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193D-ben született Szege
den. Matematikus. Erede
tileg ciszterci szerzetes
szeretett volna lenni. Teo
lógiai tanulmányainak kény
szerű megszakítása után
1952-ben munkaszolgálat·
ra hívták be, majd felvet
ték a Szegedi Tudomány
egyetem matematika-fizi
ka szakára. A forradalom
után börtönbe zárták,
majd segédmunkásként
dolgozott, míg illegális
egyházi kiscsoportok szer
vezése és vezetése miatt
ismét börtönbe nem ke
rült. 1964-ben szabadult.
Számítástechnikus lett, a
mesterséges intelligen
ciakutatásban vett részt.
Több vallási jellegü szer
vezet aktív tagja.

MAI MEDITÁClÓK

A keresztvetés
Az imád ság rendszerint azzal kezdődik, hogy keresztet vetünk.
Úgy tanultuk, hog y ezt szépen, odafigyelve tegyük. Ez 'az első
imádságunk - s lehet, hogy ez lesz az utolsó is. De mit is jelent,
vagy helyesebben: milyen üzenetet lehet kiolvasnunk ebből a
majd' kétezer éves formulából? Megkíséreljük, még ha töredéke
sen is, ezt néhány pontba foglaltan leírni.

A keresztvetés Isten önvallomása. Nem mi rajzoljuk: Isten kü ldi előre

min t személyes névjegyét, bejelentkezését, kopogtatását szívünk,
lényünk ajtaján.

Az első sz ó, amit kimond un k, Isten neve: "Atya". Jézu s életének,
istenkapcsolatának és hivatásának ez a néva forró középpontja.
Ez Jézus originális felfedezése, s ezért mindnyájunk számára ér
vénnyel bír. Ezt kellene tudatosítanunk minden keresztve tésnél:
Istent megszólítani elsősorban annyi, mint Atyánkhoz (Atyámhoz!)
fordulni . S ennek nemcsak az imádságunkra, hanem egész életünk
re is mélyreható következményei vannak.

A "Fiú" szó az önmagát szétszóró, végletes isteni Szeretet neve. Mert a
szeretet lényege az önmagát oda-ajándékozás, fenntartás nélkül.
Jézus hasonlata a pusztulásra szánt búzamagról talán a legin ti
mebb utalás saját "identitástudatára" (Jn 12,24-25), s ezen keresz
tül Isten belső mivoltára. Az ilyen szeretet folyamában a kiáradó
"én" egy másik "én" -nek adja át önmagát, s ebben a másikban is
meri és valósítja meg azt. A Fiú tehát Istennek, az Atyának olyan
képmása, mely az Atya teljességét, a "csak-szeretet" mivoltát (lásd
F. Varillon : Isten alázata és szenvedése. Róma , 1982), s nemcsak ha
sonlóságá t bírja . Ám ez a hasonlóság a teremtés többi elemére is
kiterjed, s még a legkisebb elemi részecske sem mondh atja azt,
hogy semmi nem jelzi ben ne Isten ujjlenyomatát. Ez a hasonlóság
pedig az emberben személyes önfelismeréssé fokozó dhat: nem
csak "ujjlenyomat", még csak nem is isteni tükörkép, fénykép, ár
nyék a lényegünk, hanem olyan "edény", mely -latin szakkifeje
zéssel - capax Dei, azaz Isten befogadására rendeltetett személy.
Olyan valaki, aki egymagában is képes otthont adni a világ Terem
tőjének, ahol 6 jól érezheti magát. Méltóságunk tehát minden kép
zeletet felülmúl.
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Az "Atya" és a "Fiú" szavak egymásutánja a formula elején egy
gyerekkori emlékemet juttatja eszembe.. Amikor édesapám mun
kájából hazaérkezett, első dolga az volt, hogy édesanyámat átölelje
és megcsókolja. Mi gyerekek, mintha irigyeltük volna ezt a meg
hitt pillanatot, közéjük furakodtunk, s ők boldogan engedtek ben
nünket elhelyezkedni ebben a meleg kuckóban. Ilyenkor nem volt
köztünk versengés: így volt jó együtt gyereknek lenni, szüleink
burkában. Ehhez hasonló történik akkor, amikor kimondjuk az is
teni személyek nevét: "közéjük furakodunk", az isteni "család
hoz" tartozónak valljuk magunkat. Persze, tudjuk: egyébként is Is
tenben vagyunk (amint azt is, hogy ugyanakkor, valahogyan még
is, fájdalmasan kívül maradunk). A három isteni személy, mely a Lét
legmélyebb gyökerének, az Isteni Szeretetnek számunkra legin
kább felfogható formája, szinte magába szív és egybe-burkol ben
nünket. "Jogos" igény, hogy ezekben a pillanatokban megszűnjéka
távolságtartás, a gyanakvás, a nemtörődöm közöny a keresztvetők

között: mindnyájan testvérek vagyunk (Mt 23,8), sőt - a formula
performativ (átalakító) hatása miatt - éppen a keresztvetés által
(is) válhatunk testvérekké!

A Szentlélek említése kiemel bennünket az időnek a múltból induló
s a jövőbe áramló sodrából, és egy pillanatra az örökkévaló jelen
ruhájába öltöztet. A Lélek jelenléte Isten teljességének, tehátörökkévaló
ságának érvényre jutását ("megtestesülését") is jelzi, ahol a történelmi
idő egy "pillanatra" zsugorodik össze anélkül, hogya teremtett vi
lág számára megszűnne létezni. A két érvényes formula (az idő

örökkévalósága és az örökkévalóság jelenléte az időben) a kereszt
vetés során feltételezi egymást. Ugyanakkor - s a keresztet vető
hívő számára ez lehet a megdöbbentő - ez az egyetemes isteni
élet most őbenne, lelkének mélyén revelálódik, s válik történelmi
valósággá.

Mert Isten otthonra vágyik, s éppen bennünkakar otthonra találni. Min
den keresztvetésnél egyre beljebb kerül, s ezért nem feledkezhetünk
meg arról, hogy szertehagyott, rendezetlen holmijainkat, ügyeinket
egy-egy mozdulattal helyükre tegyük - minden keresztvetésnél vala
hol "letöröljük a port", felseperjük a szemetet, a réseket betömjük, a
lyukas ruháinkat megjavítjuk. A keresztvetés nem mellőzheti tehát
a nagytakarítás egy-egy mozdulatát. A takarítás azonban nem öncé
lú. Isten a bűnöshöz is betér, a szennyes házban is jól érzi magát, ha
ott nem farizeust, hanem bűnbánó vámost talál.

A Szentháromság hozzánk ("belénk") költözésének megvallása,
"bemutatása" (Jn 14,23) a Lélek által az ember istenivé-válásának
újabb lépcsője. Isten folytonosan teremti, kezében tartja a világ
egyetemet az emberrel együtt, de most az ember is kezébe veszi,
munkájával átalakítja és szívébe fogadja azt, a teremtő Háromság-
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gal együtt. Szállást vesz nálunk, ahogy János evangéliuma írja.
Még ez a kép is csak felszínes analógia ahhoz képest, ami ilyenkor
- újra és újra - történik. Szavakban kifejezhetetlen. Talán az
ilyen kifejezések mutatják az irányt, ahol az isteni behatolás ténye
rejlik: szeretet, béke, egység, beteljesülés, lakoma, mennyegző.

Ezekhez hasonlítható dolog történik, akár naponta is, amikor ke
resztet vetünk.

" ...nevében ..." Húzd ki magad! Mert nem akárkinek a nevében
szólalsz meg az imádság idején! Isten küldetésében jársz, tehát az Ő
hatalmát, az Ő méltóságát viseled! Ennek az imádság komolysá
gán, a testtartásodon, az időpont és a hely megválasztásán is meg
kell mutatkoznia. Félre minden kisebbrendűségiérzéssel: ebben a
pillanatban - s ezután egyre inkább, egészen halálodig! - ember
fölötti méltóság birtokosa vagy. A keresztvetés egy név, apokalipti
kus jel a homlokodon, amit ezentúl nem lehet letörölni. Minden
félelmedet, rettegésedet, szorongásodat ereszd szélnek; nevess a
szemükbe, vagy akár simogasd meg őket, mint makrancos kölyök
kutyákat, akik kísérnek ugyan, de kárt nem tehetnek benned. Jó
tudnod, hogy "Atyád Lelke szól belőled" ilyenkor; mintha Isten
Lelke "kölcsönkérné" emberi képességeidet a Szentháromság bel
ső "társalgásának" folytatására. Isten legbelsöbb szentélyébe ke
rülsz az imádság idején.

Meg vagyok győződve arról, hogy bárki, aki ezt a befogadást egy
villanásnyira is meglátja, s nemcsak az agyával, hanem aszívével
(mai kifejezéssel: személyisége teljességével), akkor (ha aggályo
sabb) nem mer többet keresztet vetni, vagy (ha "hivatásos keresz
tény") akár órákig készül egy keresztvetésre, vagy (ha az istenkö
zelségnek arra a fokára emelkedett, amit Nagy Szent Teréz miszti
kus egyesülésnek nevezett) egész napját egyetlen keresztvetésbe bur
kolja, még akkor is, ha közben "ég a munka a keze alatt".

Most érünk el a legfontosabb tény ig. Végtelen a távolság Isten és
ember között, de Isten egy szempillantás alatt hidalja át ezt a tá
volságot, egy hittel és bizalommal végzett keresztvetés alatt. Biz
tos, hogy egyetlen, ilyen tudattal végzett keresztvetés "felér" egy
egész napot betöltő, odafigyeléssel "elvégzett" imával. (Jogos kérdés: le
het-e egyáltalán az imádságot "elvégezni"?)

A keresztvetés olyan, mint egy képkeret: elkülöníti az imádság ide
jét a "profán" foglalatosságoktól. Az idézőjel azonban fontos jel
zés: tulajdonképpen - az imádság szó értelmét kitágítva - min
den emberi elfoglaltság szent, és imádsággá tehető. A keresztvetés
tehát nem azt jelenti, hogy most "lehúzzuk a redőnyt" minden za
varó, külső és belső zajhatás előtt. Az imádság éppen a legalkalmasabb
arra, hogy ezt a (gyakran zűrzavaros) világunkat letérdepeltessük Isten
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elé. A régi időben sok mesterember ezzel a mozdulattal kezdte
munkáját, mert azt Istennek ajánlott, szent cselekedetnek tartotta.
Lehet, hogy egyetlen keresztvetés reggel és egy este imádsággá
avatná egész napunkat, s egyúttal éjszakánkat is?

Aki keresztet vet, az először fölfelé emeli kezét, azután lefelé, majd
balra és jobbra. (A görög szertartásban a sorrend ettől kissé eltér.)
Ez a mozdulatsor egy gondolattársításra is alkalmat ad: a kereszt- .
vetésről az is eszünkbe juthat, hogya hívó' éppen most kezdemé
nyez egy összekapcsolódást a teremtetlen és a teremtett világ között. A
középpontban a kezdeményező hívó' áll, aki - egy pillanatra 
éppen e világ középpontjában érezheti magát. Arra gondolunk,
hogya mozdulat befejezése után valahol a szívünk közelében
összezárt kezünk mintegy új mikrokozmoszként tartja össze a
(föntről várt) transzcendens világot, a (körülöttünk zajló) történel
mi és társadalmi eseményeket és (az "alattunk" tapasztalható) fizi
kai-természeti jelenségeket.

A keresztvetés az egész testünket burkoló gesztus. A szó és a moz
dulat egysége a szellemi és a fizikai világ párhuzamát jelzi, mely
éppen a keresztvetésben - általában a liturgiában - forr össze
egyetlen történéssé. Ugyanakkor, ezzela mozdulattal fejezzük ki a hi
tünket abban az Istenben, aki testté lett, s nemcsak látszólag, hanem
valóságosan vette magára az ember-lét minden dimenzióját.

A magunkra öltött kereszt a görög szertartású testvéreink szokás
rendjében befedi az embert: míg a római liturgia szokása szerint a
kereszt alsó szárára emlékeztető kézmozdulat csak a derekunkig ér
le, addig a görögök mély meghajlással az egész testet a kereszt jelé
be burkolják. Ez a teljesség két dologra figyelmeztet: egyrészt a tes
tünknek egyetlen tagját sem "diszkriminálhatjuk" tisztességtelenség cí
mén (s itt hadd mondjunk ellent Pál szavainak az IKor I2,23-ban,
ha ugyan szavait így kell értenünk): a nemiségünk és poros talpunk
éppúgy Istené, és éppúgy szent, mint a lelkünk, a szívünk, az
agyunk, a dolgos kezünk. A test feltámadása az egész testre vonat
kozik; s minden testrészünk, melynek sorsunk alakításában szerepe
volt, valamilyen módon részt vesz az örökkévalóságunkban is.

A keresztvetés könnyen adhat felmentést egy olyan törekvés alól,
mely a Krisztus-kővetés köves, szűk útjára indítana minket. Hi
szen a keresztvetés képmutatássá is fajulhat. Ám ez utóbbi ritkább
eset: keresztvetésre inkább a nehéz terhek vállalása előtt érzünk indít
tatást, vagy kifejezetten olyan események előtt, mely ellen egész
egzisztenciánk tiltakozik. Az előbbire példa egy súlyos döntés, az
utóbbira egy műtét előtti állapot, vagy egy néma lemondás vala
milyen nagy jóról. A kifejezés etimologikus jelentését sem szabad
tehát kihagynunk a listáról.
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Láttam sportolót, aki a verseny előtt keresztet vetett; énekest, aki
ezzel a jellel lépett adobogóra; sebészt, aki csak ezután vette kezé
be a szikét. Az összpontosítás, minden belső erőnk rendezése egy
adott célra, minden máshoz kötődő gondolat, érzelem, asszociáció
kizárása; egy mini-világvége beindítása: ez a belső aktus szinte au
tomatikusan követel egy szavakkal megfogalmazhatatlan, de kűl

ső jelet, még nem hívőktől is. Számunkra kézenfekvőmódon a ke
resztvetés válhat ilyenné.

Ha közösségben vagyunk, egyszerre vetünk keresztet. Ezzel a közös
ségi létünkre mondunk igent: azonos mozdulat azonos lelkületre,
azonos irányú lendületre, közös célokra, de elsősorbanegymás
cél és érdek nélküli - szeretetére utal. Nem "én" imádkozom a
többivel együtt, hanem .mi" imádkozunk. Ez a "mi" jelentheti a je
lenlevőket, de átölelheti a közösséghez tartozó távollevőket, sőt

szárainak árnyéka elérhet a Föld legtávolibb szegletéig. Mert az
imádság sohasem csak az enyém: bennem, általam Isten minden
embert, sőt, az egész teremtett világot keblére öleli. S ez fordított
irányban is igaz: különös módon velem együtt, sőt: általam az
egész emberiség is térdre borul.

A keresztvetés a hívők mai gyakorlatában legtöbbször segítségké
rés. Erre akkor is rászorulunk, ha teljességgel emberi kompetenci
ánkhoz tartozó feladat elvégzésére készülünk - s mindenképen
akkor, ha az előttünk álló feladat meghaladja emberi erőinket. Ré
gen - így mesélik az öregek - a földműves reggelente az első ka
pavágás előtt keresztet vetett, s még én is találkoztam olyan kő

művessel,aki - a Rákosi-rendszer virágkorában - reggel, az első

téglát kézbe fogva megállt egy pillanatra, és magában mondta el a
keresztvetés szavait.

A mai magyar keresztények érzelmi kultúrája (nagy egyszerűsítés

sel) két csomópont köré szerveződik: a reménység és a félelem, illet
ve az aggódás sziklái közé szorultan. Mindkettő indokolható, de
mindkettő revízióra szorul. Miben reménykedünk? Mitől félünk?
Miért aggódunk? Mennyire racionálisak, megalapozottak ezek az
érzelmek, s mennyire tudatalattiak. mennyire kényszeresek? Med
dig nyúlnak a remény távlatai? A félelmet valamitől, valakitől, vala
kiktől - kiegyensúlyozza-e az istenfélelem, amelyben hangsúlyo
zottan nem Istentó1 félünk, hanem Istent féljük? (Ég és Föld a kű

lönbség!) Félelmeinknek. aggodalmainknak azonban van egy sze
métdombra való része. Amikor keresztet vetünk, ezekkel is el kell
számolnunk: bizonyos félelmeket óvatosan, de gondosan ki kell
gyomlálnunk szívünk mélyéről (például mit gondolnak rólam az
emberek?), másokat el kell tudnunk viselni növekedésükkel együtt
(például szeretteink várható és elkerülhetetlen szenvedéseire vonat
kozó aggodalmainkat), ismét másokat le kell győznünk, illetve ki kell
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egyensúlyoznunk magunkban (például félelmünket az öregedéssel
óhatatlanul együtt járó teljesítmény csőkkenéstöl) - s megint másfaj
ta .félelmeket" éppenséggel be kellene fogadnunk magunkba (példá
ul a félelmet attól, hogy valaki(k)nek, akár akaratlanul is, nem törő

dömségből vagy mulasztásból kárt okozunk; hogy a világ történései,
problémái és szenvedései eló1 elegánsan gettóba vonulunk; hogy a
bennünket érintő eseményeket csak saját szempontunkból szemlél
jük, vagy kőre kővel válaszolunk stb.). A keresztvetés tehát válasz a fé
lelmi színdrómánkra; lerombolja, de át is alakíthatja azt.

Félek az Isten nevében rohamozó harcosoktól és taposóaknát tele
pítő utászoktól, még akkor is, ha engem védenek. Nemcsak félek
tőlük, hanem tiltakozom az ellen, hogy fegyvereikkel embereket
ölve védjenek engem és hozzátartozóimat. Egyfajta támadó fegyvert
tudok elfogadni: az imádságot, és egyfajta védekező fegyvernemet: a ke
resztvetés páncélját.

Isten azt mondta Mózesnek: most vesd le sarudat, mert ez a hely
szent. Nekünk - ha hasonló helyzetbe kerülünk - azt mondja:
most vedd fel keresztedet. A keresztvetéskor az embersorsot halá
los hűséggel vállaló Isten földi sorsával vállalunk közösséget. Mert
Isten és ember világa egy ponton ér össze az egy örök érvényű je
lenvalósággal: a Golgotán. - "Vedd föl keresztedet, s úgy kövess
engem". Jézus többször is elhangzó szava ahhoz a tanítványhoz
szól, aki - szemléletesen szólva - egy biztonságos, kényelmes
fotelből kívánja Jézust (persze, csak a szemével) követni. A Jézus
kívánta-kínálta keresztünk útja azonban a Golgotára visz: a ke
reszt, ha igazi, olyan szenvedés, melybe fizikailag, szellemileg,
vagy mindkét módon bele fogunk halni. A kereszt mindig ott szúr,
ahol a legfájdalmasabb. S ami a legfelháborítóbb, az az esetleges
sége. Miért éppen én? Miért éppen most? Miért éppen így? Egyet
len biztos válasz: mert Isten komolyan vette a gesztusaidat, ami
kor keresztet vetettél. Hát gondold meg jól! Ám éppen emiatt, a ke
resztvetés jelével vállalt sorsközösség adja lábunk aláa biztos reményt: a
halálunkat, a végső pusztulásunkat is "ki fogjuk bírni", mert a jé
zusi sorsot választottunk. "Az én terhem könnyű... "

S amikor úgy érzem, hogy Isten elhagyott, otthagyott az árokpar
ton? Amikor igéi megkoptak szívemben, a róla szóló szavam ha
misan cseng, s életvitelem egyik-másik eleme ugyancsak a komp
romisszumok kelés eit mutatja? Ha belefáradtam a sok Miatyánk
ba, meguntam a misére járást? Akkor talán mégis, mégis, megma
rad egy vékony szál, mely még az "első szerelem" biztosnak vélt
horgonykötelébó1 való. Olyan jó, hogy néha kezembe akad, hiszen
csak néhány szóból fonták: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,
ámen. Ez maradt. Jó volna, ha nem szakítanám ezt is darabokra.
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