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Örömhír: egy válasz... 220 
kérdéssel!!! 
Az idei évben tanúi vagyunk a római naptár egy olyan 
egybeesésének mely sok gondolkodni valóra hívja fel 
figyelmünket: március 25, mikor hagyományosan 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét ünnepeljük, 
egybeesik nagypéntekkel, azzal az ünnepel amikor a 
mi Megváltónk haláláról és szenvedésérő l 
emlékezünk meg! Liturgikus szempontból az előbbi 
Ünnepet elcsúsztatjuk, mégsem mehetünk el e 
egybeesés mellett anélkül, hogy megkérdezzük 
magunktól, hogyan élünk meg egy efféle egybeesést? 

Jó, ha nem siklunk el e felett, hanem hagyjuk 
magunkat provokálni. Inspirálhat miket Ferenc pápa 
újabbi lelkigyakorlata "Az evangélium pőre kérdései"-
ről; amely szerint a négy evangélista az Úr több mint 
220 kérdését jegyezték fel az Örömhírben. Ezzel 
aka r m inket fo l yamatosan kapcso la tban , 
párbeszédben és imádságban tartani; a kérdés az 
erőszakmentes kommunikáció formája, amelyik nem 
némít el, hanem magával ragad és ugyanakkor 
meghagyja szabadságunkat. Jézus maga is egy 
kérdés. Élete és halála a dolgok mély értelméről 
faggat minket, arról, ami boldoggá teszi az 
életünket. És a válasz is Ő maga. 

Elkerülhetetlen, hogy a romániai jezsuiták kikerüljék 
ezeket a kérdéseket, sőt a legradikálisabb 
kérdésekkel találjuk magunkat szemben. Mi is arra 
vagyunk hívva, hogy naponta válaszoljunk a 
kérdésekre: először elméletileg "minek tartja a 
tömeg Jézust?"; aztán konkrétan: "hát ti kinek 
tartatok engem?" Gyakorlatilag minden lelki és 
nevelői tevékenység arról a reménységről akar 
számot adni amely bennünk van. Ezért reméljük, 
hogy hamarosan napvilágot lát Silvano Fausti, Márk 
evangéliumának kommentárja, amely egy folyamatos 
párbeszéd: Jézus kérdései és az akkori és jelenlegi 
tanítványok válasza között, többek között a 
kolozsvári Manréza Központ Bunavestire csoportjáé. 

Tudjuk, hogy nem fejezhetjük be az első választ, ha 
nem tudunk válaszolni a többi azonosító kérdésre. 
Lehetetlen jobban felbontani az első kérdést: "ki a 
felebarátom?" Örökzöld kérdések melyek a szociális 
realitásra fókuszálnak, ezek annál inkább akutak 
lesznek, minél távolabb akarjuk tartani magunktól, 
ha szegényekről, menekültekről, "mikor másról 
szólnak mint mi vagyunk". Minden nehézséggel 
s z emben , a m i v á l a s zunk t o vább ra i s -
Szatmárnémetiben a Freres és Bukarestben a JRS 
által- "IGEN", mindenkinek aki kezét nyújtja, legyen 
az segítségkérésért, vagy együttműködésre, vagy 
baráti ölelésre! 

El kell ismerjük ezek a kérdések egyáltalán nem 
egyszerűek, sokszor úgy érezzük ezek a helyzetek 
meghaladnak minket. Ilyenkor a legfontosabb, hogy 
halljuk a kérdést: "Miről beszélgettetek egymással 
útközben?" Még akkor is, amikor próbáljuk mérlegelni 
az elkeseredésünket, csalódásunkat, megkérdezvén: 
"Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem 
tudod, mi történt ott ezekben a napokban", az 
"idegen" nem szűnik meg az szívünkben égni és 
magyarázni a Megfogantatás Hírüladását, egészen 
addig amig fel nem ismerjük a kenyértörésben. 

Krisztus feltámadt! Áldott Húsvétot! 

Testvéretek az Úrban, 

P. Marius Talos SJ, 
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Még egy lépést tettem... 
A noviciátus két éve alatt, mely az első rész bármely 
jezsuita formációban, minden novícius 6 nagyobb 
tapasztalatot szerez. Az első mindezek közül az 
egyhónapos Ignáci lelkigyakorlat. Egy tapasztalat 
melyet nagy izgalommal, sok vággyal és elvárással 
kezdtem folyó év január 9-én és pont 35 napra rá 
február 13-án fejeztem be. Egy olyan tapasztalat 
melyet 10 társammal (9 olasz és egy máltai) éltem 
meg a mesterünk kísérésének segítségével. 

Be kell vallanom, hogy féltem, pedig elvégeztem 
előtte 2 nyolcnapos ignáci lelkigyakorlatot. Féltem 
az 5 hét csendtől, amely rám várt, féltem az 
ismeretlentől, és még inkább attól az ismeretlentől, 
amelyet hozhat az életembe az Ő Szavain való 
elmélkedés. 

Most, ennek az időnek a végén rájöttem, hogy a 
Lelkigyakorlat tapasztalata arra késztet, hogy 
keressem és szeressem azt a csendet, mely 
megengedi az Ő szavának hallgatását a jelenben, 
abban az állandó Mában melyben az Isten van. Ez a 
tapasztalat megtanított arra, hogy az "új" az 
ismeretlen megtapasztalása, melytől félek lassan-
lassan hordoz az Isten igazi megismerésére/
megtapasztalására. Ez azt kéri, hogy hagyjak fel egy 
olyan istenképpel mely szerint "az istent eldugom, és 
a zsebemben hordom”, akit csak akkor hívok, ha 
nagy baj van, ugyanakkor több önismeretet is kér. De 
ez nem annyira egyszerű, hiszen az ember fél a 
valóságtól, mert fel kell adja az illúzióit, azokat az 
alap struktúrákat amelyekbe kapaszkodott. 

Nem volt egyszerű elengednem a magamról és az 
Istenről megalkotott képet, amelyek a biztonság 
illúzióját adták, ugyanúgy, mint egykor a zsidók 
számára az egyiptomi "húsos fazekak". Lassan-lassan 
kitettem magam az új tapasztalatának, elengedtem 
a saját biztonságaimat, melyek rabságban tartanak 
és elkezdtem élni a hit tapasztalatát; mindezt csak 

az Ő szavának segítségével, a vigaszokkal melyet 
ajándékba kaptam és a vigasztalanságokkal, melyek 
a növekedésemet szolgálják, a kísérő segítségével 
mely erősített a Vele való kapcsolatomban, és a 
társaim diszkrét támogatásával. Így sikerült egy 
fontos lépést tennem az illúziótól a valóság felé, és 
megtapasztaltam egy eddig meg nem tapasztalt 
szabadságot. Egy szabadság ami akkor kezdődik 
mikor elfogadod, hogy szükséges az önkiüresítés, 
ahhoz, hogy Neki helye legyen. 

Dostojevski szerint az élet az ördög és az Isten 
közötti harc, a helyszín pedig az én lelkem. Egy harc 
volt a lelkigyakorlatos tapasztalatom, egy intenzív 
harc köztem és köztem, köztem és az általam 
megalkotott Isten kép között, az igazi szabadság és 
az illúzióbiztonsága között melyet a rendezetlen 
ragaszkodás adott. Egy harc, mely nem zárult le egy 
harc mely egész életem folyamán végig fog kísérni. 

Most egy fontost lépést tettem, 
de a megtérés folytatódik. 
Tudom, hogy csak az igazat 
választva haladhatok a szabadság 
és a jelen élet megélésében, 
mely igaz csak az Atyáé, aki 
elfogad olyannak amilyen vagyok 
és a gyengeségeimmel együtt is 
szeret. 

Eduard Madalin (novícius) 

Apostoli fáradozás... 
Magától érthetődő volt számunkra, hogy a román 
novíciusok a Nagyböjti tapasztalatra mind 
hazatérnek Romániába. De mégis, idén másként 
osztották a lapokat: Teofil Palermoba kapott 
küldetést, Szatmárnémetiben pedig egy román-olasz 
tandem páros jelent meg: Alexandru és Andrea. 
Feladatuk, hogy segítsék Budău Iulian plébánost a 
pasztorális tevékenységeiben. 
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A mindennapjaink, du. 3-kor kezdődnek Madarászon, 
Szatmárnémeti perifériáján, ahol a Freres egyesület 
egy after-schoolt működtet roma gyermekek 
számára. A matematika és az írás-olvasás tanítása a 
mellett a délutánjaink tele vannak vidámsággal és 
játékkal... A péntekek a legnagyobb sebességben 
telnek a kátyús utakon melyek Alsó Homoródra 
visznek, ahol katekézist és kóruspróbákat tartunk kb. 
20 gyerekkel. A gyerekek tele vannak energiával és 
énekvággyal. A hetünk szombattal zárul egy 
bérmálkozási felkészítővel. Egy igazi kihívás a 
hallgatásuk mélyére kerülni és végignézni hogyan 
szenvedik el a katekéziseket. A mindennapi 
szentmisén való ministrálás megkoronázza a 
napunkat. A vasárnapi nap számunkra a Párizs-Dakar 
rali napja. A szatmári Kálváriában ünnepelt fél 
tizenkettes szentmise után repülnünk kell, hogy 
elérjük a fél kettes szentmisét Homoródon, ezt 
követően egy fiatal házaspár vendégszeretetének 
örvendhetünk, majd katekézist és kóruspróbát 
tartunk, míg a plébános megmássza a dombot, hogy 
Szín faluban megtartsa négykor a szentmisét. Ezt 
követően minket is felvesz és hazatérünk, hogy 
együtt örüljünk az otthon csendjének. 

Apostoli fáradozás... Andrea, akit Andrei-nek is 
hívunk, ha nem is beszél sokat románul, sokat beszél 
a hegedűjén és a gitáron keresztül elbűvölve a hívők 
füleit és szívét. Alexandru, azaz Dumi, úgy megy, 
mint a villám, már amennyire megengedik neki 
Szatmár gödrös utcái, hogy elvigye a jó hírt egészen 
a határokig... a plébánia hátáráig. Ez egy nagyon 
intenzív, megragadó és izgalmas tapasztalat. 

Alexandru Duma  (novícius) 

Egyedül hagytuk, és 
magányosnak éreztük 
magunkat... Ne féljetek… 
„Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek!” Nem áll jól 
Jézusnak a tanítványok korholása. Főleg, hogy már 
feltámadt. Mégis a kettővel mi is az emmauszi úton 
bandukolunk, égő szívvel hallgatjuk ahogyan suttog 
nekünk. Nehéz eljutni az egyszerű békéig, az úton 
kísérés törékeny gesztusáig, az ész megvilágosításáig 
és a szív táplálásáig a kenyértörésben egy tető alatt. 
És mégis, mekkora szeretettel teszi ezt az 
oktalanoknak és a késedelmes szívűknek! 

A vacsoránál őrültségeket beszéltek, mivel 
hiányoztak akkor, amikor számára a világon 
legfontosabbról beszélt. Az evangélista finoman 
felmenti a tanítványokat:  kertben "a szomorúságtól" 
alszanak. Amikor megérkeztek az akkori hatalom 
küldöttei előbb harcra kelnek, majd elszaladnak.... 
egyedül hagyják és magányosnak érzik magukat. 
Magányosak és céltalanok. Magányosak a csőddel. A 
csőd az Övé és az övék. A hatalom démonjai, az 
igazságtalanság, a politikai játékok amelyek ártatlan 
életeket oltanak ki, fiatal életeket vág el hirtelen, 
úgy tűnik az egy isten az egyedüli amely húsvét 
előtti reggelen uralkodik. Az újhold szégyenkezik, 
hisz csak a szégyenletes dolgokat világítja meg: 
haláltusát, véget és menekülést. „Apu”, „Apuci”, 
ahogyan szólította és gyakran segítségül hívta; arra 
tanította őket, hogy ugyanígy szólítsák, úgy tűnik 
most hallgat. Végleg és kegyetlenül. 

Bár szomorú, mégis a vacsorán úgy beszélt hozzájuk, 
mint egy Isten. Nem tesz mást, mint buzdít a 
bizalomra, bátorságra, és csendességre. El mondom 
most, hogy amikor beteljesedik... békétek legyen 
bennem... bár most még nem tudjátok elviselni... 
Nem kér mást csak kísérést mikor az olajfák közé 
térdel imádkozni. Virrasszanak vele, bár ez a harc az 
övé, csak az övé. Csak azt kéri, hogy bízzanak 
Apuciban, mikor azt kéri, hogy kardjaikat eresszék 
le. És mennyire méltóságteljesen áll Kaifás, Pilátus 
és Heródes előtt... Egyenesen, függőlegesen, az  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övéire gondolván, tekintetével Pétert keresve, hogy 
megerősítse. Mikor Pilátus a tömegnek megmutatja, 
mint az „Embert” szemével a „fiúkat”, az 
édesanyját, a barátait keresi. Nem azért keresi , 
h o g y r á j u k k a c s i n t s o n . N i n c s h e l y e a 
dedramatizálásnak. Csak a közelében akarja őket. 
Függőlegesen akarja Önmagával a fájdalom szívében. 

A keresztről úgy beszél, mint 
egy Isten. Úgy áll, mint egy 
Isten. Ugyanúgy mint amikor az 
e s k ü v ő n a v i z e t b o r r á 
változtatja, most is Máriát 
„Asszonynak” nevezi. Mint egy 
apa , „F iú” -nak nevez i a 
tanítványt. Az ő esküvője van... 
a jó bor mely lecsordul a 
k a r j a i n , m e l y e t a v i l á g 
kifeszít... érdes karok fából. A 
jó bor mely egybeolvad a 
szeretettel, amely a kereszten 
kíséri, az együttérzés karján az 
é d e s a n y j a s z í v é v e l , a 
nagynénivel, barátokkal és 
mindenkivel aki ott van vele. 
Kifeszített istenség karja rajtuk 
keresztü l . És e la l sz ik az 
Édesapa karjában, egy utolsó 
elhagyatott szóban: "Atyám 
kezedbe ajánlom lelkem". Mária láthatja a 
tekintetén a karjában tartott gyermeki pihenés 
mosolyát, mint néhány évvel azelőtt. Végre 
megpihen az Apuci karjába, akiről annyit beszélt, 
akiben bízott az árulás idején is, a szenvedésben is 
és a halálban is... Vágyott, hogy megpihenjen benne 
annyi gyötrelem után. Meg sem halt és már él. Most 
mosolyog, hiszen minden beteljesült! Pihen mint egy 
isten miután mindent befejezett... Egyedül hagytuk 
és magányosan éreztük magunkat... 

És ő pihen... pihen és kiszabadítja a lelkeket a 
pokolból, a félelmek mélyéről. Pihen, dolgozván már 
a békén. A tanítvány magához veszi Máriát. Együtt 
vannak a nehéz hallgatásban, de telve az Ő 
szombatjának reményével. Már együtt vannak. Nem 
egyedül a vereségben. Reggel az élet jelenléte még 
úgy tűnik, hogy egy csendes mag mely a földben 
pihen. Bár az élet már forr benne... áttöri a sziklát, 
mely akkora amint egy malomkő, hogy megmutassa a 
remény és cél eledelét adja. 

A sírból kilépve, nehéz lesz felismerni. Milyen ritka 
növény! Milyen pihent kertész tekintet! 

Milyen tudatlan zarándok, aki nem ismeri városban 
történteket! Milyen tanácsot adó látomás, mely 
eledelt és mézet készít a víz partján... és 
gyermekeinek nevezi. Az ő gyermekei. Mert nem fél, 
mint a gyermekek, akik a félelmet a szenvedésből 
t a n u l j á k , a z t á n a m e n e k ü l é s b ő l , a z 
elmagányosodásban... Minden amiről azt hitték 

meghalt azon az értelmét vesztett 
é j s z a k á n , a v a c s o r á n v a l ó 
figyelmetlenségen, a depresszív 
alvásban a kertben... már ott van. 
„Nem tudjátok, hogy...?!” „Nem 
lángolt a szívűnk?” 

Most is pihen Istenként, dolgozván 
az érdes karjain keresztül, amit a 
megfeszített az igazságtalan 
tömeg, a csődnek tömege, a 
rendszereink által ártatlanul 
megöltek. Most is pihen Istenként, 
dolgozván a törékeny részvétben és 
a Máriák, Józsefek, Nikodémusok, 
b a r á t o k k í s é r é s b e n , a 
tanítványokon keresztül akik 
elszaladnak, de vissza tudunk 
fordulni és függőlegesen állni 
méltósággal. Ő Vele és úgy mint Ő. 
Az Apuci karja, az Ő karja, a mi 
karjaink gyengéd átölelések az 

elárultak, meg nem értettek, céltalanok, szenvedők, 
megfeszítettek, elmagányosodottak, vakok, sánták, 
leprásak, menekültek, reménytelenek számára. 
Általuk ébreszt fel minket Mosolyogva a Keresztről a 
közeledésre, a közösségre, a sikerre. Bennük és 
bennünk, velük és velünk sírt Mária Magdolna szíve, 
az emmauszi tanítványok szomorúsága, a többiek 
félelme. Bennük és bennünk sarjad a közeledés ritka 
növénye. Mindenkinek megadatik a megtört 
emmauszi kenyér, a hal a tó mellett, a báránykák 
iránti gondoskodás édes méze, a juhoknak akiknek 
legelniük kell, a sok és gyümölcsöző halászásás és a 
szavának a hallgatása. Szeretet. Nem hagyjuk 
egyedül. Nem érezzük magunkat elhagyatva. Él. 
Szelíd, diszkrét, törékeny és erőteljes mint egy 
növény mely fúr a sírok köveiben. Válaszolván az 
ismétlődő kérdésre, mint egy vérátömlesztés: 
„szeretsz engem?” Annyira élő! Nem hagy egyedül. 
Nem érezzük magunkat egyedül. A telihold nem pirul 
már el szégyenében. Béke van... az Ő békéje. 
Legeltesd juhaimat! Legeltesd báránykáimat! Húsvét 
van. 

P. Iulian Budău SJ
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