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C i s z t e r c i  S z e n t  I m r e  P l é b á n i a

Ő az, akiről mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én.
[Jn 1,30]
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lépcső

Karácsony környékén az egyház liturgiájá-
ban többször is elhangzó mondat ez. Izajás 

prófétától származik, aki Izrael történetének 
nagyon válságos időszakában közvetítette nép-
ének és uralkodójának ezt a próféciát. Ácház, 
Júda királya (Kr. e. 736–721), akinek rossz dön-
tése miatt Júda szorongatott helyzetbe és az 
északi országgal, Izraellel ellenséges viszonyba 
került, Istentől újabb lehetőséget kapott: „Kérj 
magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár 
az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!” 
(Iz 7, 11). De a király nem kért jelet, Isten maga 
küldött üzenetet Izajás, a király tanácsadója 

által: „Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. 
Íme, a szűz méhében fogan, és fiút szül, s nevét 
Emmánuelnek fogja hívni. Aludttejet és mézet 
eszik majd, hogy meg tudja vetni a rosszat, és 
a jót tudja választani. Mert mielőtt a gyermek 
meg tudná vetni a rosszat és a jót választani, 
elhagyott lesz az az ország, melynek két kirá-
lyától rettegsz. Hoz majd az Úr rád, népedre és 
atyád házára olyan napokat, amilyenek nem 
jöttek, amióta Efraim elszakadt Júdától: Asszí-
ria királyát.” (Iz 7, 14-17)

Az Izajás-kori helyzetet és történéseket még tag -
lalni fogom, de előre jelzem, hogy akkor ez az 
üzenet nem sok jóval biztatott. Hiszen jelen-
tése ez volt: a király fiatal felesége fiút szül,  
aki ugyan reménykeltő nevet kap (Emmá nuel , 
vagyis ve   lünk az Isten), de még mielőtt fel-
nőne, Júda királysága el fog pusztulni. A továb-
biakban az is kiderül, hogy ezt a pusztítást 
a választott nép két nagy ellensége, Egyiptom 
és Asszíria viszi majd végbe. Ám ez a prófécia 
nyitott a távoli jövő felé is. Egyszer majd, fiút 
szül egy szűz, és a fiú által megvalósul Istennek 
népével való együttléte.

Ez a példa jól mutatja a szentírási próféciák ter  -
mé szetét. Ezek egyrészt a jelenre vonatkoztak: 

Ácház király ne emberi számításokra, külpo-
litikai játszmákra, hanem az Istenre hagyat-
kozzék. Másrészt pedig a jövőre is: figyelje 
a választott nép ezt a jelet, amely által valóban 
velük lesz majd az Isten.

Az Ószövetség prófétái nem jövendőmondók, 
hanem Isten üzenetének közvetítői, Jahvétől 
elhívottak, az Isten Lelkétől, a Szentlélektől 
vezetettek és az Úrnak lefoglaltak voltak.

Adventben a szentmisék olvasmányait legin-
kább Izajás könyvéből hallhattuk. Ez a leghosz-
szabb szentírási könyv. Nagy valószínűséggel 
nem egy, hanem három próféta; Izajás – akit 

a szentírástudomány Proto-Izajásként emle-
get, valamint utána következő két, számunkra 
ismeretlen nevű próféta tevékenységét öleli fel.

Izajás meghívása a prófétaságra (Iz 6, 1-13) Uzija 
király halálának esztendejében, Kr. e. 740-ben 
történt. Messze volt még ekkor a Júda elleni, 
Jeruzsálemet is elfoglaló babiloni támadás (Kr. 
e. 597–587), de Izajás lelki szemével már látta 
a Babilonba hurcolt tömegeket és az ország 
pusztulását. A ő idejében még egy másik nagy-
hatalom, Asszíria hódító törekvései veszélyez-
tették a zsidóság létét.

Izajás által alapvetően vigasztaló, erősítő pró-
féciákat küldött az Isten, bár nem marad-
tak el a komoly figyelmeztetések sem. A poli-
tikai helyzet meglehetősen bonyolult volt 
ebben a korban. A zsidó nép két államban élt, 
az északi Izraelben és a déli Júdában. Az igazi, 
a dávidi királyságot és a valódi Jahve-kultuszt 
továbbvivő ország Júda volt, Jeruzsálem köz-
ponttal. A jeruzsálemi templomban történt 
Izajás prófétai elhívása is. Ekkortájt Keleten 
Asszíria vált hódító hatalommá. Damaszkusz 
és Izrael Júdát egy Asszíria-ellenes szövet-
ségbe kívánta bevonni, de a már említett Ácház 
király ezt megtagadta. Erre országát Júdát, 

lépcsőfő

Írásunk szerzője  

plébániánk káplánja,  

ciszterci szerzetes, több mint 

két évtizede pap.

„Íme a szűz fogan, és fiút szül”

I z a j á s ,  a z  Ó s z ö v e t s é g  e v a n g é l i s t á j a
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Damaszkusz és Izrael megtámadta. Ácház 
viszont Asszíriához fordult segítségért, amely 
siettette az északi ország, Izrael pusztulását.

Ácház után Hiszkija, más néven Ezékiás lett 
a király. Jó uralkodó volt, hiszen úgy kormány-
zott, mint Dávid (2Krón 29, 2). Idejében Júda 
Asszíria alárendeltje volt, ezért Hiszkija Egyip-
tomban keresett oltalmat Asszíria ellen. A zsi-
dóság tehát nagyhatalmak ütközőzónájában 
élt.

Izajás, aki előkelő jeruzsálemi családból szárma-
zott, mindkét király idején azt hirdette, hogy 
a választott nép királya ne a politikai játszmák 
szerint gondolkodjék, hanem Istenben bíz-
zon. Hiszen az Isten, Emmánuel, a velünk lévő 
Isten. Izajás próféciái vonatkoztak az akkori 
helyzetre és a nagyon távoli jövőre, a Messiás 
eljövetelére, idejére is. Izajás több mint hét-
száz évvel élt Krisztus előtt, mégis előre látta 
Jézus Krisztus eljövetelét, és mindezeket köl-
tői képekkel mondta el. Ezért nevezzük őt az 
„Ószövetség evangélistájának”.

Az említett „Emmánuel-prófécián” kívül az 
a bizonyos gyermek máshol is megjelenik: 
„Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik 
nekünk; az uralom az ő vállán lesz, és így fog-
ják hívni nevét: Csodálatos Tanácsadó, Erős 
Isten, Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme. 
Uralma növekedésének és a békének nem 
lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, 
hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal 
és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. 
A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt.” 
(Iz 9, 5-6) A Vesszőt, a Sarjat, Dávid Utódját, 
az Úr Lelke fogja betölteni: „Vessző kél majd 
Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökerei-
ből. Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és 
az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, 
a tudás és kegyesség és az Úr félelmének lelke; 
és kedve telik az Úr félelmében.” (Iz 11, 1-3) 
A keresztény hagyomány ebben a felsorolásban 
a Szentlélek hét ajándékát ismeri fel.

A Gyermek eljövendő országában, a Messiás – 
a Felkent – királyságában az Isten jelenléte, 
ismerete mindent be fog tölteni: „Akkor majd 
a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödö-
lyével heverészik; borjú és oroszlánkölyök 
együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket. 
Tehén és medve együtt legelnek, együtt heve-
résznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, 
mint a tehén. A csecsemő a vipera fészkénél 
játszik, s az áspiskígyó üregébe dugja kezét az 
anyatejtől elválasztott gyermek. Nem árta-
nak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, 

mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint 
ahogy a vizek betöltik a tengert.” (Iz 11, 6-9)

Izajás, mintha előre látta volna a betlehemi istál-
lót, hiszen így figyelmeztette népét: „Az ökör 
megismeri gazdáját és a szamár urának jászlát; 
Izrael azonban nem ismer engem, népem nem 
ért meg.” (Iz 1, 3) A liturgia a napkeleti bölcsek 
látogatását láttatja egy késő izajási próféciá-
ban: „Nemzetek jönnek majd világosságodhoz 
és királyok felragyogó fényedhez... Tevék ára-
data borít el téged, Mádián és Éfa dromedárjai, 
mindnyájan Sábából jönnek; aranyat és töm-
jént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik.” (Iz 
60, 3.6)

Izajásban feltör a vágy, hogy mindezeket átél-
hesse; siettetni akarja az Igaz, a Messiás, a Sza-
badító eljövetelét: „Harmatozzatok, egek felül-
ről, és a felhők hullassanak igazságot! Nyíljék 
meg a föld, teremjen szabadulást, és igaz-
ság sarjadjon vele!” (Iz 45, 8) Hallotta Izajás 
a pusztába kiáltót, az Úr útjának egyengetőjét, 
Keresztelő Jánost is: „Egy hang kiált: Készít-
sétek a pusztában az Úr útját, egyengessetek 
ösvényt a sivatagban Istenünknek! Minden 
völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom 
süllyedjen alá; a göröngyös legyen egyenessé, és 
a hegyláncok síksággá! Akkor kinyilvánul az Úr 
dicsősége, és meglátja minden test Isten üdvös-
ségét.” (Iz 40, 3-5) A próféta látta Isten Szen-
vedő Szolgáját is, de róla majd nagyböjt és hús-
vét idején szólnék...

Izajás egyik legkifejezőbb költői képe népe és az 
Istentől elszakadt ember állapotáról a követ-
kező: „Olyanok lettünk mindnyájan, mint 
a tisztátalan és mint a szennyes ruha, olyan 
minden igazságunk. Elhervadtunk mindnyá-
jan, mint a falevél és bűneink, mint a szél, elso-
dornak minket.” (Iz 64, 5)

Isten prófétát keresett, és talált is Izajás szemé-
lyében, akinek feladata lett felráznia népét. 
Izajás mindennek a pusztulását jövendölte. 
Próféciáiban szólt Izrael történelmének végé-
ről; ám az Isten új jövőt ad, és ez nemcsak 
a zsidó népnek hoz jót, hanem az egész világ-
nak. Izajás könyve a távlatos gondolkodásra 
akar bennünket megtanítani. Bátorítást ad: 
van élet a rosszon túl is...

Írásommal talán sikerült közelebb hoznom az 
Ószövetség világát, jelesül Izajás próféta sze-
mélyét az olvasóhoz. Forgassuk az Ószövet-
séget is, hiszen általa most is üzen nekünk az 
Isten.

H u s z á r  L ő r i n c  O .C i s t .
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A karácsonyi ünnepkör igen kedves része 
ma ga a szeretetteljes kapcsolódás, a terí-

tett asztal, a felcsinosított fenyőfa vagy ág mel-
letti ünnepi beszélgetések. Bár a szociális kap-
csolódásokra mindennél jobban vágyhatunk, 
egy új ismeretlen lépett életünk közös egyen-
letébe: mindenki arra törekszik, hogy szerettei 
biztonságban legyenek, és visszafogott módon 
ülhesse meg a szeretet ünnepét. Ezekben az 
időkben talán még fontosabb szerepet kaphat 

az étkezés. Az egymásért érzett felelősség mel-
lett ne hanyagoljuk el a saját magunk egészsé-
géért érzett felelősséget sem, mely a kézmosá-
son túl a tányérnál kezdődik. 

A magyaros ízek harmóniája mellett illesszünk 
be olyan nyersanyagokat és elkészítési módo-
kat, melyek ellensúlyozzák nehéz, hagyomá-
nyos ételeinket. Legalább hetente egyszer 
együnk halat – erre a Gyermek születésé-
nek ünnepe is kiváló alkalom –, mely könnyen 
emészthető fehérjeforrásunk, számos vitamin-
nal és ásványianyag-tartalommal. Válasszunk 
hazai fajokat, mint a busa, harcsa, ponty, süllő, 
pisztráng, melyeket itthon tenyésztenek, és 
így kisebb ökológiai lábnyommal rendelkez-
nek. Kiváló elkészítési mód lehet a hagyomá-
nyos paníros, bő olajban sütés helyett a gril-
lezett, zöldségraguval tálalt, főtt, párolt vagy 
sütőpapíron sült forma. Persze előfordulhat 
a tányérunkon olajban sült, bundázott étel is, 
de elkészítéséhez inkább napraforgóolajat vagy 

kukoricaolajat használjunk, szelet húsok 
párolásához a hőstabil (nem extra szűz!) olí-
vaolaj is jó döntés lehet. Salátákhoz kitűnő 
a tetszőlegesen választott csíra-és magolaj 

(pl.: tökmagolaj, szőlőmagolaj). Ha valami-
lyen fehérjetartalmú feltétet rakunk a tányé-
runkra (pl.: hús, hal, tojás, sajt etc.), ez lehető-
leg a tányér negyedét foglalja csak el, a másik 
negyedét a köret (burgonya, rizs, tészta, 
egyéb), a két maradék negyedrészt pedig laza, 

kevert saláta vagy éppen párolt lila káposzta 
és/vagy grillezett zöldségek. Ha nem is ragasz-
kodunk e negyedes szabályhoz, a jól ismert, 
burgonyaalapú köreteinket is lazíthatjuk zöld-
ségekkel, mely módszer nagy szolgálatot tehet, 
ha válogatós gyerkőc is ül az asztalnál. Példá-
nak okáért a burgonyapürébe kaméleonként 
csempészhetünk karfiolt vagy paszternákot, 
de ha különlegesebb ízkavalkádra vágyunk, 
akkor kellemes meglepetés a sütőtökös, para-

jos vagy brokkolis változat is. Növelhetjük az 
elfogyasztott étel rosttartalmát – hozzájá-
rulva a kiegyensúlyozottabb emésztéshez –, 
ha a hagyományos rizst vadrizsre vagy barna 
rizsre cseréljük, illetve kipróbáljuk elfeledett 
középkori köretünket, a kölest. Beilleszthetünk 
még más alternatívákat: amarántot, quinoát és 
hajdinát. Keverjük bátran friss vagy fagyasz-
tott zöldségeinkkel. Tésztafélékből a 4-6-8 
tojásos helyett jobb választás a durum tészta, 
a bátrabbak – a hagyományostól eltérő textúra 
miatt – a teljes kiőrlésű tésztával is ismerked-
hetnek. A majonézes salátákhoz részesítsük 
előnyben a csökkentett zsírtartalmú tejfölöket, 
de nyugodtan utána nyúlhatunk a joghurtnak, 
kefirnek is (ha például kukoricasalátáról van 
szó) –, a pozitív végkifejlet ezek használatával 
sem marad el. Nehéz ételeket követően a desz-
szert legyen egyszerűbben emészthető, a torta 
álljon inkább gyümölcsös-túrós töltelékből, 
valamint friss gyümölcsöt is tegyünk a terí-
tékre. Ünnepi alkalmakkor beilleszthető 1-2 
pohár alkohol (pl. száraz vörösbor), röviditalo-
kat különösen mértékkel fogyasszunk. És ne 
felejtsünk el nagyokat sétálni és/vagy tornázni 
a nap bármely szakában, különösen az étkezé-
sek előtti órákban, hogy emésztésünket, általá-
nos jó kedélyünket megőrizzük. 

Áldott, békés karácsonyt, jó egészséget!

S z i r á k i  Z s ó f i a

Kaméleon a burgonyapürében?

H a l o g a s s u n k  b á t r a n !

Írásunk szerzője dietetikus-

ként, majd okleveles táplálko-

zástudományi szakemberként 

végzett a Semmelweis 

Egyetemen. Belgyógyászati 

és gasztroenterológiai páci-

ensekkel foglalkozik, mellette 

prevenciós és sporttáplálko-

zással kapcsolatos tevékeny-

séget is végez. Jelenleg egy 

sportegyesület dietetikusa, és 

PhD-tanulmányait is a sport-

táplálkozás köré építette fel. 

Családjával szorosan kötődik 

a Szent Imre-templomhoz, itt 

volt elsőáldozó, bérmálkozó 

és cserkész is.
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inden, az emberi szellem által közkinccsé vált alkotás eredetének története általában 
az ókori civilizációk valamely forrásából ered, keletről tartva nyugat felé, s e vándor-
lás során a magas mércéjű gondolat kézről kézre formálódott olyanná, amilyennek mai 

ismereteink által fejlesztjük, gondozzuk, alkalmazzuk.
A leírt szavak sokszorosítása már Krisztus előtt évezredekkel lehetségessé vált – volna, hiszen 

Egyiptom, Mezopotámia, Kína, az ókori Kelet vidéke, majd a görög és római államigazgatás 
ismerte és használta a  technika kezdő lépéseit a pecsétek, értékpapírok, kártyák különböző 
formáiban. Fából, égetett agyagból fennmaradt sablonok beszélnek a régi idők nyomdatechni-
kájáról: e negatív formákra festéket s bőrt, pergament, papírt simítottak, vagyis a nyomtatás 
működési elvét alkalmazták. Nem kétséges, hogy e mozdulatsor a felegyenesedő homo sapiens 
azonnali és közvetlen tapasztalata, méghozzá lépésről lépésre: a lábnyom a sivatag homokjá-
ban az első és tökéletes nyomóforma prototípusa. Ezt jelből betűre cserélni az írásbeliség kiala-
kulása és az olvasási készség gátszakadása után lesz időszerű. Az elkövetkező pillanat fel is te -
szi a döntő kérdést: miként lehet a kódexmásoló szerzetes munkájából kihagyni a kódexmásoló 
szerzetest úgy, hogy a kódex mégis elkészüljön?

Az 1400-as évek elején az egységek már felsorakoztak: merített papír, festékek erőteljes színek-
ben, sablonok betűk és ábrák készítéséhez, a prés, amely a sablont a papírra szorítja, amelyen 
helyes nyomot hagy, a kötészethez szükséges alapanyagok, valamint az ezeket alkotó emberi 
erőforrás. A kezdő mozdulat eredete, amely Johannes Gutenberg mainzi ötvös és gyémántcsi-
szoló elméjét s kezét egy saját nyomdagép megindítására ösztönözte, nem ismert pontosan. 
A drágakövek és a tipográfia – a vésés művelete ellenére – sem rokon mesterségek. Vélhetően 
mégis a kézi munka precíziós igénye, a fejlesztés iránti készség, a felfedező lendület, a gazda-
ságos sokszorosítás technikájának kutatása, és egy olyan, eddig még elképzelhetetlen feladat 
meg  valósításának vágya adta az erőt, amelyhez a részek adottak bár, de ezek hadrendbe állítá-
sát még senki sem próbálta meg. Gutenberg kijelölte a célt – az objektum ismerős, de bátor láto-
más: a keresztény civilizáció minden időkben legnagyobb példányszámú és legbecsesebb kiad-
ványát – a Bibliát.

Az első feltétel általános érvényű: olyan társat találni, aki felesleges pénzzel és elegendő üzleti 
érzékkel bír, hogy e „start up” érdemes a kockázati tőkére, és ennek megfelelő hozamot ígér. 
Ne becsüljük alá Johann Fust mainzi ügyvéd vízióképességét – a haszon felét kérte, baj ese-
tén pedig mindent, ami a felszerelendő könyvműhelyben található, a friss Szentírás összes pél-
dányával együtt. Sajnos, nemcsak a tőkével, a tőkéssel is jár kockázat: Fust üzletember, amint 
látta s megismerte Gutenberg segédeit, a  legügyesebbet megvásárolta, e pillanattól kezdve 
számára a  mester felesleges akadállyá vált. Beperelte hát, és kiforgatta mindabból, amiből 
kiforgat ni szerette volna. Bár Gutenberg képes volt új vállalkozást indítani, de anyagi viszo-
nyait éle te vé géig szürke felhők terhelték.

A kapzsiság e bekezdése után térjünk rá azon 641 lapra, vagyis 1282 kéthasábos oldalra, amely 
megváltoztatta az írásbeliség sebességét, a leképezhető vonalak, ábrák, színek bőségét, meg-
jelenési formáit, a tudás folyamatának egész rendszerét és a végtelen példányszámok határ-
talanságát. Mindazt, amit ma magától értetődően vehetünk kézbe. Ahogy a Lépcső ezen, még 
nyom  da illatú példányait is. Az 1450-es esztendők közepén Gutenberg számára a legnehezebb 
követ a soha nem látott mennyiségű szöveg oldalanként való szedése okozta. A születőben lévő 
új mesterség, a szedő státusa valóban azonos a szó jelentésével: a betűket tárolási helyükről 

A negyvenkét soros

i k e r t o r o n y
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A bekezdések használata 

nem általános, de nem is 

ismeretlen a kézzel írott kó-

dexek világában. Gutenberg 

a tömör hasábok megtar-

tása érdekében az utólagos 

kiemelést választotta. Az 

általában vörössel megjelölt, 

mondatkezdő betűk, a díszes 

iniciálék, a gazdagon alkal-

mazott illusztráció kézi festés 

eredménye. Ennek okán 

minden példány művészi, 

önálló arculatú darab. 

A kis mainzi műhely  

a könyvek Könyvét kívánta  

megalkotni, alapanyagból, 

technikából, tudásból 

a legjavát adni. A gondos fel-

készülést a kísérletek hosszú 

sora jelezte, valamint olyan, 

most először ólomba metszett 

mintázatok, melyek azóta is 

állják az idő próbáját.

kiszedni és sorba rendezni abban a kazettában, amely majd a festékkel és a papírral találkozik. 
Ő fordítva látja a jeleket azért, hogy azok majd a nyomaton álljanak helyesen és balról jobbra.

Gutenberg a kézzel írt kódexek írásképét szerette volna előállítani, hiszen más tipográfiát, mint 
amit a másoló szerzetesek létrehoztak, nem is ismerhetett. Ahhoz azonban, hogy a szöveghasáb 
mindkét oldalon egyenes vonalban kezdődjön és végződjön, a gót abc 27 betűje s néhány írásjel 
nem lett volna elegendő, mivel a tartalom különböző szélességű betűk összessége: pl. az i és az 
m nyilvánvalóan más helyigénye miatt a Szentírás 53 844 gutenbergi sorának hosszúsága nem 
lehetne azonos. A mester legnagyobb tipográfiai teljesítménye talán ennek (majdnem tökéletes) 
megoldása. Addig kísérletezett hát, amíg egy oldalra képes lett (előbb 40, majd 41) végül 42 sort 
feltenni, azonos méretű hasábokkal úgy, hogy ezen „ikertornyok” – a  lapot fény felé tartva – 

pontosan fedjék egymást. Ahhoz pedig, hogy egyenes vonalban zárjanak, 290-féle vésetet (kicsit 
eltérő szélességű betűt, kicsit eltérő szélességű szóközt, kicsit eltérő szélességű írás-, kötő- és 
gondolatjelet metszett, hogy az olvasó a jobb oldali zárás t optikailag egyenes vonalúnak lássa. 
Így lett a kenyérszöveg egységes, tömör és harmonikus – üres, rendezetlen lyukak nélkül. A ti -
pog      ráfiát gazdagon díszítő illusztrátorok a kész lapokat színes iniciálékkal, burjánzó növényi, 
állati motívumokkal díszítették a széles margók kínálta szabad felületen.

Gutenberg a Szentírást – a technikai lehetőségekkel összhangban – 2 kötetbe rendezte. Valószínű-
síthetően összesen 180 példány készült, ebből 25 pergamenre, a többi papírra, 45 bőr-, a többi 
pa  pír kötésben. A szedést 6 legény végezte, viszont a  további munkatársak száma ismeretlen, 
ahogy a műhely pontos helyéről, és az időpontról sem maradt egyértelmű adat. Az egyetemes 
kultúrtörténet e könyv alakú katedrálisából – jelen időben – 48 teljes, illetve szinte teljes pél-
dány ismert és féltve őrzött a világ különböző gyűjteményeiben.

C s á ny i  Ta m á s  ka r n a g y
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A gót betűk alakját jelen-

tő sen befolyásolta a írótoll 

hegyének kialakítása,  

a kemény fémmel dolgozó 

metsző pedig előnyben 

részesítette a szögletes 

formákat az antiqua típusú, 

íves kerekítés jóval nehezebb 

feladata okán. Ennek ered-

ménye a gót íráskép erősen 

hasonló, néha szerencsétlen 

összefolyása. A mester azon-

ban feltette az i-re a pontot. 

Szó szerint. Példánkban az 

amiciciæ kifejezésben látha-

tó zavart az i-re helyezett kis 

jellel oldotta fel.

A ligatúra – vagyis két 

betű összevonása [ pl. &, 

œ, æ, fi] – eredetileg a toll 

felemelése nélküli kézírás 

következménye, amelynek 

járulékos eredménye a hely-

takarékosság, és a szóközök 

rugalmasabb kiosztása. 

A fenti kiemelésben a fidei 

kifejezésben láthatjuk alkal-

mazását, amely egy ben el-

simítja a két betű egyébként 

előnytelen [f i] ütközését.

Gutenberg felfigyelt arra, hogy az emberi szem mást lát szabályosnak, mint a vonalzó.  

A finom elválasztójeleket túlhúzta a hasáb határán, de a szöveg zárását az olvasó  

mégis rendezettnek, egyenesnek érzékeli. Ezt az igényességet a számítógépek korában hiába 

keresnénk. Különösen szép példája ennek az előző oldalon látható ószövetségi részlet.
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Az első áldozás | Október 9.
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     Kör-Kép

Szent Imre-nap | November 5.
az egyházkerület papjaival
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Búcsú | November 6-7.

A képes krónikát Pávó János fotográfus készítette
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Hálával 

a templom felújítás 

irányítóinak

        Kör-Kép
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Az utolsó kapcsolódási pontok tűnnek el

M e g k é r t e k ,  s o r o l j a m  f e l  a   T í z p a r a n c s o l a t o t

Nyugat-Európa meghatározó politikusai sze-
rint a szekularizáció jelenti az egyetlen 

lehetséges kiutat a vallások és kultúrák között 
feszülő ellentétekből, hiszen olyan semleges 
közeget alakít ki, amelyben a különbözőségek 

alapját adó meggyőződés a magánszférába szo-
rul. A térség országaiban immár fél évszázada 
élő muszlimok beillesztésére tett kísérlet azon-
ban sehol nem bizonyult sikeresnek. A beil-
lesztés kifejezés használata nem véletlenszerű. 
Tudatos válogatást sejtet, ami kiemeli azt, ami 
hasznot hoz – a munkaerejük –, és lehántja azt, 
ami a liberalizmus és a szekularizmus kereteit 
feszíti – a transzcendens felé való irányultsá-
got.

A háború előtt hosszabb időt töltöttem Szíriá-
ban. Az egyik húsvét alkalmával az azóta földig 
rombolt palesztin negyedben laktam. Háziasz-
szonyomtól édességet és egy gondosan becso-
magolt, mozaikkal kirakott falitányért kaptam 
az ünnep alkalmából. A mozaik egy halat ábrá-
zolt. Umm Ahmad várakozó tekintettel nézte, 
ahogy kibontom az ajándékot, s rögvest föltette 
a kérdést, ismerem-e a szimbólum jelentését. 
A napi öt imát soha el nem mulasztó, fejken-
dőt viselő muszlim asszony vélhetően többet 
tudott a kereszténység történetéről, ünnepei-
ről és szokásairól, mint Európa fiataljainak túl-
nyomó többsége. A térség más országaiban tett 
utazásaim során, az emberekkel beszélgetve 
soha nem találkoztam olyan megnyilvánulás-
sal, ami a kereszténységgel szembeni ellen-
szenvről árulkodott. Szíriában töltött éveim 
alatt muszlim ismerőseim és barátaim vissza-
térően hangoztatott gondolata volt, hogy az 
iszlámnak nem a kereszténység vagy a judaiz-

mus a fő ellensége, hanem az ateizmus. A nyu-
gati emberekről alkotott képet igyekeztem 
ugyan árnyalni de – biztos, ami biztos − előfor-
dult, hogy megkértek, soroljam föl a Tízparan-
csolatot.

Egyes európai politikusok lelkes öncenzúrája − 
amit azonban kizárólag a vallási értékek és 
szimbólumok esetében alkalmaznak − bukásra 
ítélt, ám addig is visszavonhatatlan és jóváte-
hetetlen károkat fog okozni. A helyzet megérté-
séhez fontos, hogy tisztában legyünk az iszlám 
mibenlétével. Az iszlám nemcsak vallás, hanem 
egy társadalmi, gazdasági, politikai rend-
szer. Míg a kereszténység nagy hangsúlyt fek-
tet a dogmatikára, arra, hogy miben hiszünk – 
s ez tette központivá a teológia tudományát −, 
addig az iszlámban ez a hangsúly a „hogyan”-
on van, tehát a hit elválaszthatatlan az életfor-
mától, ami pedig a vallásjogot helyezi fókuszba. 
Az élet kis és nagy kérdéseiben a hívő számára 

Umm Ahmad várakozó 
tekintettel nézte,  
ahogy kibontom  
az ajándékot, s rögvest 
föltette a kérdést,  
ismerem-e a szimbólum 
jelentését?

Írásunk szerzője a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen 

működő Szent II. János Pál 

Kutatóintézet munkatársa 

A Közel-Keleten tett tanul-

mányutak mellett az arab 

világban és az orientalisz-

tikában való jártasságát az 

Exeteri Egyetemen szerzett 

doktorátussal tökéletesítette. 

A Századvég Alapítvány 

vezető kutatója. Az Európán 

kívüli kultúrák értékrendjének 

megismertetését szolgáló, 

kimagasló színvonalú 

tudományos és elemzői 

tevékenységét a kormány 

a Magyar Arany  

Érdemkereszttel ismerte el.
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az iszlám gyakorlati megoldást kínál, ami összhangban van a végső, kinyilatkoztatott igazsággal, 
a természet rendjével, valamint mindig és mindenütt alkalmazható.

Ezen meggyőződés fényében már szinte evidens, hogy a világi törvények csak akkor érvényesek, ha 
nem mondanak ellent az iszlám jog alapelveinek, a saríának. Miként az is, hogy az emberi élet 
határhelyzeteiben, traumák, betegségek, erkölcsi dilemmák esetén, amikor az emberi és az 
isteni normák között feszültség keletkezik, az „észérvekkel” szemben a kinyilatkozta-
tott igazságok érvényesülnek. Ennek egyik példája, hogy a 12 hetesnél idősebb, beteg 
magzat életének megszakítása a muszlim világ legtöbb országában tilos, még akkor 
is, ha nem a szülők hibája, hogy a betegségre későn derült fény, csupán azért, mert 
a Korán szerint a lélek a fogantatástól számított 12-ik héten „száll” a teremt-
ménybe. Ugyanilyen szabálykövető magatartással találkozunk a vérátöm-
lesztés, a szervátültetés kérdésében, de még a tartós fájdalomcsillapítás-
sal kapcsolatban is, ahol szempont, hogy a beteg ne tompuljon el annyira, 
hogy ne tudjon imádkozni.

Az iszlámban nem lehet „kicsit” vagy „módjával”, vagy saját belátás sze-
rint végezni a vallási kötelezettségeket. Minden ilyen megnyilvá-
nulás az emberi ítéletet helyezi az isteni fölé, s így hitetlenségnek 
számít.  Egy cukorbeteg ember számára fontosabb a böjt megtar-
tása, mint bármely egészségügyi megfontolás. Az orvosetikai 
szaklapban a beavatkozások mellett érvelő vagy a gyakorlatban 
azt visszautasító orvosok döntésüket, véleményüket napjaink-
ban is a Koránból vett idézetekkel támasztják alá. Ez két tényre 
enged következtetni. Az egyik, hogy az etikai mérlegelés alapja 
a kinyilatkoztatás és nem a szubjektív, emberi belátás. A másik, 
hogy a Koránt, azaz a transzcendenciára hivatkozó érvrend-
szert ismerő orvos nem biológiai, orvosi érveket sorakoztat 
fel, hanem azt a koráni verset idézi, amely szerint az Isten nem 
akarja az ember szenvedését. A meggyőzés tehát nem történ-
het meg másként, csak és kizárólag azon a síkon, amelyben az 
eredeti álláspont gyökerezik. Egy muszlim számára mindennek 
csak a transzcendencia fényében van jelentése és értéke. Ami-
ből Isten kimarad, az szükségképpen rossz, és semmiképpen 
sem kell komolyan venni. A nyugati szekuláris gondolatrend-
szer minden érve és elve súlytalan marad tehát, hiszen a vallá-
sosság és a kötelező, uniformizáló szekularizmus párhuzamos 
valóságokat képez.

A nyugati országok vezetői több mint fél évszázada hagyják 
figyelmen kívül a tényt, hogy a bevándorlók vallásukkal együtt 
egy kultúrát is magukkal hoznak, egy olyan kultúrát, amely 
saját értékrendjét isteni eredetűnek, univerzálisnak és termé-
szetesnek tartja. A szegregáció következményei mára már egyre 
nyilvánvalóbbak. Miként az is, hogy a liberális, azaz embert iste-
nítő közegben burjánzik a vallási radikalizmus. Az azonban még 
föl sem merült, hogy az érkezőkkel keresztény értékrendünkön 
keresztül lehet ne kommunikálni.

Amikor Európába érkezve a muszlimok azt látják, hogy a keresztet leve-
szik a templomok tetejéről, valamint azt tapasztalják, hogy a kará-
csony a tiltott kifejezések listájára került, reakciójuk az értetlen-
ség. Hiszen ezzel az utolsó kapcsolódási pontok tűnnek el, amely 
összeköthetné a két civilizációt és ezek népeit. A vallási és kulturá-
lis hagyományainkat felszámoló öncenzúra okait belül kell keres-
nünk, ezt senki nem várja el tőlünk.

S p e i d l  B i a n ka
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Nemcsak időben, hanem térben is

Ú j  á l l a m a l a p í t á s  |  2 .  r é s z

tűz

A nagybetűs Kultúra, amin minden alapszik, 
a „kis” kultúrával egyetemben lassacskán 

a semmibe vész. Fogyásának felezési ideje úgy 
gyorsul, amennyire a technika és informatika 
forradalma. (Ez is egyike a „megmaradás elve”-
inek.) Az antik világ megsemmisítését koránt-
sem vitték oly tökélyre barbár eleink, ahogy mi 
pusztítjuk el a magunkét.

Ha a szemek és fülek ugyanúgy nyitva lennének, 
mint a reformkorban, elég lenne nagyjaink 
tőmondatait a fejekbe verni és a szívekbe vésni. 
„Kiművelt emberfőt.” „A haza minden előtt.” „Fon-
tolva haladás.” „Minden ország támasza, talpköve 
a tiszta erkölcs”. „Előttünk egy nemzetnek sorsa 
áll.” Az álreformok korában azonban ez nem 
elég. A régi magyar még tudta, amit ma már 
szinte senki sem mifelénk, hogy mindennek 
alapja a Kultúra. Negatív példával élve: a vál-
ságok sorának is kulturális oka van: az erkölcs 
hiánya. Márpedig az erkölcs kulturális kategó-
ria, és – higgyünk Berzsenyinek – azok sorában 
is az egyik legfontosabb.

Álreformkor
A honi magyarság mai elszomorító szellemi, er -

kölcsi, lelki és testi állapotáért joggal okolhat-
juk a XX. század történéseit, de mindez nem 
elégséges ok arra, hogy mint az Istent kihívó 
egyszeri parasztember, mi is segítsünk – kik-
nek is? Azoknak, akik örömmel látnának min-
ket eltűnni a történelem süllyesztőjében. 
Milliók értelmetlen halálát követően, miért 
kellett magzatok millióit megölni? Miért oly 
sok az önmérgező és öngyilkos még min-
dig közöttünk? A mérhetetlen anyagi veszte-
ség után miért pocsékoljuk javainkat, értéke-
inket továbbra is? Miért mocskoljuk össze, ami 
maradt az országból? Miért nem vagyunk képe-
sek demokrataként gondolkodni, a törvényeket 
betartani? Miért csak a magunk önző, szemé-
lyes érdekét nézzük? Hová lett a művelt nem-
zet? 

A stratéga nemcsak időben, hanem térben is gon-
dolkodik. Hosszú távra tervez, és teljes szé-
lességben próbálja átfogni a dolgokat. Straté-
giát nem lehet egy-két kormányzati ciklusra 
tervezni, és nem stratéga az, aki a részek, 
részegészek megtervezésénél nem gondol 
a nagy egészre. Ha a részeket nem tartjuk 
összetartozónak, az általános nemzetpolitikai 

irányelveken túl nem fogjuk megtalálni az egy 
irányba mutató részszempontokat és az egy-
mással szervesülő tennivalókat. És így meg-
tenni sem fogjuk azokat. A részegészek, köztük 
a kisbetűs kultúra felől nézve ugyanis áttekint-
hetetlen marad az egész, amely valójában maga 
a Kultúránkra épült összefüggésrendszer.

A 40 évből már 30 letelt
A rendszerváltás pillanatában mi, idősebbek tud-

tuk, hogy legalább egy emberöltőnyi időre lesz 
szükség ahhoz, hogy az ország és népe megta-
lálja helyét az európai demokráciák virágzó-
nak hitt, valójában már aranykoron túli közös-
ségében. Egy emberöltő kellett volna hozzá, 
a bibliai példát szem előtt tartva 40 év. Jóllehet 
Egyiptom határától az Ígéret földjére vezető út 
megtételéhez egy-két nap elegendő lett volna, 
Mózes 40 évig vándoroltatta népét a sivatag-
ban. Miért? Azért, hogy kihaljon az a nemze-
dék, amelynek minden tagja egyiptomivá lett 
szokásaiban, gondolkodásában, zsigereiben. 
Embertársaim, a 40 évből már jó 30 letelt, és 
mintha mi sem történt volna!

Megértem, hogy kultúrpolitikusaink gyakorla-
tiasan úgy gondolkodnak, hogy aki sokat mar-
kol, keveset fog. Ezért célszerűnek tartják rész-
feladatokra bontani a tennivalókat. Másfelől 
helyesnek tartják a „megmarkolt” területeknek 
két kézzel szórni a pénzt. 

Fentebb írtam már, hogy a szükséges változá-
sok megtételéhez változtatni kell a szemléle-
tünkön. Az ilyen szétválasztás nem vet számot 
azzal, hogy például a közművelés csak akkor 

Néhány hónapja Fehérlófia 

átment a másik partra.  

Életműve a reneszánsz mű-

vész mértékéhez méltó, még 

felbecsülhetetlen, az örök 

értékeken nyugvó hűsége 

megkérdőjelezhetetlen.  

Gondolatait szeretettel aján-

lotta fel a Lépcső olvasóinak. 

Jelen – szerkesztett – írását 

több mint 10 évvel ezelőtt 

vetette papírra.
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lehet hatékony, ha az iskolai neveléssel, okta-
tással összhangban működik, és a média és az 
informatika is hajlandó együttműködni. Min-
denekelőtt a „független” világhálóhelyek és 
televíziók együttműködésére lenne szükség, 
hiszen többségük helyrehozhatatlan károkat 
okoz a felnövekvő nemzedékeknek. Kioltják 
az iskolai és az otthoni nevelés eredményeit, 
elrabolják az időt a közművelődés más formái-
tól. Meg minden mástól, a munkától, sporttól, 
a közösségi és magánélet emberibb formáitól. 

A média rossz életmintával, példával szolgál: 
a legkevesebb, ami kívánatos, hogy az ennyire 
összetartozó részeken folyó állami, önkor-
mányzati tennivalók tényleg összhangban foly-
janak. A magam részéről azonban nem eléged-
nék meg ennyivel.

Falfirka mint önkifejezés?
A fenti példát folytatva a népegészség, az élsport 

alapját képező tömegsport, a környezetvéde-
lem ügye nem lenne eredményesebb, ha fele-
lőseik az oktatás-neveléssel, közműveléssel és 
a médiumokkal összehangolva tennék a dol-
gukat? A népszaporulat sem csak pénzkérdés, 
hanem szemlélet, nevelés dolga is. S akkor már 
a család ügyének és a szociális ügyeknek is e 
körben a helyük. Ide tartozik a turizmus, azon 
belül, hogy mást ne mondjak, a gyógyturizmus 
és a vadásztatás, hiszen mind az épített, mind 
a természetes környezet védelmének, ápolá-
sának köze van a hasznosításukhoz. Láncban, 
mint a vadhajtásnál tisztíttatnám meg erdőin-
ket, mezőinket a nejlonzacskóktól (és szüntet-
ném meg az utóbbiak használatát), szigorúan 
büntetném a falfirkálást és a szemetelés min-
den formáját, a szemétimportálókat különö-
sen. De hogy tehetném addig, amíg a falfirka 
hivatalból a politikailag korrekt és esztétikai-
lag elismert önkifejezésnek minősül. Szegény 
Klebelsberg gróf! Ez ma a minőség Európában?

Más oldalról a környezetvédelemhez kapcsolódik 
a hazai környezetkímélő energiaforrások alkal-
mazása, amivel máris a gazdaság egyik legfon-
tosabb területén járunk. Hazánk két terüle-
ten a legkiszolgáltatottabb: nagy az adóssága, 
és függ a külső energiaszolgáltatóktól, miköz-
ben hatalmas geotermikus kincset mondhat 
a magáénak.

Nem lennénk sokkal hatékonyabbak kisebb 
bürokrácia és adminisztráció mellett? Dehogy-
nem! A mindennapos ügyintézés és az egész-
ségügy ellehetetlenülését mindenki a maga 
bőrén érzi. Nem kultúra kérdése-e mindkettő?

Körbejárhatjuk az összes állami felelősséggel járó 
tennivalót, a valódi demokrácia megteremtésé-
től a gazdaság felvirágoztatásán át a cigányin-
tegrációig, azt látjuk, hogy minden mindennel 
összefügg. 

Leltárba kell tehát venni a legfontosabb straté-
giai területeket. A következő lépés naiv egy-
szerűséggel valahogy így fogalmazható meg. 
Az egyes területek, a „részegészek” szakértői 
kimunkálják a területre vonatkozó tennivaló-
kat, figyelembe véve mindazt a szempontot, 
ami más részegészek tennivalóival kapcsolatba 
hozható. Majd a többi részegész stratégáinak 
terveivel kölcsönösen egyeztetik a magukét. 
A stratégiai területek bizonyos kapcsolódási 
pontjai nyilvánvalók.

Platón és a kapcsolati háló 
Végezetül hadd idézzem meg Platón államal-

kotó erényeit, amelyeket a középkori keresz-
tény gondolkodás Pál apostol teológiai eré-
nyeivel kiegészítve, a mágikus–szent 7 szám 
igézetében a következőkben határozta meg. 
Platón szerint a jó kormányzás feltétele a négy 
sarkalatos erény: az okosság (bölcsesség), az 
erő (bátorság), az igazságosság és mértékletes-
ség gyakorlása a hatalomban lévők részéről, 
mely ugyanakkor jó példával szolgál a nép szá-
mára is. Az okosság az összhang szellemében 
körültekintést jelent. Az erő a kívánatos lépé-
sek megtételéhez szükséges bátorságot jelenti. 
Az igazságosság újabb értelme esélyegyenlő-
ség, de nem mondhatunk le eredeti értelmé-
ről, a törvény előtti egyenlőség gyakorlásáról 
sem. A mértékletesség a hatalommal való visz-
szaélés, a vagyoni különbségek, a korrupció és 
az adók mérséklését jelenti. Platón is kapcsolati 
hálót tételez fel a szóban forgó erények közt. 
Nem baj, ha az általa javasolt államalkotó eré-
nyek kiegészülnek a páli, teológiai erényekkel 
(hit, remény, szeretet). Szükség lesz hitre, köl-
csönös bizalomra (latin fides), aminek ma, saj-
nos okkal, annyira híján vagyunk, reményre 
(spes), hogy céljaink valóra válnak, és szere-
tetre (caritas), mely valójában az elesettekkel, 
rászorultakkal való törődést jelenti. Országunk 
talpra állításában mind a hét erényre nagy 
szükség lesz. És leltárba kell venni a fő bűnöket 
és elkövetőiket is. Többen vannak hétnél, de 
azért csak számoljanak el nekünk. Minél előbb, 
annál jobb.

J a n k o v i c s  M a r ce l l  (19 41–2 021)

Halványan világít  

a fény a kertben.

A fák mereven rázzák 

ezüstös fejüket!

Mindenütt lábra kap  

a csend;

Az ég vidám szíve  

hangosan dalol!

Dencsik L á szl ó

Vers mindenkinek
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Rovatunk továbbra is 

a művelődéstörténet iránt 

elkötelezett felület marad, 

egy-egy értékes gondolat-

tal és törődéssel készített 

fotográfiával zárva az utolsó 

oldalt. A 125 esztendeje 

született mártír püspök  

1939-ben elhangzott szavai-

val folytassuk e rövid üzene-

tet, amely a hátsó lépcsőre 

hosszú fénycsíkot rajzol. 

 

[kép: fortepan/jezsuita levéltár]

„az idők mérlegén annyit nyomunk, amennyi igazi ér-

téket önmagunkban, magatartásunkban, feladataink 

teljesítésében felmutatunk. A saját sorsunkat magunk 

kovácsoljuk, az élettől annyi kegyre számíthatunk, 

amennyit tőle makacs kitartással, megbonthatat-

lan összefogással, céltudatos és szívós munkával ki-

kényszerítünk. A kényelmes napokról nekünk le kell 

mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, 

eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor szület-

tünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s meg-

éri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk, mint még 

soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan 

bizalommal dolgozzunk, és mindent megtegyünk  

a szent célért, azokért, akik utánunk következnek."

Márton Áron

Fe le lős ki adó: Szkaliczki Csaba Örs O.Cist. plé bá nos / Ké szí tet te Csányi Ta más karnagy@szentimre.hu 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap szíves támogatását.


