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Írásunk szerzője plébániánk
káplánja, ciszterci szerzetes,
több mint két évtizede pap.

lépcső
lépcső

„Ó, szent vendégség, amelyben Krisztust vesszük,
kínszenvedésének emlékét idézzük, Isten kegyelmével eltelik a lelkünk, és megkapjuk jövendő dicsőségünk zálogát, alleluja.” – imádkozza az egyház Úrnapjának, az Eucharisztia főünnepének
zsolozsmájában. Ez a hitvallás, amely a főünnep második esti dicséretében a Magnificat
antifónája, arról tesz tanúságot, hogy az Oltáriszentség az eljövendőkre is utal, az örök élet
elővételezése. A szentmisében Jézus Krisz-

fő

isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem
jön.” (1Kor 11, 26). Ezen páli hitvalláshoz kapcsolódunk a szentmise ünneplésekor: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.”
A szentmisék áldozás utáni könyörgései –
a postcommunió k – szövegei is gyakran
a jövőre, Isten eljövendő látására, a boldogító
Isten-látásra utalnak, arra amiben részünk
lesz majd az örök dicsőségben, amelyet Isten

lépcső

nem múló közösség, az üdvösség vágyát kívánja
bennünk felkelteni és táplálni. Az említett
himnuszban megfogalmazódik az abban való
hit, hogy Urunk már most eljön ugyan hozzánk
az Eucharisztiában, de jelenléte még rejtett. Az
Eucharisztia ünneplésekor ezért „reménykedve
várjunk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek
Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.”

van, hogy hamarosan el fog távozni. Én – látva
állapotát – nem gondoltam, hogy ez olyan
gyorsan bekövetkezne. Meggyónt, megkapta
a betegek szentségét, megáldozott. Elbúcsúztunk. Még a délelőtt folyamán kaptam a telefonhívást: a néni nem sokkal a távozásom után
elhunyt. Nagy lelki nyugalommal és derűvel
teltek utolsó percei. Megvalósult az, amit az

Jövendő dicsőségünk záloga
Hiszen az üdvösségünk közösség

Néhány napnyi
távolság választ el
minket az Eucharisztikus Világkongres�szus megnyitójától. Plébániánk több
ösvényen is szeretne
felkészülni, felkészíteni a különleges
eseményre a szó, az
írás, az elmélkedés
és a muzsika által.
Lőrinc atya Lépcsősorozata is e szándékot szolgálja.
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tus áldozatának jelenvalóvá tételéhez a jövőbe
tekintés társul. Az Eucharisztiából való részesedésünk az élet teljességét, a sokat emlegetett
örök boldogságot készíti elő.
„Ó, szent vendégség”; Isten egy nagy lakomára,
boldog vendégségbe hív valamennyiünket.
Már Izajás próféta is szólt erről: „Készít majd
a Seregek Ura minden népnek ezen a hegyen
zsíros lakomát, lakomát színborokból, zsíros,
velős falatokból, letisztult színborokból. Ezen
a hegyen leveszi a leplet, a leplet, amely minden népre ráborult, és a takarót, amely minden nemzetre ráterült. Az Úr Isten eltávolítja
örökre a halált, és letörli a könnyet minden arcról, népe gyalázatát elveszi az egész földről.” (Iz
25, 6-8). Krisztus Urunk az utolsó vacsorán ezt
mondta apostolainak: „Mondom nektek: mostantól nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom veletek Atyám országában.” (Mt 26, 29). Pál apostol
pedig, mindezek alapján vallotta az Eucharisztiáról, az „Úr vacsorájáról” (1Kor 11, 20): „Mert
amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet
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készít nekünk. Például Úrnapján a következő
könyörgés hangzik el: „Kérünk Urunk, töltsd be
lelkünket istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele
már előrejelez. Aki élsz és uralkodol, mindörökkönörökké. Ámen.” Élvezet, talán közönségesnek
tűnik ez a kifejezés. Az eredeti latin könyörgésben is ez a szó áll: fru itio, amely több jelentéssel bír. Valamiben kielégülést találni, valakinek a társaságát élvezni, valakivel társalkodni,
valaminek hasznát venni. Isten a vágyainkat
be akarja tölteni, meg akarja mutatni magát,
azt kívánja, hogy örök hasznunkra legyen
a Vele való közösség. Aquinói Szent Tamás az
Oltáriszentségről szóló egyik himnuszában
(Adoro te devote, Imádlak és áldlak Isten-rejtelem; vagy más fordításban Rejtőző Istenség
hittel áldalak) így fogalmazta meg ezek iránti
vágyát: „Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek
itt! Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, leljem
szent fényedben boldogságomat!” Az Oltáriszentség tehát az örök élet, az Istennel való el

Korábbi lelkipásztori helyemen erősen élt, él
most is a betegek, idősek elsőpénteki felkeresésének gyakorlata. Általában reggel nyolckor
indultam, és délután egy óra körül végeztem.
Ennek szokott útvonala volt, az érintettek tud-

Megvalósult az, amit az
egyház régi imádságában,
az Eucharisztiában jelenlévő Urat köszöntve kérünk
ták, hogy körülbelül mikor érek hozzájuk. Az
egyik elsőpénteken, alig hogy elindultam, telefonhívást kaptam: ha lehetséges, most menjek
bizonyos ágyhoz kötött beteg nénihez. A néni
örömmel fogadott, és elmondták, hogy most
kicsit rosszabbul érzi magát és olyan érzése

Az az „építmény”,
amelyet az Isten emelt,
és amely valóban
egyház régi imádságában, az Eucharisztiában
az égig
ér
jelenlévő Urat köszöntve kérünk:
„Üdvözlégy

szent Test, ki Szűztől születtél, és a kereszten kínhalált szenvedtél, kinek átvert oldalából víz folyt és
drága vér, a halálnak végső harcán táplálj minket
szent Kenyér!” (Ez az a bizonyos, a muzsika történetéből is ismert Ave verum kezdetű imádság.) A néni – elhunytával minden bizonnyal –
belépett a mennyei lakoma nagy közösségébe.
Hiszen az üdvösségünk közösség; Istennel és
egymással is.
Az Eucharisztia egyszerre a beteljesedés előképe,
és táplálék az odavezető úton. Ezért kérjük az
Oltáriszentségben jelenlévő Urat, hogy készítse
elő az „új eget és új földet” (Jel 21, 1) a teremtés megújulását, a világ újjáteremtését, ne csak
szívünkben-lelkünkben, hanem az egész világmindenségben. Ámen.
H u s zá r Lő ri n c O.Ci st .
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Az idei év ministráns tábora a Balaton-felvidéki Zádor
várban volt, ahol augusztus első hetében összesen 27
ministráns fiú és férfi vett részt. Az ötnapos tábor alatt
kirándulás, foci, méta, számháború, akadályverseny,
mise és balatonozás is helyet kapott. (Fotó: Várhelyi
Gábor | Gianone János)

Ment a méta
Ministráns pillanatképek

4

L é p c s ő / 2 0 2 1 / Ve n i S a n c t e

L é p c s ő / 2 0 2 1 / Ve n i S a n c t e

5

Lépcső
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P

iros sapkát viselt, huszonéves, laza srác
volt. A kapunk előtt – ahogy kiléptem –
majdnem összeütköztünk. Színpadiasan,
mélyen meghajolt, meglengette fejrevalóját, és
így szólt: Tessék, parancsolj! Miután kedvesen
kitért előlem, még egy mondatot utánam szólt:
– Szép a nyakláncod! – Köszönöm! – hebegtem.
63 évesen meglepett a tegezés, de betudtam
annak, hogy az arcom alig látszik a maszktól, alakom pedig még mindig kamaszlányosan vékony. E kis jelenettől olyan jó kedvem
lett, hogy egészen elfeledkeztem arról, hova és
miért megyek.

Lépcső

oldást keresek valamire. Most ez történt, de
eddig nem látott mértékben. Két nap alatt legalább tízszer szedtem szét és fűztem újra az
egyik kedvenc gyöngysoromat. Aggodalmam és
reménységem hullámvasútján született nyakékem. Szabálytalan, inkább könnycseppekre
hasonlító szemei szépen sorakoztak egymás
után, már a megbékélés rendjében.
Szent Imre Kórház. Sokan voltunk. Asszonyok.
Sokfélék. „Begyesek” és soványak, fiatalok és
idősek, de valami közös érzés – talán az aggodalom – mégis összekapcsolt minket. A főorvos
úr alaposan megvizsgált, és kimondta a sors-

Ki van a maszk mögött?
A második hullám alatt

Írásunk szerzője plébániánkon
szolgált mint katekéta és
lelkigondozó – sok szentimrés
gyermek „Rozina nénije”.
Jelenleg – nyugdíjasként
– a Boldog Brenner János
Beteglátogató közösség vezetője. Ötunokás nagymama.

6

Két napja történt. Csörgött a telefonom. A megnyerő férfihang bemutatkozott. Valós dolgot
állított. Valóban voltam mammográfián (mellrákszűrés) egy hónapja. A hang tulajdonosának
valami nem tetszett a felvételen, és arra kért,
menjek vissza ellenőrzésre.
Nyári szünidő, öt unoka. Délelőtt a felújított Millenáris park. Csodaszép, modern gyerekparadicsom. Remek móka! Próbáltam halasztást
kérni: unokázom, majd szeptemberben. Ekkor
hangot váltott: Nem! Most jöjjön, minél hamarabb! Leesett a tantusz. Előtte nem gondoltam
semmi rosszra. Előfordult már, hogy visszahívtak tüdőszűrésre, mert bemozdultam, vagy
valamiért értékelhetetlen lett a felvétel. Nem
ellenkeztem tovább.
A következő két napban férjem legtöbbször a –
varrógépem és íróasztalom határolta – legkedvesebb sarkomban talált. Szeretek szöszmötölni, varrogatni. Ide húzódtam most is, mint
egy beteg őzike, csendben a gondolataimmal.
Ő már látja a fokozatokat. Ha nadrágból szoknyát varrok, az jó jel: tudja, kreatív, bátor hangulatban vagyok. Ha az unokák ruháit javítom, az gyengéd, gondoskodó érzésekről szól.
Ha gyöngyöt fűzök, lehet kétféle: a szép színek,
nagy formák vidámságról mesélnek, ha régi
láncot szedek szét és újra fűzöm, akkor meg-
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fordító szavakat: Itt van a daganat. Még kicsi, de
a formája alapján biztos, hogy nem barátságos.
Hallottam, ahogy beszél hozzám, de szavainak
értelmét, súlyát még nem fogadtam be. A tekintetébe kapaszkodtam. A maszk fölött mosolyogtak a szemei. Valósággal örvendezett, hogy
megtalálta a „csúnyaságot”. Időben vagyunk.
Még biztosan nincs máshol, és meg fog gyógyulni!
– biztatott.
Felállt és átkísért a citológiára. Ettől kezdve minden úgy történt, mintha a Jóisten a tenyerén
hordozott volna: sorra pipáltam ki a műtéthez szükséges előzetes vizsgálatokat. Nyugodt
voltam. Éreztem eltéveszthetetlen jelenlétét.
Hálás voltam, és bíztam Benne!
Az altató orvos – kedves, fiatal ember – kérdezgetett. Fel tetszik tudni menni a második emeletre? –
Mi az hogy, a harmadikon lakunk, és a banyatankomat is felcincálom – válaszoltam. A kacagástól
az orrán táncolt a maszk. Annyira nevettünk,
hogy alig tudtam aláírni a beleegyező papírokat. Mintha nem is a kés alá, hanem egy cukrászdába igyekeznék.
Ahányszor valamilyen vizsgálat miatt kiléptem
otthonról, Ő mindig küldött valakit, akinek
örülhettem. Mekkora a valószínűsége annak,
hogy azok, akikkel találkoztam, szintén átestek ezen a betegségen? Véletlen lenne? Mind-

ima

egyiküktől kaptam biztatást, simogatást. Szaporodtak a kedves levelek, sms-ek. Testvérkém,
a családom, a barátaim, a plébániai közösségem és egy egész Szeretetotthon (ahol régen
dolgoztam) imádkozott értem. Volt valami
emelkedett ünnepélyesség a levegőben.
Itthon mindent rendbe tettem. Végre elkészültem a családfával is. Az előző karantén alatt
kezdtem el e nagy, de izgalmas munkát. Hét
generációig visszamenőleg.
A kórházba Szent Máté apostol emléknapján
mentem be. A nővérek olyan kedvesen fogadtak, mintha régi jó ismerősök lennénk. Mindent megmutattak, elmagyaráztak. Ha szúrtak is, alig vettem észre, mert közben a maszk
mögött is a mosolyukat láttam.
Mozgalmas első nap: izotópos festés, fotózás.
Hozzáértő, együttérző orvosok, asszisztensek és megint az örvendezés! „Jaj de
jó, időben vagyunk! Milyen jó, hogy elment
a szűrésre!” Cseppet sem féltem.
A műtét reggelén a doktor úr már 6-kor
beköszönt, menjek fürödni a fertőtlenítőszerrel és utána „berajzol.” Nem
volt időm izgulni, jöttek a feladatok,
végül a „zöld lovag, zöld palástos
paripával” tolt a műtőbe. Mintha
egy űrállomáson lettem volna.
Még egy kanyar és már feküdtem a nekem szánt asztalon.
Ismerős szempár hajolt fölém.
Ha nincs bennem a reggeli nyugtató tabletta, a nevét is rögtön tudtam volna,
de így eltévesztettem. A Domi anyukája vagy?
– kérdeztem. Az Ákosé – és megmutatta az
arcát. Régi kedves tanítványom
édesanyjának jelenléte, hangja
újabb ajándék. Simogatta az
arcomat, amíg elaludtam,
és közben a fiáról mesélt.
Hallottam, hogy jól tanul,
hamarosan gimnazista lesz.
Az utolsó gondolatom: Uram, ez
már mégis csak túlzás! Teljesen elkényeztetsz! Még őt is ideküldted nekem...
Hallottam a nevem. Toltak. Emeltek. Az
ágyamba kerültem. Csövek, infúziók. Kedves
szavak. Újra és újra visszazuhantam az álom
és az ébrenlét közötti időtlen helyre. Mint őszi
utca esti szürkületben, szemerkélő esőben az
andalító vízcseppek kopogásával.
Ketten feküdtünk a szobában. A fiatalasszonyt
egy nappal korábban műtötték. Még tudtam
neki segíteni az első kortyoknál, a párnaiga-

zításban és az első felkelésben. Azután fordult a kocka. Első pillantásra kedves, jóravaló
teremtés. Fiatalabb, mint a gyermekeim.
Itt hosszúak a napok és az éjszakák. Lassan kezdtük megismerni egymást. Volt, amit ő mesélt
el, de jóval több, amit „kihallgattam”. Folyamatosan telefonált. Kihangosítva. Zsúfolt lett
a szobánk, megtelt az ismerőseivel. Zavart. Eleinte mentegettem – nem tehet róla, hogy a szülei nem nevelték tapintatra. Olyan beszélgetésekbe keveredtem akaratomon kívül, amelyek
nem tartoztak volna rám – az indulatok emeletmagas hullámai csapkodták kórtermünk
falait.
Ha nem telefonált, akkor üzeneteket küldött. A telefon minden mondat
után visszajelzett. A titokban
elszívott cigarettáktól köhögött, egyébként horkolt. Nem
volt egyetlen csendes percem sem. Dagadt bennem
az indulat, de mielőtt kirobbant volna, eszembe jutott
Urunk tanácsa: „S ha valaki
egy mérföldnyire kényszerít,
menj vele kétannyira!” (Mt 5, 41)
Mi lenne, ha megpróbálnék neki segíteni? Kibújt belőlem a lelkigondozó. A következő
napokban igyekeztem kérdésekkel, új szempontokkal más
mederbe terelgetni szobatársam gondolatait.
Nem tudom, sikerült-e megállítanom őt az elhatározásában, hogy három hónap
házasság után beadja a válókeresetet, de azt büszkén
mondhatom, hogy szeretetben
váltunk el. Nem kis próbatétel volt számomra. Visszagondolva
minderre nagy hála van a szívemben!
Uram! Jó volt újra megtapasztalni, hogy
mindig, mindenhol és mindennek ellenére szeretsz minket, és velünk vagy! Segíts, hogy ezt ne
felejtsük el a bajban sem, és mindig felismerjünk
Téged a „maszk mögött”! Köszönet az orvosoknak,
nővéreknek, hogy magas színvonalú szakmai munkájukon túl, futtukban is mindig jutott nekünk jó
szó, biztató tekintet! Az Úr áldja és segítse őket
tovább vállalt nehéz hivatásukban!

A kaca
gástól
az orrán
táncolt
a maszk

Vers mindenkinek

Halkan sóhajt a táj...
Az égen felhők libegnek.
A lombok fürdenek
a fényben...
A kert lágyan nyújtózik a végtelen felé!
Dencsik L ászló

Pa l o tá s R oz i n a
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B

ernát apátot, a ciszterci szerzetesek híres
vezetőjét egy szép napon felkereste egy
rokona. Hugó –így hívták ezt a rokont – korábban keresztes lovagnak állt, a Szentföldre ment
harcolni.
Szentföldnek azt a vidéket nevezik, ahol Jézus
Krisztus, Isten fia élt, majd meghalt és feltámadt, az embereket pedig tanítványainak,
barátainak, munkatársainak hívta el. Harcolni
pedig azért kellett, mert a muszlimok fegyverrel támadtak a Krisztus-hitet követő orszá-

mozgó

tet? Most ezért kereste föl Hugó Bernátot, hogy
tanácsot kérjen tőle.
– Kedves Bernát apát, mi legszívesebben a te példádat követnénk: szerzetesként szolgálnánk
tovább az Úristent. De legjobban mégiscsak
a fegyverforgatáshoz értünk, s ha letesszük
a kardot, ugyan ki fogja megvédeni Jeruzsálemet és a szent helyeket?
– Hugó barátom, gondolj arra, hogy Jézus urunk
bár életében több katonával is találkozott,
egyiknek sem tanácsolta, hogy hagyja el a hiva-

lépcső

Ez bizony nehéz kérdés volt. Bernát hosszasan
gondolkodott, mielőtt válaszolt.
– Ha a hírnévért, a zsákmányért vagy bosszúvágyból csatáztok, jaj nektek, ha
győztök,
mert gyilkosként kell
tovább élnetek. S
még inkább
jaj
nektek, ha
vesz-

Lovagok tanítója
Mese a szentről

gokra, a Szentföldön pedig feldúlták a Krisztus
emlékét őrző szent helyeket, s megtámadták
a keresztény zarándokokat, akik e helyeket
meglátogatták.
Hugó lovag is azok közé tartozott, akik fegyverrel szálltak szembe a muszlim hódítókkal. Amikor Jeruzsálemet, a zsidók és keresztények ősi
szent városát már biztonságban tudták, Hugó
és hét társa azon tanakodtak: a sok hadakozás
után hogyan élhetnének Istennek tetsző éle-

8
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tását – válaszolta
Bernát. – Ha Jézushoz hűségesek
vagytok, és tiszta
lélekkel szolgáltok, maradjatok meg lovagnak.
– De hát mi embereket ölünk a csatában…
Hogyan maradhat így tiszta a lelkünk? Nem
vagyunk-e inkább gyilkosok?

– Lehetünk hát egyszerre szerzetesek és lovagok?
– Igen – mondta Bernát. – Ha képesek vagytok
rá, hogy egyszerre legyetek a báránynál is szelídebbek és az oroszlánnál is vadabbak. Ha képesek vagytok a hit erejével és az éles karddal is
fölfegyverezni magatokat.
– Képesek vagyunk rá! – csillant fel Hugó szeme.
– De hogyan kell ezt megtennünk?
Bernát ekkor megígérte, hogy papírra veti a szabályzatát – azaz reguláját – ennek a különös új
szerzetesrendnek, amely a fegyveres harcra is
fölesküdött, s amelyet később – mivel az egykori jeruzsálemi templomnál volt az első lakóhelyük – templomos lovagrendnek hívtak.
Egyszer aztán maga a római pápa hívatta Bernátot. Ő nem is lepődött meg ezen, hiszen jól
ismerte, egykor tanítványa és szerzetestársa
volt e jeles férfi, akit aztán III. Jenő néven
pápává választottak.
– Köszönöm, Bernát, hogy eljöttél hozzám – szólt
a pápa. – Bár inkább nekem kellett volna téged
felkeresnem, hiszen kettőnk közül te vagy az,
akire jobban hallgatnak az emberek.
– Már túl sokan is vannak, akik hozzám fordulnak, mert tudják, hogy mi ketten jó barátságban vagyunk. Talán azt hiszik, hogy már én
vagyok a pápa, és nem te – tréfálkozott Bernát.

tesek vagytok, mert úgy gyilkosként
haltok meg. De ha a gyöngék és a békés
zarándokok védelmében, a törvényes rendet őrizve szálltok szembe
a gonosztevőkkel, akkor dicsőség az osztályrészetek a harcban. Akkor is, ha győztök, s
még inkább akkor, ha az
életeteket áldozzátok
a szent ügyért.
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– Nálam pedig azt panaszolják sokan, hiába
akarnak téged püspökké tenni, mindig elutasítod – válaszolta Jenő pápa.
– Szerzetesként szeretnék élni, nem akarok püspök lenni.

Eközben Európa uralkodói mással sem foglalkoznak, csak egymással civakodnak. Nem tehetek mást, pápa létemre nekem kell sereget gyűjtenem, nekem kell meghirdetnem a keresztes
háborút. Ehhez kérem a te segítségedet. Te szót

– Pedig épp ilyen főpásztorokra lenne szüksége
az egyháznak, mint te.
– Nemcsak pásztor kell a nyáj mellé – mondta
Bernát –, hanem kutya is, aki fölébreszti a lustálkodó pásztort.
Erre elnevették magukat mindketten. Aztán
Jenő pápa komolyra fordította a szót:
– Ha püspök nem is akarsz lenni, kedves Bernát
barátom, egy kérésemet mégis teljesítened kell.
Megint mozgolódnak a muszlimok a Szentföldön: fegyvereseik tengeri kikötőket foglalnak el, utakat zárnak le. Ha nem teszünk valamit, csakhamar Jeruzsálemet fogják támadni.

értesz az egyszerű emberekkel és a királyokkal is; győzz meg mindenkit, hogy támogassák
a szent vállalkozást, csatlakozzanak a sereghez, álljanak a pápai keresztes zászló alá!
Bernát először úgy gondolta, ez nem éppen szerzetesnek való feladat. Szívesebben ment volna
vissza Clairvaux-ba, a kolostorba, amit ő alapított, hogy ott együtt imádkozzon és dolgozzon
a társaival. De a pápa addig-addig kérlelte, hogy
aztán mégiscsak vállalta.

lépcső

S ha már vállalta, szívvel-lélekkel dolgozott rajta.
Járta a városokat, francia és német földön is,
és mindenütt tömegek gyűltek össze, lelkesedtek a szavára. Sokan be is álltak keresztes katonának, gyűlt szépen a pápa serege.
Egyszer egy hatalmas templomban tartott beszédet. Olyan sok
ember volt odabent, hogy egy
szalmaszálat se lehetett volna
a földre ejteni.
– Hallottátok a szomorú hírt:
keresztény hitünk ellenségei
feldúlják a szent helyeket – kiáltotta Bernát. – A helyeket, amelyek Krisztus Urunk lába nyomát őrzik, és ahol Krisztus
értünk hullatta szent vérét!
A tömeg felháborodottan
zajongott ezekre a szavakra.
– És a mi Istenünk tűri ezt! De
vajon miért tűri? – folytatta
Bernát.
Erre az emberek elhallgattak.
Senki sem tudta, mit lehetne
erre válaszolni.
– Tán nem küldhetne a mi
Istenünk tizenkét légió
angyalt a mennyei seregekből, hogy elűzzék a gonosztevőket? Vajon miért nem
küld? Mert meggyengült?
Vagy elvesztette hatalmát?
– kérdezte Bernát. Aztán
belekiáltotta a néma
csendbe: – Megmondom,
miért nem tesz semmit az
Isten! Mert azt szeretné,
hogy ti üldözzétek el
a gonosztevőket, hogy ti
állítsátok helyre a békét
a Szentföldön az ő nevében! Nektek akar lehetőséget adni!
Hatalmas kiáltozás és tülekedés támadt a templomban, sokan máris elindultak kifelé, hogy
rögvest jelentkezzenek a keresztes seregbe
katonának.

A történetnek azonban mégsem lett jó vége.
Az összegyűlt sereg néhány hónap hadakozás
után súlyos vereséget szenvedett a muszlimoktól. Bizony sokan mégiscsak a zsákmány vágyától hajtva indultak a háborúba,
nem Isten ügyét akarták szolgálni; a dicsőségre áhítozó vezérek meg egymással veszekedtek
ahelyett, hogy közös erővel az
ellenséget aprították volna…
Bernát nagyon elkeseredett,
mikor ennek hírét vette. Visszavonult a kolostorába, és élete végéig
már alig-alig mozdult ki onnan.
„Hiába volt a sok lelkesítő szó”
– mondogatta. – „Csak abban
bízom, hogy rám haragszanak az
emberek és nem Istenre.”
Persze, voltak, akik Bernátot
vádolták azért, igazságtalanul,
amiről nem tehetett. De még
többen voltak, akik továbbra
is szerették és tisztelték mindazért, amit egész életében tett
és mondott. Mikor már halálos betegen feküdt a kolostorban, nagyon sokan felkeresték,
hogy elbúcsúzzanak tőle, gazdag és hatalmas emberek éppúgy, mint egyszerűek és szegények.
S z öve g |
B e th l e n fa l v y G á b o r
I l l u s z trá ci ó |
Ká l l a i N a g y K ri s z ti n a

A fenti részlet eredetileg
A keresztény Európa szentjei című
kötetben jelent meg. A kiadvány egy
könyvsorozat része, mely szentek történetét dolgozza fel gyerekek számára.
Az eddig megjelent kötetek: Magyar
szentek élete, A keresztény Európa
szentjei, Jézus barátai. Előkészületben:
Szent életű magyarok a viharos XX.
században. A könyvekről és elérhetőségükről a www.szentjeink.hu oldalon
található információ.
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Az idei évben is megrendeztük a 25. Szent Imre Cserkészcsapat nyári táborát a Karancsberény
község közelében található gyönyörű, érintetlen erdőben. Négy altáborra osztva 230 cserkészünk vett részt rajta, külön öröm, hogy a Mini (5-6. évfolyam), a Kicsi (7-8. évfolyam) és a Kósza
(9-12. évfolyam) altábor mellett idén is szép számmal képviseltette magát a Családos altábor.
A kalandokkal teli 10 napban a résztvevők Kleopátrát segítették Cézár palotájának felépítésében,
amiben természetesen sikerrel jártak. A táborzárást követően mindenki fáradtan, de élményekkel
telve szállt vonatra, ám a kószáknak itt nem ért véget a kaland! Öt nap evezéssel vezették le
élményeiket a Sebes-Körösön. Köszönjük mindenkinek, aki segítette törekvéseinket!

Cézár palotájának felépítése
Cserkész pillanatképek

12
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A

plébános atya tudott tarokkozni. Össze
is hívta a vidéki értelmiségi gárdát egy jó
kis partira. Hárman már együtt voltunk, de
a negyedik játékos bizony jól megváratott minket. Mondogatta is a plébános úr, hol van ez
a Szájbéli?

csiga

– Gyalog vagyok.
– Akkor most nem lesz oktatás? – hüledezett
a tanuló.

Játék a nevekkel

első szó, ami a gyógyítással,
a betegségekkel kapcsolatban
az eszünkbe jut. Szorongva
lépünk be a rendelőintézet
vagy kórház kapuján, s ki
tudja, hogyan távozunk majd.
Megszűnnek-e a panaszaink,
elmúlik-e a fájdalom, vagy
netán Kharón ladikjára
váltunk egyirányú jegyet.
A vizsgálat kérdésekkel kezdődik, melyek célja a beteg
bizalmának megnyerése,
személyiségének megismerése, iránydiagnózis felállítása
és a kezelés rendjének meghatározása.
Az érző orvos számára
a legnagyobb élményt a lelki
vezetés jelenti – megismerni
a rászorulót és közösen
dönteni az esélyekről; milyen
beavatkozással, milyen
sikerarány várható... Nehéz
folyamat, de mosolygós
pillanatokat is tartogat. Dr.
Kerkovits Gábor belgyógyász,
kardiológus főorvos évtizedek
emlékeit rögzítő tárcáiból
induló sorozatunk ezekből
merít egy csokorra valót.
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Na mondom, ez csak gúnynév lehet... Aztán kiderült, hogy ez az illető valódi neve, a Szájbéli
család a XVIII. századig tudta visszavezetni
a családfáját. A foglalkozása pedig stílszerűen
fogorvos volt.
Erről jutott eszembe, hogy a budapesti Szent
Margit Kórház kardiológiai osztályán is hemzsegtek a beszélő nevek. Az osztályvezető főorvost Hollónak, beosztott orvosát pedig Varjúnak hívták. Az ideggyógyász konziliárust
Rigónak, a nőgyógyász konziliáriust pedig
Gólyának – ez már tiszta ornitológia.
Az Uzsoki Utcai Kórházban volt már gond a szokatlan névtalálkozások miatt. Új főorvos érkezett az intenzív osztályra, dr. Iliás Lajos személyében. A bemutatkozásból majdnem botrány
lett. A főorvos úr kezet nyújtott az egyik nővérnek:
– Iliás vagyok.
Mire a nővér:
– Tóbiás.
Alig győzte kimagyarázni, hogy nem ugratta
a főorvos urat, tényleg Tóbiás Anikónak anyakönyvezték.
Persze lakóhelyem, Biatorbágy sem marad el tréfás nevek tekintetében a Szent Margit Kórháztól. A cserépkályhánkat Forró építette,
a szomszédunk pedig Setéth, és a foglalkozása
villanyszerelő.
Egy alkalommal elmeséltem a fenti történeteket
egy szintén furcsa nevű betegemnek, akit történetesen Gyalog Ferencnek hívtak. Mondta is,
hogy voltak tréfás történetei a nevével kapcsolatban, mivel gépjárművezetést oktatott. Egy
alkalommal jött a következő „mazsola”, akinek
bemutatkozott:
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– A férjem autószerelő volt. Ő javította Romhányi József autóját is. A szerelés után leültek
a sarokba egy kis pálinka mellé, és Romhányiból dőltek a poénok.
Az egyiket nagy pironkodva el is mesélte nekünk:
„Lajosmizsén
Részt vettem egy szagos misén.”
Nohát, nem lehetetlen, hogy egy vers születésének a titkára is rátaláltunk. Ebben a garázsban
születhettek meg a vers kezdősorai: „Már egy
hete / vagy te pete!”

Egy másik alkalommal egy neves doktor volt
a páciensem, pontosabb beazonosítás nélkül a történet kedvéért vezetéknevét le kell
írnom, dr. Vágónak hívták. Tőle is megkérdeztem, hogy megenged-e egy talán kissé tapintat-

Szabad egy tréfát elsütnöm?

Bizonyára nem a derű az

lépcső

egy neves betege amikor kezelésre megy hozzá,
mindig közli: – Most megyek a vágóhídra.
A vizsgálat során jelentéktelen aortabillentyűelégtelenséget találtam nála. Kérdő arckifejezésére biztatólag mondtam:
– Nem tudom, tudja-e, ki volt Johnny
Weissmüller. Magyar svábként a Temesvár melletti Szabadfalun született, ő úszta először 1
percen belül a 100 méter gyorsot 1922-ben,
ötszörös olimpiai bajnok, és Tarzanként szerzett még világhírnevet. Nos, nála késő felnőttkorban derült ki, hogy jelentős aortabillentyűelégtelensége van, mégis nyolcvanéves koráig
élt.
A vigasztalásnak szánt történet ült, de páciensem ezt is meg tudta fejelni:
– Tudja-e, hogy ki volt Bárány István? Első európaiként ő úszott száz gyorson 1 percen belül,

Amikor a betegek nem kis szorongással lépnek
be a rendelő ajtaján, akkor bizony a kikérdezés
előtt igyekszem semleges beszélgetéssel oldani
ezt a feszültséget. Keresek valamilyen kapcsolódási pontot, és ilyenkor „pestiesen szólva”
néha bele találok csapni a lecsóba. Két ilyen
esetet említek meg.
Egyszer egy a hetvenes éveiben járó hölgy lépett
a rendelőbe. Igen furcsa asszonyneve volt,
hümmögtem is egy darabig, hogy el merjek-e
sütni egy tréfát ezzel kapcsolatban. Férjét
ugyanis így hívták: Pete. Végül megkérdeztem,
hogy szabad-e egy tréfát elsütnöm a nevével
kapcsolatban. Igenlő válasza után az alábbi
versrészlettel ajándékoztam meg:
Parainesis, melyet egy légy intéz leendő fiához
– Már egy hete
vagy te pete!
Legyen már belőled légy!
Legyen,
mint minden legyen,
rajtad is hat láb
legalább.
Szárnyaid is legyenek,
a fene egye meg!
– Mert ha légy vagy, légy
légy!
– mondta vagy száz légyöltő
előtt a költő.
Sikerült megnevettetnem a hölgyet. Majd megkérdezte a vers íróját. Újabb nagy nevetés
következett, amikor elmondtam, hogy Romhányi József írta a fenti verset. A hölgy magyarázata így szólt:

lan tréfát. Bólintása után megkérdeztem, hogy
tudja-e, hogy miben hasonlít ő Széchenyi Istvánra. Miután nem tudta, elmondtam a megoldást:
– Mindkettejükről hidat neveztek el.
Az ejtőernyős tantusz kedvéért a Lánchidat és
a vágóhidat.
A történet most vett érdekes fordulatot, kiderült a páciensről, hogy fogorvos. Mondta, hogy

1928-ban Johnny Weissmüller mögött második
lett az olimpián. 88 évig élt. Amikor én úszóedzésekre jártam, ő volt az én úszóedzőm.
D r. Ke rkov i t s G á b o r
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A növények megtalálják a helyüket.
Forróságban az egyik, kövek között.
A másik félig hó alatt, dermesztő
szelekben. Amelyiknek nem jár, az esőt sem
kéri. Panasz nélkül tudják a rájuk szabott
leckét. Igen. Ezen múlik talán minden.
Felismerni a senki másra nem érvényes,
az abszolút kiszabott,
személyre szóló utasítást.

Jókai Mór portréjával ért
véget a Szentimreváros
vidékén élt és alkotott írók,
költők emlékezete. Rovatunk
továbbra is a művelődéstörténet iránt elkötelezett
felület marad egy-egy értékes
gondolattal és törődéssel
készített fotográfiával zárva
az utolsó oldalt. Jókai Mór
szavait Jókai Anna soraival
folytatni véletlen, de méltó
találkozás – rövid üzenet,
amely a hátsó lépcsőre hosszú
fénycsíkot rajzol.
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