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minden fiú, imponálni akartam, és most mint egy kol-
dus, nyújtottam eléjük a folyamatosan csilingelő perselyt 
az adományokért. Hihetetlenül nehéz volt! Magam-
ban csak egyetlen mondatot ismételgettem: „Szeretlek, 
Uram! Nagyon szeretlek!”

Feladatomat bevégezve leültem a padba, és lassan 
hihetetlen felemelő érzés szállt meg: éreztem, hogy sza-
bad vagyok! Szabad, mert nem az embereknek való meg-
felelési vágy vezet, hanem a szolgáló szeretet és a jóság. 
Talán akkor éreztem először igazán szabadnak magamat. 

*

Egy kiránduláson éjjel a sátor melegében mellém bújt 
egy lány. Abban az évben kezdtem fontolgatni, hogy 
teológiára megyek. A kedves lány kacér keze derekamra 
fonódott, felforrt a vérem. Éreztem, hogy mint felnőtt 
férfinak most kezdeményeznem kellene. De a bennem 
érő elhatározástól vezetve sétát javasoltam a friss hegyi 
levegőn. Szépen ragyogtak a csillagok a csendes, hűvös 
éjszakában, és éreztem, hogy szabad vagyok. 

Szabad a testi vágy feletti uralomra, 
szabad a tudatos döntésre, hogy ne ösztöneim 
játékszere legyek, hanem magam határozzam 

meg, hogy merre is vegyem az életutam. 

Hihetetlenül jó volt érezni, hogyha remeg is a testem, 
mégis engedelmeskedik az akaratomnak. 

*

Mindig nagyon kevés dologhoz ragaszkodtam, de volt 
néhány könyv, mely számomra mindennél kedvesebb 
volt. Az egyiket, Nagy Szent Teréz írásait kölcsönadtam. 
Sajnos, elveszítették.

Hihetetlen szomorúság, düh és harag volt bennem, 
hisz pótolhatatlan veszteség ért a kommunista időben, 
mikor vallásos könyvhöz szinte lehetetlen volt hozzá-
jutni. Ültem magamban és bosszankodtam. Egyszerre 
csak belém sajdult: nincs ez jól, hogy a könyvek bir-
toklása ennyire megköt engem. Nagyon megszégyell-
tem magam. Bementem a szobámba, és szépen, nagy-
betűkkel beleírtam minden könyvembe, hogy: „Tied és 
mindenkié!” Majd néztem a mindennél drágább kin-

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad. 
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad. 
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad. 
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad. 
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad. 
Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad. 
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad. 
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad. 
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad. 
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te 

magad. 

Weöres Sándor: Tíz lépcső
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cseimet, melyeket mindenki tulajdonává tettem, és érez-
tem, hogy szabad vagyok. Éreztem, hogy nem birtok-
lom, hanem már magaménak tudom a szent könyve-
ket: nem használom, hanem élem a bennük foglaltakat, 
és ez ott, akkor hihetetlenül szabaddá tett.

*

Teológián az első napokban elvittek szüretelni. A dikta-
túra alatt egy csíki legénynek a finom, érett gyümölcs 
hatalmas kihívást jelentett, mert a hegyek között alig 
terem meg bármi. Szegény gyermekként még a szőlőt, 
a barackot is déligyümölcsnek tartottam sokáig, és or-
vosságnál vékonyabb kiszerelésben jutottam hozzá éven-
te néhányszor. Társaimmal először én is nekiestem az 
érett gerezdeknek, de éreztem, hogy ez hatalmas lehető-
ség számomra az önuralomra. Amikor az első fürt szőlő 
a kosárba hullott, bár senki nem kérte, elhatároztam, 
hogy nem kóstolom meg három napig a kívánt gyümöl-
csöt azért, hogy papi hivatásomban is képes legyek le-
győzni önmagam. Nem szóltam senkinek, csak végez-
tem szorgalmasan a munkámat.

Kis dolog? Nekem óriási lemondásnak tűnt egész na-
pokat szüretelni anélkül, hogy egyetlen szemet is be-
faljak, de azt a szabadságot, amit az a három nap szült 
bennem, nehezen tudom elmondani. 

Talán ehhez hasonló érzés, 
amikor egészen bedőlve bringád nyikorgó 

kerekeivel beveszed életed első hajtűkanyarját, 
és gyermeki szívvel érzed, hogy ura vagy 

a kerékpárodnak. Önmagadat uralni ennél 
sokkal, de sokkal nemesebb érzés. 

*

Tanulni soha nem szerettem, a jegyek nem érdekeltek, 
viszont a teológiatanulmányaimról már úgy gondolkoz-
tam: ha lúd, akkor legyen kövér. Szent elhatározással 
készültem a vizsgákra, a maximumot akartam. Hihetet-
len nehéznek tűntek a megmérettetések, de mindent fél-
retettem, és mint a távfutó, tudatosan készültem.

Egyszer szilencium előtt levelet kaptam. Kedves is-
merősöm lelki tanácsokat kért, és én felejtve mindent, 
a tanulás ideje alatt választ írtam. Kész lett a csodálatos 

Laktam már a magány monostorát,
Viseltem már a bús lemondás szürke
Kámzsáját, s homlokom megadva tűrte
A gondok ráncrepesztő ostorát.

[…]

Bús az élet, de balga, aki gyászol;
Bozótok közt, csendes és árva pásztor,
Vágyaim csengős nyáját vigyázva terelem.

Olyan jó hinni, hinni: túl sötét tereken
Üdvöm rejti egy óra, mint Megváltót a jászol;
Mutasd az utat, csillag! ó, messzi Szerelem!

Tóth Árpád: Csillag, ó, messzi szerelem! 
(részlet)
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solyogva ránéztem, és mint egy szemérmetes nagylány, 
szépen kiegyenesedett, felém fordult, és láttam, hogy 
a szemében megcsillan egy könnycsepp. A „fiaim” is 
elmondták a kis versikéjüket, és szépen megöntöztük a 
nénikét. Sohase feledem el, ahogyan az a fogatlan arc 
elpirult, majd a néni eltűnt, és a rongyai közül előva-
rázsolt  egy piros almát, hogy megköszönje azt,  hogy 
emberként fordultunk feléje.

 Kis dolog néhány csepp kölni és egy piros alma, de 
én úgy éreztem, hogy a felebaráti szeretetnek hihetet-
lenül szép, új útja nyílt fel előttem, az emberség útja, hol 
már nem csupán létfontosságú dolgok cserélnek gaz-
dát a bü rokrácia szabályai, a kitöltött papírok szerint, 
hanem ember találkozik a hús-vér emberrel, testvér a 
testvérrel.

Szent Ágoston megdöbbentő szeretetparancsa így hangzik: „Sze-
ress és tégy, amit akarsz!” Valóban ilyen szabadok lennénk?

Jó, ha emellé odatesszük Szent Pál tanácsát is: „»Min-
den szabad«, de nem minden használ. »Minden sza-
bad«, de nem minden szolgál javunkra. […] bármit tesz-
tek, tegyetek mindent Isten dicsőségére.” [Gal 4,22.31] 

A szeretet parancsa valóban hihetetlen szabadságot 
ad nekünk. A szeretet parancsán belül nekem mint fe-
rencesnek van egy kis iránytűm: egyszer egy maratoni 
futás célegyenesében álltam. Az első befutókat nagy-
nagy ováció fogadta. Majd az emberek szétszéledtek, 
és a legutolsót már csak én vártam meg. Nem kellett 
gyúródnom, az a versenyző csak az enyém volt. Végül is 
ő is lefutotta az óriási távot, olyat vitt végbe, amit ke-
vesen tudnak megtenni. Azóta jelmondatommá vált, 
hogy én azt csinálom meg ingyen, amit más pénzért sem. 

Én azokat szeretem ingyen, 
akiket más pénzért sem szeret. 

Akiket pénzért sokan szeretnek, tanítanak, 
szolgálnak, én azok körül nem lihegek. 

Mondhatni, nem szeretem a konkurenciát. Én a legki-
sebbeknek szeretnék alázatos kisebb testvére lenni.

Örömömet lelem a Szent Ferenc által meghirdetett 
kisebb testvéri lelkületben! A szeretet Istene, Jézus azt 

Használni akartam – nem tündökölni,
 sem esztétikák rangsorát pörölni.
A hallhatatlan szent tülekedésében
 lemaradtam – a startnál már lekéstem.
ezért a pályát messze elkerültem,
a robotoló tömegbe merültem,
és dolgoztam hajnaltól éjszakáig,
a gondolat míg csonton átvilágít,
s míg csillagok közt kószált annyi bajnok,
– gürcöltem, mint egy elnyűtt hivatalnok.
Nem restelltem leszállni a keresztről,
ha egy paraszt kérvénnyel keresett föl;
 s két megváltó ihlet közti szünetben
 értekezleten szóltam – bár ügyetlen.

Nem hittem én az elnyomott zsenikben:
 ki tenni akart – az tehetett itten!
Volt mit! Mert volt kereszt is, hogy reája
feszüljön vagy meggörnyedjen alája.
Volt pokol is – megjárni mindazoknak,
kik nemcsak vonakodva tusakodtak,
 fennszóval áhítva a pokoljárást,
vigyázva: maguk semmibe ne ártsák.

Volt itt dolog, nagy ügy, kárhozat annyi!
Lett volna – volt! – miért élni, meghalni.
Voltak milliók – elhagyva ügyükben –
kikért élhettünk volna vert hitünkben.
Volt pálya, ügy, elhívó kötelesség,
biztató kor – közülünk várva hősét.
 Ez az idő se nyújtott kevesebbet,
csak mi – fiai, voltunk kevesebbek:
bősz nagyravágyók: lesve a csodákat,
nem tettük azt, amiből csoda válhat. […]

Váci Mihály: Eső a homokra (részlet)
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mondta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” [Jn 14,6]. 
A szeretet út, amelyen járva az életünk örömmel, szép él-
ményekkel, kalandokkal lesz tele. Csak a szeretet útján 
virágzik az élet. Ha életet akarsz, szeress! A gyűlölet út-
ján csak halál van. 

Ahogyan a kis virág megfagy, 
meghal a meleg, a fény hiányában, 

ugyanúgy minden, mi él, 
szenved és elpusztul attól, ha körülötte 

nem árad a szeretet és a jóság. 

A hőmérő nem a hideget méri, hanem a meleg hiányát, 
minél kevesebb a meleg, annál kevesebbet mutat. Ugyan-
így a gyűlölet nem más, mint a szeretet és a jóság hiánya.

Ahogy emberhez méltón igyekszünk öltözködni, táp-
lálkozni, lakni, ugyanúgy kellene törekednünk arra is, 
hogy emberhez méltón, szeretetben éljünk. Sok nő in-
kább meghalna, mint hogy rendezetlen frizurával, ápo-
latlan körömmel, divatjamúlt, pecsétes ruhában menjen 
ki az utcára, sok ember inkább éhezik, mint hogy gusz-
tustalan ételt fogyasszon. Miért ne lehetnénk igényesek 
az emberi kapcsolatainkban, a szeretetben is?! Ha fizi-
kailag slamposan nem megyünk az emberek közé, lelki-
leg slamposan miért tennénk meg?! Aki rágalmakkal, 
gyanakvással, keserűséggel van tele, az olyan, mint aki 
kócosan, ápolatlanul, bűzös lehelettel jön hozzám. Iga-
zából arra vágyunk, hogy megtiszteljenek azzal, hogy 
lelkileg tisztán, szépen, őszinte gondolatokkal jöjje nek 
hozzánk. Legyek igényes arra is, hogy feltöltsem a szí-
vemet szeretettel, jósággal, megértéssel, és úgy menjek 
ki az emberek közé. És inkább maradjunk magunk-
ban addig, amíg tele vagyunk gyűlölettel, haraggal – 
előbb le kell csillapodni, le kell nyugodni, esetleg járni 
kell egyet a természetben, az mindig újjá tud szülni 
bennünket. 

Aki jót tesz, jobbá teszi önmagát és a körülötte levő 
vi lágot. Egy szülő nagyobb jót nem tehet, mint hogy sa-
 ját példájával a gyermekét ráveszi arra, hogy jó legyen, 
jót tegyen, mert ha a gyerek megtapasztalja, hogy jó do-
 log jónak lenni, jó dolog megosztani az uzsonnát, a já té-
kot, így nagyobb lendülettel, bátrabban megy a helyes 
úton.

A gyűlölet halálszagú mocsárja
tengerré nőtt és vízözönt csinált,
emberfülekbe zúgja, orgonálja
vadító, bűnös szörny-szimfóniáit,
s szívekbe plántál förtelmes hínárt.

Ó én is, én is embernek születtem,
de ezt az egy érzést nem ismerem!
Hínárja, habja nem tekerg felettem.
Szívem piros, szabad szirom-sajkáján
angyalszárny hajt a poklos tengeren…

Vitorlám hajt és mindenütt megállok,
hol szíveket rothatszt a bús iszap,
s szeráfi hangon halkan prédikálok:
Testvéreim, tartsuk meg a parancsot,
mit Jézus a hínár ellen kiszab!

Minden emberfiában önmagunkat
szeressük, mert egy-test-egy-vér vagyunk!
Bejártam a jelent s a messzi múltat,
néztem haldoklók megtörő szemébe,
s egy volt porból vett szívünk és agyunk.
[…]

Mécs László: Emberek vagyunk! (részlet)
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zására, az abortuszra, mert megvetem, mert értéktelen-
nek tartom, mert gúnyosan összesúgok a háta mögött. 

Miért van az, hogy oly sokan félelmükben 
a bűnt egy még nagyobb bűnnel akarják 

meg nem történtté tenni? 
Nagy kérdés: vajon a tisztán látó, 

elabortált kis lelkek kit fognak vádolni 
a mennyek országának ajtajában?

Prédikációimban, elmélkedéseimben soha nem az ítél-
kezésről beszélek, hanem azt szeretném elmondani, 
hogy milyen szép dolog anyává, apává lenni. Milyen 
szép és jó gyermeket vállalni.

Ha úszom egy folyóban, és úgy érzem, alig tudok fenn 
maradni a víz tetején, és mellettem nyúvadozik valaki, 
nem hiszem, hogy bárki elvárná, hogy odaússzak, és 
vele együtt vízbe fulladjak. Ha egy nő, elhagyva az ap-
ját, anyját, bemegy a nagyvárosba, keresi az egziszten-
ciáját, magányos, társat keres, de nem talál, kihasznál-
ják, ő meg várandós lesz, otthoni gyökereitől elszakadt, 
új gyökereket még nem eresztett, fizetése nagyon kevés, 
a szülei képtelenek elfogadni a helyzetet, sodródik az ár-
ban, akkor nem kellene az anyát dilemma elé állítani: 
vagy vállalja a gyereket és mindketten megfulladnak, 
vagy ő nagy nehezen egyedül kivergődik a partra, és el-
veszejti a gyermekét. Mentőcsónakokat kell szervezni! 
Persze a szülői háznak kellene az első számú menedék-
nek lennie, de ha ez képtelen a segítségre, akkor a társa-
dalomnak kell mentőövet dobnia az ilyen fiatal, sebzett 
életek segítségére. Olyan házakat kell alapítani, ahol a 
gyermek az anyával együtt otthonra talál, ahol be-
fogadják őket. Fontos lenne a társadalom szolidaritása. 
Segítséget kellene kapnia, hogy ne kövessen el egy még 
súlyosabb bűnt, az abortuszt. Jó lenne, ha az ilyen nő 
anyagi gondjait egy időre a környezet átvállalná, és sze-
líd vigasztalással támogatná, míg erőre kapnak és talp-
ra  állnak, hogy hordozni tudja gyermekét.

Az abortusz bűne alól a feloldozás hogyan történik?

A bűn súlyosságának megítéléséhez, a feloldozáshoz 
lelki vezető szükséges, aki megvizsgál minden körül-

csillapíthatatlan éhség és szomjúság
valami végzetes félreértés vezérli
egymás felé tapogatódzó lépéseinket
és nincs föloldás: nem értjük egymást
külön-külön és együtt is ugyanaz a szégyen
ugyanaz a közöny ugyanaz a reménytelenség
tehetetlenek vagyunk mondja a kő a fű
tehetetlenek vagyunk mondják az állatok
istent teremtettem a saját képemre és
hasonlatosságomra mondja a fölfuvalkodott
gyarló és hiú ember a döghalál árnyékában
tehetetlenek vagyunk mondja az alázatos
földre borul s fejét lehajtva fohászkodik
a mélységekből kiáltok hozzád Uram

az egymásnak ellentmondó magyarázatok közt
tévetegen járok üres az elmém üres a szivem
ha ismerném a megigazulás útját ha rátalálnék
követni talán már erőm se kedvem se lenne
nem bátorít és nem figyel rám aggódva senki
csak magamra számíthatok a bajban és nagyon félek
ilyesféle üzenetek palackposták hánykolódnak
sodródnak ismeretlen céljuk felé az éjben
amióta a szeretet gőgünk miatt megvonatott tőlünk
ezek a segélyt kérő jeladások jórészt személytelenek
senkihez se szólnak többé válaszra se várnak
mintha a nyelvünk végképp összezavarodott volna
az emberek közt nincs megértés csak fagyos némaság
a mélységekből kiáltok hozzád Uram

egymás nélkül mégsem élhetünk
szükségünk van a másik test melegére
az ólmelegre a közös örömre nyomoruságra
szükségünk van a kínzásra és a kínoztatásra
szükségünk van az ellenálló akaratra a párviadalra
a föl-föltámadó indulatokra a parázsló szenvedély
lassan izzó kéjére gyötrelmére és tébolyára
a némán áradó panaszra és az igaztalan vádra
hitványabbak vagyunk mi mint az érzéketlen kövek
mint a lelketlen állatok tunyán forgolódva a sárban
micsoda gyilkos ösztönök lapulnak acsarognak bennünk
micsoda elvetemült sóvárgás hajszol minket egymás 

ellen
s ez irgalmatlan pokolból lehet-e még kiutat találni?
a mélységekből kiáltok hozzád Uram

Parancs János: De profundis
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ményt, akivel mindent át lehet beszélni, így a nő már 
itt a földön megkaphatja a feloldozást. 

Az ember tudatának, akaratának 
működése bonyolult lélektani folyamat, 

senki sem tudja megítélni, 
hogy amikor valaki valamit tesz, 

mennyire volt tudatos, 
akarata mennyire volt szabad. 

Nem csak az anya lelkiismeretét kell a bűnnek terhel-
nie: felelős az apa, az orvos, aki a műtétet elvégezte, és 
felelős a tágabb környezete is.

A napokban Árkoson jártunk a ferences nővéreknél, akik sok 
szeretettel fogadnak be ilyen nehéz helyzetben lévő lányanyá-
kat. Nagyon szívszorító volt annak a pásztorlánynak a sorsa, 
akit Csaba testvér vitt be a nővérekhez.

Telefonon hívtak, hogy egy pásztorlány fenn az ország 
északi részében gyermeket vár. Érte mentem, autóval 
vittem Árkosra, útközben beszélgettünk. Elmondta, 
hogy kicsi korától pásztorkodott az édesapjával. Édes-
anyja már régen meghalt. Őszinte együgyűséggel mond-
ta, hogy nem járt óvodába, iskolába, sőt kis faluja ha-
tá rát sem hagyta el soha. Láttam rajta, úgy élt ott, mint 
egy öntudatlan, felvilágosulatlan gyermek, aki az élet 
dolgairól nem sokat tudott. Autóval egy nagyvároson 
mentünk át, karácsony tájéka volt, és a főtéren állt egy 
feldíszített karácsonyfa. Kérdezte, mi az. Visszakérdez-
tem, hogyan lehet, hogy soha nem látott még ilyet. Ki-
derült, azt sem tudja, mi a karácsony. Pár szóval elmond-
tam neki, és hozzátettem, hogy az emberek ilyenkor 
megajándékozzák egymást. Nem tudta azt sem, mi az, 
hogy ajándék. Elmagyaráztam, amikor jóságból, sze-
retetből ingyen adnak neked valamit. Maga elé nézve 
azt mondta: „Én még olyat soha nem kaptam.”

Az én szemem csordultig telt könnyel, alig tudtam 
folytatni az utat. Majd megálltunk egy üzlet előtt, vásá-
roltam egy kis nyakláncot, egy csecsebecsét, és odaad-
tam neki: „Látod, ez az ajándék – mondtam neki –, egy 
kis semmiség, amitől te is, én is boldogok leszünk!”

Szép s ifju volt, forró vér áldozatja;
De ifjuságát bűnbánón siratta.
S a porból, hova röpke gerjedelme
Tiporta, isten karja fölemelte.
Mert szíve tiszta volt, s bár elbukott,
Szeretni mint ő senki sem tudott.
Midőn Jézus, kinek selyem hajával
Lábát törölgeté, kereszthalállal
Kimult, a mint azt megjövendölék:
Ott sirt, ott tördelé fehér kezét.
Hirdetni a világnak ő ment
A Megváltó feltámadását;
Ő, a dicső, fényeskedő szent!…
Emléke illat, neve fény, imádság!…

De jaj, akkor volt az, midőn az isten
Közöttünk járt, emberré válva itten!
De hol keressük most, mely égi jelbe’,
Ki az igaz bünbánót fölemelje?…
Buktatni, azt most is mindenki kész.
Emelni?… Erre nincsen férfi-kéz.
[…]

Reviczky Gyula: Magdolna (részlet)
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Mindenki ágya mellett volt virág, ajándék, egyedül neki 
nem volt. Odaadtam a telefonom, hátha fel akar hívni 
valakit, hogy elújságolja, szép, egészséges fia született. 
Szomorúan rám nézett, mert nem volt kit tárcsáznia. 
Isten a tanúm, hogy én mindkét anyukát nagyon tisztel-
tem, nem ítélek el senkit, de biztos, hogy a bűn megfoszt 
olyan örömöktől, melyeket Isten szeretettel meg akar 
osz tani velünk.

Mennyivel teljesebb az az öröm, amikor az édesanya 
el tudja mondani a munkából hazatérő férjének, hogy 
„képzeld, drágám, azt mondta a gyermekünk, hogy ma-
ma!”, „Képzeld, már jár!”. Összebújnak, boldogan egy-
másra mosolyognak, majd megpuszilják egymást, és 
büszkék a gyermekükre. Ezt az örömet szeretné adni 
Isten mindenkinek!

Mind a kettő anya, mind a kettő életet adott. 

Lehet azon gondolkozni, 
hogy a házasságon kívüli nemi élet bűn 

vagy sem, de inkább azt kellene látnunk, 
mennyivel teljesebb, szebb, emberhez méltóbb, 
ha valakinek a házasságban fogan a gyermeke, 

akit közösen várnak, nevelnek fel. 
A gyermek látja, hogy van szerető 

édesanyja és édesapja is. 
Mindkét szülőre szüksége van. 

Volt, hogy eljött hozzám egy nő, és elmondta, hogy 
leánykorában teherbe esett, és abortuszt végeztetett. 
A futó kalandot hamar elfelejtette. Később megismerke-
dett az igazival, aki végtelenül szereti, házasságot kö-
töttek és egymáséi lettek. Várták a babát, de nem jött. 
Az orvos kivizsgálta, és megállapította, hogy nem lehet 
gyermeke. Ez a nő azt mondta, ha megy az utcán, és lát 
egy kisbabát, legszívesebben sikoltana, hogy hol volt az 
esze, mikor a sajátját elvetette. Nem meri elmondani 
a férjének, aki kórházakba, kezelőközpontokba viszi, 
hogy „felesleges, drágám, nekünk nem lehet gyerme-
künk, mert egy futó kaland kedvéért erről az értékről 
naivan örökre lemondtam”.

Érvelhetnek azzal, hogy manapság vannak korszerű fo  gam-
zás gátló tabletták, egyéb védekezési lehetőségek, ha ezeket 

Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jószág,
Édes, lihegő, bimbószínű lény.
Vér lüktet benne! Eleven valóság!
S nézem kétkedve, tanakodva én.
Vánkospihéit elzilálni félek,
Már szétterült az álmaim felett,
Már átölelem féltve, mikor ébred,
Ó, el ne rebbenj tőlem, új igézet!
– – –  A te szemeid a leggyönyörűbb szemek.

Jött valakim, aki nem volt idáig,
– Felém rajzó, bomlott vágyakkal telten,
(Bár öltögettem hószín, csöpp ruháit)
Csak nemrég is, be messzi járt a lelkem!
– Hát vége volna a titáni hévnek?
Nagy száguldásnak viharparipán?
Közelebb jöttek-é a messzeségek?
Nem! – Csakhogy itt engem keres az élet,
– – –  Az csak a párna fodra, Csacsikám!
[…]
No lám! Elgörbült kedves gyűszűszád.
Ne sírj, kis ember, én gyönyörűségem!
Se lát, se hall egyébrül az anyád,
– Tejszagú, édes kis testeden át,
Csak azon át szabad az út már nékem.
Halkan hívó szók még kísértenek,
De a kiáltásnak ereje nincsen.
Szeme lezárul. – Nem, nem mehetek!
Csitt… aluszik! És akkor jól van minden.

Kaffka Margit: Lackó (részlet)
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használják, kicsi az eshetősége, hogy nem kívánt gyermek 
születik.

Százból csak egy jusson ilyen helyzetbe! Ha lenne egy 
forgópisztolyom, aminek a tárában csak egy golyó van, 
vajon húzogatnám-e a ravaszt halántékomra szegezve? 
Azt gondolom, hogy reszketve letenném, és jó messzire 
elkerülném. Ha száz kávésbögréből csak egyben lenne 
méreg, akkor leülnénk kávézni ahhoz az asztalhoz? 
Azt hiszem, az összes kávét kiöntenénk, és fertőtleníte-
nénk a poharakat. Nem szabad játszani ezekkel a dol-
gokkal, és nem azért, mert Isten megsértődik ránk, ha-
nem azért, mert olyan értékeket veszíthetünk el, és olyan 
lelki terheket vállalhatunk magunkra, amelyek meg-
nehezítik, megnyomoríthatják az életünket, ezt az egyet-
len lehetőséget.

Egy fiatalban óriási a kíváncsiság. Egy gyerek biz-
tosan kihúz minden fiókot, minden könyvbe belenéz, 
min dent tudni akar. Isten adta ezt a kíváncsiságot mind-
 annyiunkba. Ez az egyik legszebb ajándék. 

A felnőttkor küszöbén, amikor ki kell választanunk 
saját világnézetünket, hivatásunkat, életünk társát, 
a döntésünket alapos megismerés előzi meg. Egy em-
bernek nemcsak teste, hanem lelke is van, álmai, tervei, 
vágyai, félelmei, szorongásai. 

Ha értékesnek tartunk valakit, 
szeretnénk őt megismerni, felfedezni, 

megmutatni önmagunkat neki, 
bejárni egymás lelkének titkos útjait, 

önmagunkhoz közel engedni, beengedni 
a magunk életébe, olyanról is beszélni vele, 

amit senkinek sem mondanánk el. 
Az udvarlás, az eljegyzés, a szerelem ideje 

bizalomból, szeretetből fakadó, lépésről lépésre 
történő előrehaladás, ismerkedés. 

Csodáljuk a nagy felfedezőket – légy te is utazó, önma-
gad, társad végtelen szépségű távlatainak, titkainak fel-
fedezője!

A testi kapcsolat ezt a könnyed, vidám időszakot, 
sze relmetek kialakulásának a tavaszát elsöpri, ha idő 
előtt jön a perzselő nyár. Arra is gondolj, hogy a forró 

Mikor még nagyon szeretik egymást ketten,
az örök legbenső erkélyjelenetben terveket
szőnek, s kézenfogva akarják végigjárni
a fárasztó körutakat s a környező magaslatokat.
A tulipángruppok mentén valahol a lány
lehúzza tűsarkú cipőjét, s a fiú kabátján
megpihennek. Lenn esti fényben vagy délutáni
napban a város. A fiú boldog, hát komoly,
mint a férfiak ilyenkor: „Meglátod,
megöregszem s nem fogsz szeretni” – mondja – 
„Ott totyog majd az öreg tanár, te pedig” –
„… melletted megyek, mert az öreg tanárné
felett is éppen úgy eljár az idő.”
És elindulnak, mert semmi közük még az időhöz,
csak a szerelem izzik fel bennük pillanatokra
úgy, hogy azt hiszik: életük minden
zugába bevilágít.
[…]

Lászlóffy Aladár: Júlia sírja (részlet)
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És ha megfogant a nem tervezett magzat?

A fiatalok kapcsolata nagyon sokszor veszélybe kerül, 
ha nincs megfelelő háttér, fészek, otthon, ahol a szerel-
mük elmélyülhetne és kiforrhatna a házasság szentsé-
gében, ahol békés nyugalomban felkészülhetnének 
életük legszebb feladatára, az anyai, apai hivatásra. 

Ezért a szülőknek inkubátorként kell 
a fiatalok mellé állniuk, nehogy életük 

nagy hibáját újabbakkal tetézzék.

Hamvazószerda előtt hozzám is beállított egy tizen-
nyolc éves lány, hogy: „Csaba testvér, én férjhez me-
gyek.” Mondom neki, nagyszerű, érettségi után eladó 
vagy. „De én most megyek férjhez!” – vágja rá. Kérde-
zem, hogy most, így ebéd előtt vagy esetleg utána. „Itt 
van a fiú” – mondja. 

Bejött egy kétméteres olasz legény, hogy annyira sze-
reti a leányzót, hogy elveszi feleségül. Jól végigmértem 
a helyzetet, és megkérdeztem: „Jön a baba?” Igen, volt a 
lesütött szemű válasz. 

A szívem eltelt szomorúsággal: óvodáskora óta ne-
velem, ismerem, tiszta lelkű, érzékeny lány, drága kincs. 
Emlékszem, hogy hároméves kisgyermekként egy kis-
bárányka előtt elkezdett sírni. Kérdésemre, hogy mi a 
gond, csak annyit mondott: „Ó, Csaba testvér, olyan gyö-
nyörű!” Állatorvosi egyetemre készült. 

Mit tehettem ebben a szomorú helyzetben? A ke-
zébe adtam egy könyvemet, beleírtam a nevemet, a te-
lefonszámomat, az e-mail címemet, és azt mondtam: 
„Ezt a könyvet akármennyit dörzsölgeted, mint Alad-
din a csodalámpát, én nem fogok megjelenni, hogy tel-
jesítsem a kívánságod, de ha összecsapnak a fejed fölött 
a hullámok, bármikor felhívhatsz, megkereshetsz, és 
se gítek, ha tudok.” Gyermekem bűne a szeretet paran-
csa alól engem nem oldoz fel.

Mi, keresztények hisszük, hogy az élet halhatatlan, 
és így azt is tudjuk, hogy egy megfogant életet nem le-
het megölni, elpusztítani. A szülőnek – bármennyire 
nem ezt akarta, bármennyire szégyelli, bármennyire is 
nehéz – tékozló gyermeke mellett a helye. Sok szülő nem 
vállalja ezt a feladatot, pedig ez az egyetlen módja an-

Rád gondolok, te csöppnyi ismeretlen,
ki élsz már, bár még nem vagy a világon,
ki vagy már, noha lényed még titok,
éber valóság s mégis félig álom –,
rád gondolok, míg jöttöd várva várom.

Ha sejtenéd, mi ez a néhány óra!
Ha sejtenéd, mi nékünk és neked!
Ez az, mikor már nem embrióra
tekintünk rád – már ember a neved!
Ember, ki a fejlődés kezéből
átvette már a talentumokat.
Szobor, mely várja fölszakadni leplét,
még ki nem mondott zengő gondolat.
De hát mit tudhatsz erről, te kisember!
Csak én csodálom lám az életet,
én ujjongok fel, hogy már él az ember,
amikor még meg sem született!
Él, él az ember, még mindenek előtte
az anyakönyvbe írnák a nevét –
túl minden szürke földi valóságon
– félig való csak, félig édes álom –
él az ember! Körötte ős setét.

Sötét az őrző anyaméh sötétje,
az idő méhének ősmelege –
öröktől fogva abban él a lélek:
az Isten hasonmása, gyermeke –
Csodás titok! – E zengő égi titkot,
csöpp ismeretlen, köszönöm neked!
A bizonyosságot, hogy él az ember,
amikor még meg sem született!
A születés nem kezdete a létnek,
csak bizonyossága annak, hogy vagyunk,
megmutatjuk magunkat: íme, élek!
és hogy tovább élhessünk – meghalunk.

Kiss Jenő: Míg jöttöd várom
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nak, hogy a sebek behegedjenek, és a bűnt ne tetézzük 
még nagyobbal. Ha nem térünk le a szeretet útjáról, 
utólag a helyzet rendeződhet, és minden megoldódhat.

Ha őszinte szerelem nélkül, csak azért, mert jön a 
baba, megesküsznek, az a kényszerházasságot érvény-
telenné teheti.

Jézus egyetlen dolgot kér: szeress! 
Ha szögek állnak ki a testedből, 
akkor is csak ehhez van jogod. 

Ez az egyetlen emberhez méltó út. 

Csak ezen az úton járva tudjuk orvosolni a problémá-
kat. Az ítélet egyedül Isten kezében van.

A házastársi hűséget érő kísértésekről a kilencedik parancso-
latnál beszélgetünk. Most térjünk rá a homoszexualitás téma-
körére, ha egyáltalán bűnnek lehet tekinteni, hiszen vannak, 
akik azt mondják, betegség, mint például a cukorbetegség vagy 
a nyúlszáj. Ha ez így van, akkor nem bűn, hanem gyógyítani 
kell. Mások azt mondják, genetikai okai vannak, tehát ak-
kor szintén nem tehetnek róla, el kell fogadni ezt a jelenséget. 
Míg vannak, akik a külső hatásokat – mint például szexuális 
zaklatások, rendezetlen családi háttér, férfi-, apaminta hiánya 
– teszik felelőssé. És vannak, akik csupán másfajta szexuális 
szokásnak tekintik, ami mindenkinek a magánügye.

Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolnék, szeretnék egy 
fontos dolgot előrebocsátani: ahogyan soha életemben 
nem jutna eszembe egy Down-kóros vagy amputált lábú 
embert kikacagni, lenézni, mert rendellenességgel szü-
letett, mert megsérült, ugyanígy senkit meg nem vetnék 
azért, mert eltér a megszokottól, hanem a legnagyobb 
szeretettel próbálok segíteni rajtuk, hogy beilleszkedje-
nek a társadalomba, és éljék a maguk életét. Isten egyet-
len parancsolatot adott mindannyiunknak, a szeretet 
parancsát. A homoszexuálisok is érző emberi lények, 
igazságtalanság lenne csak nemi hajlamaik alapján meg-
ítélni őket, és úgy gondolni rájuk, hogy ez az egyet len 
téma foglalkoztatja őket, és állandóan ezen jár az eszük. 
Ők is dolgoznak, alkotnak, személyiségük lehet éppoly 
gazdag, mint akárki másé – életüknek csak egy szelete 
a szexuális élet. Ők is lehetnek magányosak, csalódot-

[…]
Én, akit föltaszít a ló,
s a porból éppen hogy kilátszom,
nem ember szívébe való
nagy kínok késeivel játszom.
[…]

József Attila: Bukj föl az árból 
(részlet)
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esetben. Az egyház ragaszkodik az „ártatlanság vélel-
méhez”, hogy minden egyes megvádolt személy meg-
tarthassa jó hírét, amíg nem bizonyult vétkesnek, hiszen 
azt is tudnunk kell, hogy sokakat ártatlanul vádoltak 
meg. Manapság ez a gondolkodás a többség számára 
nehezen érthető, hiszen az újságok, a tévéműsorok több-
sége kész arra, hogy bárki becsületét ellenőrizetlenül 
lerombolják. Természetesen ez a lassúság lehet a sebek 
mielőbbi feltárásának és begyógyulásának hátráltatója 
is. A „lassú őrlés” oka az is, hogy az egyházmegyék va lójá-
ban nagyon kis létszámú központi vezetéssel működnek.

A nyilvánvalóan meglévő hibákkal való szembené-
zés fontos lépéseinek tartom, hogy XVI. Benedek pápa 
az egyház nevében többször is nyilvánosan és szemé-
lyesen megkövette az áldozatokat, bocsánatot kért, el-
rendelte, hogy kártérítést kapjanak, továbbá azt is, hogy 
a püspökök azonnal vizsgáljanak ki minden gyanús ese-
tet, és jelenteniük kell az ügyészségen pedofília gya-
nú ja  esetén, a bántalmazottak körében pedig a korha-
tárt tizenhat évről tizennyolcra emelték.

Amikor az Út a Végtelenbe című könyvet készítettük, akko-
riban robbant ki az egyházban a pedofíliabotrány, és mikor 
azt a fotót ajánlottunk a címlapra, amelyen Csaba testvér két 
kislányt ölel magához, tartott tőle, hogy önt is hírbe hozhatják? 
Talán fél? Bár hozzáteszem, végül az előbb említett kép került 
a borítóra.

Természetes, hogy felmerül 
bennem is a kérdés, hogy érdemes-e 

befogadni Isten nevében 
a bajban lévő gyermekeket, 

érdemes-e a civil munkatársaimmal 
erőnket meghaladó feladatokkal küzdeni, 

érdemes-e ekkora áldozatokat vállalni, 
ha fennáll annak a veszélye – hisz ki vállalhat 

több ezer emberért garan ciát –, hogy majd 
egyszer pénzéhes jogászok vagy rosszindulatú 

gyanúsítók meghurcolják a nevemet. 

Nem len ne jobb szépen egy meleg kis kuckóba félre-
húzódni és írogatni bölcs könyveket, mondani okosakat, 
na gyokat?

[…]
Mikor elönt a szennyvíz-rágalom
Igaztalan,
És elhagy a testvér, rokon és barát
Vigasztalan,
Körülgyaláz a bőgő gyűlölet
És butaság,
S aki véreden nőtt embernyivé
Az is elád:

Hívnád a törvényt, hívnád a Bírót,
Az igazat,
S az mosolyogva mossa a kezét
És megtagad;
Várnád a jóságos szamaritánt
S a szenteket,
S ők sebeidbe lágy olaj helyett
Sót hintenek.

Kiáltanál az értő ég felé,
De nincsen ég:
Felissza fúló sikolyod lehét
A semmiség –
Akkor tudod meg, hogy mi a Kereszt
És ki az Úr,
A nagy Kereszten, ha mellette függsz
Áldozatul.

Az áldozatban ott megoldatik
Minden titok:
Ott, akkor Isten, a nagy Hallgató
Felelni fog.
Ott, akkor: „Istenem, én Istenem!” –
Kiálthatom.
Ott, akkor, Benne még magamat is
Megválthatom.

Sík Sándor: A keresztút XI. stáció 
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Persze hogy bennem is ott vannak ezek a félelmek, 
de aztán jön egy-egy síró gyerek éhesen, mocskosan, lá-
tom, hogy a kis élete zsákutcában van, és döntök, ke rül-
jön bármibe, de az engem mozgató Isten nevében be 
kell őt fogadnom még akkor is, ha talán megnőve olyan 
vádakkal fog illetni, melyek meg sem fordultak a fe-
jemben.

Erőt merítek abból, hogy a gyóntatószékben ülve lá-
tom, hogy az emberek nem olyan rosszak, mint ahogy 
egymásról feltételezik. Senki nem kényszeríti őket oda, 
tiszta szívvel megnyílnak, és amiket elmondanak, az 
nincs összhangban azzal, amiket a világ feltételez róluk. 
Furcsa ez a mai világ, mert például sok tisztességes nő 
úgy öltözik, úgy viselkedik, mintha utcanő lenne, és én 
tudom, hogy léhán beszélni valóban szokott, de gya kor-
latilag szinte szűzként él. Bátran merem állítani, hogy 
a világ nem annyira rossz, mint amennyire azt so kan 
gondolják. A gonosz lélek megtesz mindent, hogy egy-
mást nagyon csúfnak lássuk.

 A mi Urunk Jézus Krisztus is nyugodtan üldögélhe-
tett volna a Mennyei Atya jobbján, hogy onnan kom-
mentálja a földi eseményeket, de ő nem ezt a kényelmes 
utat választotta, hanem eljött közénk, vállalta az em-
beri létet, annak minden gondjával, nehézségével, örö-
mével. Bátran a földi pályára lépett, vállalta szeretet-
ből a nagypénteket is. 

Biztos voltak okos hangok a mennyben, 
akik mondogatták a karácsonyi 
megtestesüléskor, hogy nagy baj 

lesz még ebből. 

Sajnos a Golgotán beteljesedett a jóslatuk, de én mégis 
nagyon örvendek, hogy Jézus értem is vállalta a meg-
testesülést.

Jézus nem árul zsákbamacskát, Ő mondotta: „Aki 
utánam akar jönni, az vegye vállára a keresztet, és úgy 
kövessen engem.” Krisztus útja a Golgotán keresztül 
vezetett. Nemsokára szentté avatják II. János Pál pápát. 
Én emlékszem, hogy a román újságok is milyen csúf cik-
keket írtak a merényletet elszenvedő pápáról, és lám, ma 
ugyanazok az újságok szentnek nevezik őt. Nem a pápa 
változott meg, hanem a világ. János Pál pápa nagysága, 

[…]
Aki ragaszkodik Isten egy fiához,
S kínok utján eljut a Kalváriához!
Arcon köpnek. Hozzád megvetéssel szólnak.
Lealáznak szörnyen. Ütnek, korbácsolnak.
Széttörik a lábad. Kitolják a szemed!
Simon, Jóna fia, szeretsz-e engemet?
[…]
Felelt Simon Péter: Se csapás, se bánat
El nem térit attól, hogy menjek utánad!
Legyen másé minden: hatalom, dicsőség,
Címeres méltóság, cifra úri bőség,
Ünneplő lakomán tele rakott asztal,
Ahol a hizelgés nagy urat magasztal,
S hitvány jókedv zaja tölti be a léget –
Názáreti Jézus, én követlek téged!
[…]
Nem bánom: hadd tépje húsomat az ostor!
Hadd legyek félőrült, kergetett apostol!
Butaság, gőg, önzés köpjön engem szembe,
Forgasson a hóhér lángba, gyötrelembe,
S rémitő kínomban, mely velőmig hatott,
Átkozzam el bőgve azt a pillanatot,
Melyben megváltottad az emberiséget –
Názáreti Jézus, én követlek téged!

Ábrányi Emil: Diligis me? (részlet)



Böjte Csaba atya gyermekvédelmi munkájáról 

és annak támogatási lehetőségeiről, leveleiről, programjairól 

a www.magnificat.ro honlapon tájékozódhat.
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