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 Az esztergomi bazilika felszentelésének évfordulója 

van. Amilyen áhítattal lép a jámbor hívő a templom 

csendjébe, oly tapintattal akarok én is. 

 

 

 
 

 

 

 

 

FARKAS ISTVÁN 

ÉS EGY RÁADÁS 

MÉG EGY PÉLDA EGY 

„SZEDELŐDZKÖDŐRE” 

 

Nem egy rögzült állapot, hanem egy folyamat, az 

Univerzum, „az  Egység felaprózódása és az Egységbe 

visszatérés” folyamatának egy láncszeme: emberként 

betölteni a helyét. 

 (M. Péterfalvi) 

 

Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei 

Atyátok tökéletes! - mondja az evangéliumok szövege. 

A „tökéletes” (teleios) szó természetesen nem a görög 

filozófia (vagy a későbbi keresztény teológia) 

tökéletesség-eszményére, azaz a hibátlan erényességre 

utal, hanem a héber 'tamim' áll mögötte, ami azt jelenti: 

egész, teljes, osztatlan, sértetlen, egészséges, üdvös – 

írja Gromon András a Ki dobja rá az első követ című 

könyvében, a fenti evangéliumi tanáccsal kapcsolatos 

elemzésében. Vagy ahogy a cím mondja: összeszedett. 

Ki találkozott kétezer év alatt ilyen emberrel? Akkor 

lehetetlen? Vagy talán mind ilyenek vagyunk? Akkor 

miért beszélnek olyan sűrűn a szent írások az 

elveszettekről (drahma, bárány, mag, fiú, a baleset 

szenvedettek, és ti mind...)? Pedig mindig is voltak, 

vannak és lesznek is itt, ilyen összeszedettek 

körülöttünk. ...Az alábbi két szvitben és egy ráadásban 

bemutatom néhányukat. 

Az alábbi szöveg a két szvit-sorozat utáni ráadás. 

 

Emberfia, vagy Istenfia? A kérdés szakállas – mondja 

Hans Küng teológus. Lehetséges azonban, hogy olyan 

régi, mint maga az ember? Csakhogy például Kis 

Bélával kapcsolatban ezt a kérdést senki sem teszi fel. 

Miért is nem? Nem tudom. Pedig Kis Béla is 

megszületett egy anya és egy apa akaratából egy 

jelentéktelen bolygó felszínének egy jelentéktelen 

helyén, egy jelentéktelen pillanatban – mégis valódi, 

emberhez méltó lehetőségekkel. Már maga a 

fogantatása és mamája hasában eltöltött néhány 

hónapos törzsfejlődése is csodaszámba ment, mivel 

nem messze, talán száz kilométerre a helytől felfelé 

mínusz ötven fok volt, és lefelé néhány száz vagy akár 

ezer fok is. Maga a törzsfejlődési néhány hónap alatt év 

százmilliók tapasztalata alapján két sejtből sokbilliós 

sejtű lénnyé fejlődött. Megszületését követően a csodás 

jelek egyre szaporodtak. Érzékszervei, mint megannyi 

antenna kinyíltak arra a csodálatos világra, mely 

számára néha igencsak ellenségesnek tűnhetett, mégis 

telis-tele volt eddig számára ismeretlen 

benyomásokkal, melyeket mind befogadott. Első 

éveiben alig állt meg. Szívta, csak szívta magába ezeket 

a benyomásokat. Táplálkozott, feldolgozott és 

átalakított, mint minden lény körülötte, de ő, ekkor még 

a körülötte lévőkhöz képest sokkal aktívabban. És 

látott, és hallott, és ízlelt, és szagolt, és tapintott és 

felfedezte, hogy vannak körülötte olyan energiák, 

melyekre azt mondták neki: ellenségesek és - mint 

mondták - vannak barátságosak is, és elkezdte érezni, 

megkülönböztetni is őket. És megtanulta azokat a 

hangokat is utánozni, melyen szóltak hozzá és csodának 

élte meg, hogy a hangjaira számára érthető válasz 

érkezett, bár akkor még értett a rezdülésekből is. 

Megértették a hangjait és lassan ő is megismerte, mikor 

milyen hangot kell használnia, hogy elérje, amit 

szeretne, ami – mint mondták – jó neki. Gyerekkorában 

pedig megismerkedett azzal a hagyománnyal, melyet 

szülei is a szüleiktől örököltek és melynek nagy részét 

aztán néhány iskolában el is magyarázták neki. És 

megismerte e szerint a hagyomány szerint, mi a jó és mi 

a rossz. Már nem a  mozdulatok, pillantások, illatok és 

érintések, hanem ezek szerint a magyarázatok szerint 

ismerte az embereket maga körül. Aztán már nem 

kellett sokat tanulnia. Szakmáját, annak fogásait apjától 

örökölte. Utolsó csodaként azt a kis modellt élte meg, 

amit a szakvizsgára kellett elkészítenie, és amelyre 

évtizedekig büszke volt. Sokáig ott volt a polcon, szem 

előtt. 

 Aztán már csak dolgozott és figyelt. Figyelte a 

környezetét: az embereket és a körülményeket, a 

folyókat és hegyeket, és a csillagokat és a szelet. És 
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gyerekei születtek és azok is felnőttek. A 

hagyománynak megfelelően járt el ő is: 

megkereszteltette őket és rendes nevelésben 

részesültek. Becsületes, tisztességes emberek lettek, 

mint ő, miután már képes volt megkülönböztetni azokra 

az erőket, amik a sokévszázados hagyományon, a 

társadalmi és a környezeti szokásokon alapultak, de 

megérezte: lefelé húzták. Lefelé, a kialakult saját 

szokásai és az általa tudott és akart felé, mert nem volt 

más célja, mint élni. 

 Volt egy álma, melyre nem emlékezett már 

mikor is álmodott először, de újra és újra visszatért. Azt 

álmodta, hogy repül. Főleg egy bizonyos várost átszelő 

folyó felett szeretett repülni. Könnyedén repült 

kiterjesztett karokkal, ahogy a gólyákat látta nyáron a 

puszta fölött. Semmi sem kellett hozzá. Nekiszaladt, 

széttárta karjait és már szállt is. Könnyen fordult és 

magasra emelkedett. A széles folyó mentén repült le 

egészen a nagy hídig, ahonnan látni lehetett egy másik, 

egy keskenyebb folyót. A széles folyón sok hajó volt, 

sok emberrel. A partokon hatalmas házak álltak millió 

ablakkal. Pont olyan, mint azon a lakótelepen, ahol 

családjával lakott. És a folyó egy lezúduló vízesés 

ködfüggönyében veszett el. A keskeny folyón kevesen 

jártak és partjait erdő borította rétekkel és a réteken 

tehenekkel. A réteken túl magas hegyek emelkedtek és 

ha egy kicsit magasabbra felszállt, látta a hegyek 

mögött a végtelen óceánt a gyülekező felhőkkel. 

Szeretett volna átrepülni oda, kijutni a házak közül, de 

a híd megakadályozta. Valahogy sehogyan sem sikerült 

átrepülnie sem alatta sem felette. Aztán visszarepült a 

megszokott partszakaszra és leszállt. Majd felébredt és 

folytatta mindennapi életét. 

 Valami azonban egyre jobban nyomasztotta. 

Volt benne valami, ami vágyott az egyszerű, 

természetes, normális emberire, valóságosra, amit nem 

tudott megfogalmazni, csak a gyerekkorból valahol 

benne, vele maradt íz utalt rá. Egy nap azonban, talán 

éber, csendes-figyelmének köszönhetően, vagy csak 

néhány elejtett szó, vagy elolvasott gondolat kapcsán 

felfigyelt valamire. Észrevett egy szemvillanást, majd 

meglátott egy gesztust, amire eddig nem lehetett 

figyelmes, mert a feje, az érzelme és a teste mindent 

kezelt és mindenre válaszolt. Aztán hallani kezdte a 

hangok lassú vagy éppen gyors hullámzását és a hangok 

mögötti csendet. Felfigyelt bizonyos ízekre és illatokra, 

és képes volt megállni bizonyos erős érzelmi hullámok 

előtt. Érezte a gondolatait és képes volt végiggondolni 

az érzelmeit. Érezte a teste súlyát. És látta a hazug 

színek, formák és fals hangok hatalmas világát is. 

Tágasra tágult előtte a világ, miközben ő, a Kis Béla 

pillanatokra eltűnt benne. Ott volt az a csoda, amit 

kisgyerekként megélt, ami önmagán kívül mindenre és 

mindenkire érzékeny és fogékony volt. Emlékezett rá - 

néha. Hétköznapjai ugyanúgy teltek – ellátta dolgait a 

családjában, munkahelyén, más közösségekben, ahogy 

a hagyomány, az illem és a társadalmi törvények 

diktálták -, de például már felszálláskor észrevette a 

villamoson a zsebtolvajokat, ránézésre látta mások 

érzelmi változásait, érzékelte a pillanatnyi 

hangszínváltozások mögötti őszinteségváltozásokat, és 

megérezte mások szándékát. Látta az emberek 

szenvedését mindattól, ami bezárja, korlátozza és fogva 

tartja őket, mert mindezeket önmagán belül is látta és 

hallotta: a börtönőr Kis Bélának nevezte magát. És látta, 

hogy mindezek oka nem valóságos, hanem a 

nemzedékről nemzedékre átadott látási, hallási vagyis 

gondolkodási és vallási hagyományban van, ami azt 

mondta: én valaki vagyok, szabad akaratom van, egy jó 

fej vagyok, ember, vagyis isten képére teremtett lény 

vagyok, én vagyok a férje, apja, nagyapja, főnöke, 

gazdája, tulajdonosa ennek meg annak; ezek az én 

érzelmeim, gondolataim, műveim, tetteim, bútoraim, 

autóm és házam... És együttérző lett mindenkivel, 

akivel kapcsolatba került, mert látta mekkora 

szenvedést okoz mindenkinek mindez. 

 Onnan kezdve kezdte el átszervezni az életét. 

Egyre többet szentelt annak a feladatának, hogy ezeket 

az új érzéseket, érzékeléseket, energiákat, melyek 

egyrészt a működéséből indultak, másrészt valahonnan 

jöttek hozzá elmélyítse, harmonikus kapcsolatba hozza 

önmagán belül, majd egy jelentős idő után kísérletet tett 

tapasztalatai megosztására. Teljes kudarcot vallott. 

Senki, még a legjobb barátai sem értették miről beszél. 

Csak évek múlva találkozott véletlenül – bár ebben 

akkor már nem hitt – néhány olyan emberrel, akik 

értették és hasonlóak voltak a tapasztalataik. Igen 

óvatosan, lassan és türelmesen erősítették, újra és újra 

ébresztgették egymást. És aztán mások is jöttek, de 

voltak akik meg elmentek. Sok éves küzdelem 

kezdődött. És rá kellett jönniük, hogy sohasem voltak 

ezekkel a tapasztalataikkal egyedül. Jártak már itt 

korábban mások is. Egyre több nyomot találtak és 

tanultak belőlük. Rájöttek arra is, hogy a szokásos 

gondolkozási hagyomány és a megszokás hatalmas 

erőin kívül semmi sincs ellenük, semmi sem sértheti 

őket és semmi sem akadályozhatja őket abban a 

munkában, hogy emberekké váljanak. 

 Tulajdonképpen semmi különös nem történt. 

Csupán egy kis figyelmet szenteltek arra, amire senki 

sem figyelt. Arra a szerves működésre, ami már egészen 

kis gyerekkoruk óta rendelkezésükre állt, de amit nem 

ismertek, és aminek hihetetlenül érzékeny képességei 

voltak felfogni mindazt, ami bennük és a világban 

történik, és arra is, hogy ennek forrása nem ebből a 

szerves működésből ered. Ez a működés képes arra is, 

hogy a szokásoson, hagyományoson, megszokotton 

felül egy tudatos küzdelem eredményeként érzékelje az 

őt és körülöttük mindent működtető láthatatlan erők 

forrását is és annak törvényszerűségeit, mely forrásnak 
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egy emberi lénynél nincs más szándéka, mint hogy 

táplálja, növelje, fejlessze és kiteljesítse, amilyen 

mértékben képes ezeket az erőket megismerni és 

befogadni. És leginkább arra lettek figyelmesek, ami 

bennük és minden emberben ezt a megnyílást 

akadályozza, akár halálukig. A láncszemeken visszafelé 

haladva megtalálták a módot is ellene: valami 

lényegestől meg kell szabadulni, hogy be lehessen 

fogadni ezt az erőt, erősödhessen ez a képesség. Amikor 

csak lehetséges kapcsolatban maradni a forrással – majd 

ennek gazdagságából adni, ennek erejével szolgálni és 

türelmesen és örömmel létezni úgy kifelé, mint befelé. 

 Amikor Kis Béla meghalt, családján kívül már 

nem volt mellette senki, kivéve egy kedves ifjú barátja, 

aki kitartott mellette az utolsó percig. Egyedül volt és 

mégis egy kozmikus hálózat láncszemeként. A fiú már 

megértette miről beszélt neki Béla, de a saját 

tapasztalatai még hiányoztak. El kellett indulnia – 

ahogy Béla halála előtt javasolta neki – mások negatív 

hozzáállásán és megnyilvánulásainak elviselésén át a 

tapasztalás: a látás és hallás, majd a megnyilvánítás 

nehéz útján. A belső hangoltság megszerzése útján. 

 
Dobogókő, 2018. Újkenyér hava 1. 

 

 

 

 

MERZA JÓZSEF 

KÜLÖNÖS VÍZKERESZT… 

 
   Próbálom beleképzelni magam egy afrikai vagy távol 

keleti diák helyébe, aki megáll a ferencesek 

templomának jobb hátsó mellékoltáránál. Mit mond 

neki az oltárkép? Mária és a gyermek Jézus látható rajta, 

amint felhőkön lebegnek. Mindkettő fején korona, 

valószínűtlenül feltéve. Így nem marad meg senki fején. 

Mária koronájáról fátyol hullik alá. A gyermek kezében 

varázseszköz: skapuláré. Ezt nyújtja a kép alján, lángok 

között vergődő emberek felé. Azok felnéznek összetett 

kezekkel, könyörgő szemekkel. 

 

  Egy komor mítoszt ábrázol a kép. 

  Újságot veszek a kezembe, amelyből megtudom, hogy 

Dadaglio bíboros, főpenitenciárius szerint, a mostani 

kihirdetéstől kezdve, a pápai áldás és bocsánat TV-n 

keresztül is megteszi a szentségi hatást. Értem és érteni, 

jól érteni akarom ezt az egészet, de a cikk gunyoros 

hangja: „A modulált istenség” mégiscsak olyasvalamit 

idéz fel bennem, hogy lám, a Hivatal birtokba vette, 

megszentelte az elektromos hullámokat, valamit csinált 

vele, amit csak a Hivatal tehet vele, s ettől fogva az így 

előálló természettudományos, elektronikus 

képződmény már szentséget, áldást és bűnbocsánatot 

hordoz, amit nem hordoz például a bűnös mellett álló 

keresztény testvérének akármilyen igyekezete. Valami 

előrehaladás történt a korszerű bűnbánattartás terén, de 

a Hivatal az aktív, ő művelt ismét valami modernet, de 

nem tudom mi történt az emberi lélek megfordulása, 

bűnbánattartása terén. 

  Elgondolkodom, amikor érzelmeimmel és 

értelmemmel szembeszegülök a történelem és a 

jelenkor mítoszaival. A társadalmi viszonyok, a termelő 

erők fejlődése révén jobbról-balról az evangéliumi hitre 

rárakódott nagyon is múlandó, s talán már akkor is 

hamis képzetekkel. Se szeri se száma annak, amivel már 

nem tudok azonosulni, de amivel a lázadó, vagy a 

szabotáló papság sem tud azonosulni, nem is akar 

azonosulni, miközben a főparancsnokságról jönnek a 

kemény, határozott irányelvek és cselekvési utasítások. 

  Megcsodálom Ratzinger bíboros határozottságát, 

intelligens mozgását, híveinek öntudatos hangját, a reá 

figyelő magyar konzervatívok gyors hadrendbe állását. 

Honnan ez az önbizalom? A Bibliából, a 

természettudományból, a gazdaságtudományból? 

Hiszen mindezek eredményei dübörögve ostromolják 

azt a zárt erődöt, amelynek Hivatal a neve. Honnan az 

önbizalom? A Hivatal ön-bizalmából, amely az isteni 

logosz, azaz tudás és szó kizárólagos letéteményesének 

érzi magát, miközben szerte a világon humán és reál 

szakemberek százezrei hajolnak könyveik, műszereik 

fölé és bontják ki a valóság új és új, a Hivatal által 

elképzelhetetlen darabját? Jóllehet a század 

megmutatta, hogyan megy előre a világ, mégis, 

szorongat a félelem ettől az ismeretlen hatalomtól, 

amely ítélkezni akar az emberek felett, amely az 

abszolút Tekintély erejével akar megfélemlíteni, 

gyávává tenni, igaz emberi célkitűzésektől eltántorítani. 

Mert ebben nőttem fel, engedelmeskedőnek neveltek, s 

a tekintély erejével befolyásolták életalakításomat. 

  Tele vannak az újságok keserű cikkekkel és most, 

amikor túljutunk a szinódus misztériumokat előtérbe 

helyező nyilatkozatain, Hansjakob Stehle maliciózusan 

megkérdezheti: „Elhagyja-e az egyház az embereket?” 

Beletemetkezik egy önmaga által önmagáról elképzelt 

kép kergetésébe, és nem törődik a világ valós 

gondjaival, a szenvedők és megalázottak egyre 

nagyobbra növő problémáival. 

  Az Egyházak Világtanácsának (E.V.T.) kairói ülésén 

valakik nem bírták tovább a kihívás feszültségét és 

nyilatkozatban álltak a megkínzott, kizsákmányolt, 

meggyötört emberek mellé. Igen, ők nem akarták 

otthagyni a minden joguktól megfosztottakat, melléjük 

akartak állni akkor, amikor már nincs más módja az 

eltiportaknak, csak a radikális, önvédelmi forradalmi 

fellépés az istentelen-embertelen bánásmóddal 

szemben. Álltunk már mi is így oda – elvileg, pápai 

szinten – a végképp magukra maradottakhoz, 

kimondtuk mi is valamikor, Bogotában, a jogos 


