
SAVATIE BA$TOVOI

$tefan Ba~tovoi 1976-ban
született Kisinyovban. Apja
filozófia tanár lévén a tu
dományos materializmus
propagandájában nevelte
fel. A la~i-i Képzőművé

szeti Líceumban érettsé
gizett. Agimnázium utolsó
évében lelki problémái mi
attkórházban kezelték, or
vosainak azonban nem si
került diagnosztizálniuk a
,betegségét'. Akórházban
írta meg első verseskö
tetét: Un diazepam pentru
Dumnezeu (Egy nyugtatót
Istenért), amellyel később
neves román folyóiratok
díját nyerte el.Mitöbb, en
nek akötetnek köszönheti,
hogy Mircea Cal1arescu a
román posztmodernről írt
könyvében a fiatal poszt
modern román költők közé
sorolja.
1996-1998 között a Te
mesvári Egyetem Filozófia
szakának hallgatója volt.
Egy alkalommal, utazás
közben avonaton kölcsön
kérte évfolyamtársa egyik
könyvét, amely több egy
házatya írásait tartalmazta.
Visszaemlékezése szerint,
amikor kézbe vette aköte
tet, fel volt készülve arra,
hogya világ egyik legáUát
szóbban ostoba könyvét

Az elveszett felebarát
megkeresése
(részletek)

Rengeteg olyan könyv van, amely arra oktatja a hívőt, hogyan is vi
selkedjen a templomban, hogyan gyújtson gyertyát, kikró1emlékez
zék meg, hogyan vessen keresztet. Azonban alig van olyan könyv,
amely arra tanítaná, hogyan viselkedjék a templomon kívül, jóllehet
a hívő egy teljes hétbó1mindössze csak két órát tölt a templomban.

Biztatás ez az írás arra, hogy mondjunk le mindenről, ami hiá
bavaló és hamis az életünkben. Isten emberré lett, és emberek kö
zött élt, miközben mi elkülönülünk tőlük, kegyetlenekké válva a
hazug jámborság álarca alatt. Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy
emberré legyünk, ahogy azt Isten is tette, és elinduljunk megke
resni elveszett felebarátunkat.

Az ember szioéhez vezetőút

A feltámadás hirdetése ma éppoly aktuális, mint a kereszténység
első idejében (napjaiban). C..)

Az egyház gépezetében van minden, amit csak akarsz, sajnálatos
módon egyre hasonlóbbá válva egy másik, említésre sem méltó gé
pezethez. Vannak rádióállomások, újságok, mi több, szolgálatos
papok, akik bármelyik órában megáldoztatják az érdeklődőket és a
turistákat, gyóntatás, mise nélkül. Egyszóval létezik egy bizonyos
nagyfokú "megértés" a modem emberrel szemben. Csak éppen "a
csodálatos feltámadás"-t nem hirdeti senki, s a lelkünk feltámadása,
mint olyan, nem létezik.

Alekszej IljicsOszipov, a moszkvai Teológiai Akadémia egyik ta
nára hívta fel arra a figyelmet valamelyik elöadásán, hogy Krisz
tus egyre elhanyagolhatóbb szerepet tölt be az egyházban. Lassan
az egészben már csak a pompás miseruhák parádéja és a kórus
szakszerűsége a fontos. Manapság olyan jeleneteknek lehetünk
tanúi, amikor a papot az áldozókehellyel a kezében félretolják:
"Kérjük, menjen odébb a kehellyel, mert mindjárt beszélni fog a
mitropolita, és felvételt kell készítenünk." Én is úgy vélem, hogy
már mutatkoznak olyan tünetek, amelyek egyfajta Krisztus nélküli
kereszténységnek a jelei. (oo.)

Nem a katekizmusok hiányzanak ma nekünk. Minden tele van
könyvekkel és füzetekkel, lapjaikon az egyházi ünnepekre való pré
dikációkkal, sőt még a különféle bűnökró1, ördögökró1 és kisördö
gökről, fenyegető látomásokról is, és így tovább. Csak az utat, ami
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fogja olvasni, azonban ez
nem így lett. E könyvnek
köszönhetően akövetkezö
iskolaévben már nem foly
tatta tanulmányait, hanem
szerzetesnek jelentkezett
az egyik moldovai kolos
torba. 1999·ben avatták
szerzetessé, ekkor kapta a
Savatie nevet.
Az. Elefantul promis (A meg·
ígért elefánt, 1996) című

kötetéért megkapta a Mol
dovai Ir6szövetség költé
szeti díját, a jászvárosi
Nemzeti Könyvszalon diját,
valamint aSoros Alapitvány
debüt-díját. 2007-ben meg
kapta aMoldovai frószövet
ség esszé-díját azOrtodo
xia pentru postmodemi§ti
(Ortodoxia aposztmoder·
nek számára, 2007) című

esszékötetért.Kétkötete, a
Nebunul (A bolond) című

regénye ésa Cfnd pietrale
vorbesc (Amikor a kövek
megsz6/alnak) című esszé
kötete 2008-ban elnyerte
azEurópai Tanács kisinyo
vi képviselöi által felaján
lottKisinyovi Nemzetközi
Könyvszalon díjat.
Versei rendszeresen meg
jelennek idegen nyelvű an
tol6giákban (Amerikában,
Franciaországban, Német
országban) (A ford.)

A fordíítás alapjául szol
gál6 kiadás: ln cáutarea
aproapelui pierdut. Editura
Marineasa,limi~ra, 2002.

az ember szívéhez vezet, azt nem ismeri senki. Krisztus az ajtónál
áll és kopogtat, nehogy éppen mi űzzükel 6t az intéseinkkel és
üdvös receptjeinkkel, ahelyett, hogy azt az egyszerű dolgot ten
nénk, amit megparancsoltak nekünk. Ez pedig annyit tesz, mint fü
lünkkel odahajolni annak szívéhez, akit tanítani akarunk, s kifür
késszük, vajon melyik részében bújik meg Krisztus, mert 6
feltétlenül elrejtőzött abban a szívben is.

Nagyon fontos, hogy ne engedjünk teret az előítéleteknek. Soha
ne a már várt válaszokat adjuk. Ha például egy neoprotestáns szek
tatag azt mondja, hogy a Szent Lélektől kapott sugallatokat, akkor
ne válaszolj neki azzal, hogy fIde hiszen a sátán is magára ölti a vi
lágosság angyalának képét". 6 ugyanis már várja ezt a választ, mert
a lelkészük jó előre megmondta nekik, hogy erre a provokációra
így fog felelni egy ortodox. Ha pedig így válaszolsz, ezzel volta
képp csak megerősíted benne a lelkésze tévedhetetlenségébe és jós
tehetségébe vetett hitét. Rögtön úgy érzi majd, hogy amit a szektá
tól tanult, az mind isteni, te pedig az ördögtől megtévesztett
emberek tipikus példányává válsz a szemében.

Egy falusi pap kérésére meghívtak egyszer a missziós barátaim,
hogy vegyek részt egy neoprotestáns szektatagokkal rendezett vitán.
Ez éppen az ő imaházukban volt megtartva, és csak a szekta veze
tői vettek részt rajta. Egy adott pillanatban, mivel mi egyszer sem
ejtettük ki a "Szent Atyák" és a "szent hagyomány" szavakat, el
vesztették a fonalat az ortodoxokkal szemben alkalmazott vita
módszerükben.

Elképesztő, hogy mennyire összezavarodik egy szektás, ha az
ember nem úgy viselkedik vele, ahogyan azt tanították neki az evan
gelizációs előadásokon. Például alig várják, hogy felemeld kissé a
hangod, hogy azonnal rákezdhessék: "Látjátok, nincsen bennetek
Krisztus szeretete, ti papok csak azt tanultátok, hogyan parancsol
gassatok, hogy mindenki a kezeteket csókolja."

Miután a "hivatalos" vita véget ért, s mindegyikünk szemtó1
szembe maradt a szektásoknak egy-egy kisebb csoportjával, arra gon
doltam, meglepem valamivel azt, aki a legtöbbet beszélt közülük.
Éppen amikor beszélgetőtársamelbűvölten delirált attól a pár görög
szótól, melyekkel azt igyekezett bizonygatni, hogy az ortodoxok Bib
liája nem jó,én ahelyett, hogy sátánnak kikiáltva megátkoztam volna,
inkább odamentem hozzá és barátian átkaroltam a vállát, félrevonva
a társaságból. Kérdezem tőle: "Melyik faluból való vagy, testvér?"
Mire teljese~ összezavarodva annyit mond: "Copancából..." Mon
dom neki: "Es így tanítottak téged Copancán az Irást magyarázni?"
Azt mondja: "Nem, mert a falunk nem messze van a maguk kolosto
rától, és én sokszor jártam a kolostorban... " Mire azt mondom neki,
anélkül, hogy kiengedném a karjaim közül: "Nem ártana, ha néha
még elmennél a kolostorba, mert azt hiszem, édesanyád oda jár."

Zúzd össze a sablont, egyszerűsítsd le a vitát, térítsd vissza be
széigetőtársad a normalitáshoz. Szakítsátok ki magatokat a bibliai
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idézetek és versek özönéből,ami show-szerűvéalakítja az egész dis
kurzust. Egyszerűencsak beszélgessetek egymással, mint két derék
ember, és ne úgy, mint egyazon választás konkurensei. Krisztus
ugyanaz marad, függetlenül attól, ki mennyi idézetet tud. Az győz,

aki szeretetet ébreszt, nem pedig az, aki bámulatosan jól tudott
idézni az Írásból.

Most természetesen csak egy példát hoztam arra, hogyan tudjuk
ezt elérni. Hogy ily módon lehetett lefegyverezni egy besszarábiai
neoprotestáns szekta fiatal tagját. Azonban minden esetben a be
szélgetőpartnerhez alkalmazkodva kell eljárni. Az említett esetben
volt néhány okom arra, hogy így bánjak vele. Először is tudtam azt,
hogy a szektásoknak nem szabad testvérnek nevezniük egy ortodo
xot (különösen a neoprotestáns szekták tagjainak és a Jehova tanúi
nak). Abban a pillanatban, hogy a szektatagok előtt átkaroltam őt, és
"testvér" -nek szólítottam, elakadt a szava a sajátjai közt. Egy ilyen
dologért ki is penderíthetnek a szektából. Persze egyúttal azt is tud
tam, hogy nem állhat ellen a baráti ölelésnek, mert akkor úgy tűnne,

hogy szeretetlen velem szemben, amivel viszont épp az imént még
az ortodoxokat vádolta. Másodszor, vizsgálgatva a gesztusait, rájöt
tem, hogy falusi. Akkor az első sokkot megtetéztem egy másikkal:
ahelyett, hogy feszengtem vagy átkozódtam volna a görög szavak
miatt, ahogyan pedig azt a lelkésze jó előre megmondta, hogy ok
vetlenül így fogok reagálni, inkább azt kérdeztem, melyik faluból
való. Ez pedig a legerősebb fegyver: visszavezetni az embert az ere
detéhez. Ez nem azt jelenti, hogy sértőmódon parasztozzuk le, nagy
hiba volna, hanem hogy térítsük az eredetéhez a legmélyebb érte
lemben. Tegyük őt egyszerűvé.

A falu az ártatlanság, a boldogság korszakát jelenti. Kérdezzék meg
egy prostituálttól, melyik faluból való (legtöbbjük ugyanis falusi, és a
szegénység késztette őket erre), de szelíden kérdezzék, és meglátják,
hogy felderül az arca. Alig akad olyan köztük, aki a saját falujában
paráználkodna, valamennyien messzire mennek. Még a legolcsóbb
prostituáltak se feküdnek le falubelivel, és ezt sokan szemükre vetik:
"Hát hogy-hogy, idegenekkellefekszel, velünk meg nem?" A prosti
tuált nem paráználkodik a falujában, mert az az ő szent zugja, para
dicsoma. ott van az anyja, a gyerekkora, ahová visszatérni vágyik,
amikor bajba kerül. Azért kérdeztem az én neoprotestáns szektatag
testvéremtó1, hogy melyik faluba való, hogy vágyakozni kezdjen a
valamikori ártatlansága után, amikor még az anyjával járt templomba,
és nem az amerikai prédikációkat magolta kazettáról. Csak így fog
ráébredni arra, milyen mesterkélt az új életmódja.

A falu éppen azért érzékenyíti el az embert, mert az eredetet je
lenti. Ilyen értelemben minden ember faluból származik, mert a lelke
mélyén mindenkiben ott van az egyszerűség, a kezdetek nosztalgi
ája. Ez pedig nagyon könnyen felkelthetőazzal, hogy szóba hozzuk
a szüleit, vagy ha bárki olyanra emlékeztetjük, akit szeret. C..)
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'Utalás egy 20. századi
szimbolista román köl

tőre, George Bacoviára.
A.szornorúsáq"

költőjének tartják. (A
ford.)

Az előítéletek falként állnak Jézus szolgái és a világ többi része kö
zött. Mindannyian ismerjük ezeket. Éppen ezért ügyeljünk, hogy vi
selkedésünk révén ne váljunk ezek táptalajává. Az előbbiek azon igye
keznek, hogy címkét ragasszanak másokra, míg emezek nem tudtak
még megszabadulni a tudományos ateizmus és a deszakralizált hu
manizmus utóhatásaitól. Ezért gyakran sokkoló lépésekre van szük
ség, hogy villámcsapásként hasítsák szét az érdektelenség falát.

Egyszer magam is tanúja voltam egy megtérésnek, amely akár
külön fejezetet is képezhetne, ha korunknak lenne egy saját pater
ikonja. Ugy történt, hogy Kisinyovban találkoztam egy szerzetes
atyával, aki a Noul Neamt-i kolostorból jött hozzánk valamilyen
megbízással. Útközben meghívott az unokatestvéréhez, akit a szer
zetbelépése óta nem látott. Nem akartam visszautasítani, pedig
nem szeretek hívatlanul idegen házba beállítani.

Amikor beléptünk a házba, a sivárságnak az az iszonyú hangulata
tört rám, ami már régrőlismerősnekem. Ez az unokatestvér egy olyan
leánykával állt össze, aki Görögországban dolgozott prostituáltként.
6 maga autótolvaj volt, de lopott minden egyebet is. Az asztalon cit
rom, egy pár hal és néhány olcsó vodkával telt üveg hányódott. Ve
lünk egy időbenérkezett még egy pár, ó1.< is hasonló foglalatosságo
kat űzhettek.Valamennyien dohányoztak, a férfiak és a lányok is.

Képzeljék el, hogy nézett ki ennél az asztalnál két szerzetes. A ba
rátomnak még csak lehetett velük beszélnivalója, hiszen ismerte
őket, de nekem aztán végképp nem volt ott semmi keresnivalóm.
Ennek ellenére úgy tűnik,épp azért voltam ott, hogy lássak, és meg
írhassam, ami történt.

Az orosz ivászatnak ez az atmoszférája olyan nyomasztó volt,
hogy lassan-lassan kezdte felőrölni a lelki nyugalmamat. Láttam,
hogy bele fogok süppedni abba a csaknem bacoviai szomorúság
ba.1 Ráadásul a barátom viselkedése az utolsó csepp lett a pohárban.
A többiekkel vállvetve itta a citromos vodkát. Aggodalmaskodni
kezdtem. Azt mondtam magamban: "Ez itt mindjárt lerészegedik,
és a végén még egy nővelaz ágyban fogunk felébredni." Nem mer
tem azonban mondani neki semmit, csak a Jézus-imát mormoltam
magamban, ahogy bírtam, várva, hogy az egésznek minél hamarabb
vége legyen.

Végül teljesen belemerültem az ítélkezésbe, biztos voltam benne,
hogy amit művel, az nagy bűn, mert hát mégsem olyan ő azért,
mint a Szent Atyák, akik gyakran fordultak extrém módszerekhez,
hogy megnyerjenek valakit. Hiszen akárhogy is, egy olyan embert,
mint ez az unokatestvér, ezer szent sem tudna megtéríteni. Fó1eg,
hogy látnivalóan képtelen volt felhagyni a tréfálkozással és a gú
nyolódással. Így is jöttem el onnan, a hiábavalóságnak ezzel a ke
serű szájízével.

Néhány hónap elteltével azonban az említett unokatestvér beál
lított hozzánk a kolostorba. Találkozott azzal az emberrel, akinek
ellopta a BMW-jét, de az, legnagyobb meglepetésére, nem vette
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2Részlet a Dicsérőének

Istennek Szentséges
Szülójéhez címü

akathisztosz himnuszból.
(A tOfe1.)

vissza az autóját, hanem csak annyit mondott neki: "meglásd, csú
nya halállal fogsz meghalni". Ez az eset arra késztette, hogy felhagy
jon addigi életével, és a kolostort válassza.

Az elóbb említett szerzetestestvér csak néhány hónapot töltött
aztán a kolostorban, és meghalt. Miközben a teherautó kerekét fújta
fel, mert ezt a munkát bízták rá, a nyomástól megrepedt kerék-lemez
a homlokába fúródott. Még élt kómában néhány napig a kórházban.
Az utolsó napon, az orvosok csodálkozására, felkelt és járt. A fejénél
ült egy orosz testvér és így énekelt: "Örvendezz, mert az igazságos
Bírót megengeszteled, / Orvendezz, mert sok vétkezőnek megbo
csátást szerzel."? Ez tetszett neki, és megkérte a testvért, hogy újra és
újra énekelje el. Úgy halt meg, miközben hallgatta ezt az éneket.

Akkor értettem meg, hogy az én szerzetespap barátom, mialatt
én megítéltem, nem vodkát, hanem szeretetet ivott.

Ez is egyik módja annak, hogy megvalósítsuk Pál apostol taní
tását, amely ma is éppúgy érvényes, annak a merev viselkedésnek
az ellenére is, amely manapság jellemző a keresztényekre: "A zsi
dók előtt zsidóvá váltam, hogy megnyerjem a zsidókat. A törvény
alá rendeltek között a törvényalárendeltje lettem - noha magam
nem vagyok a törvénynek alárendelve -, csak hogy megnyerjem
azokat, akik a törvény alárendeltjei. Azok közt, akikre a törvény nem
vonatkozik, olyan lettem, mint aki a törvényen kívül áll - pedig
nem állok Isten törvényén kívül, hanem Krisztus törvényének va
gyok alárendelve-, csak hogy megnyerjem a törvény alá nem ren
delteket. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a gyön
géket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek."
(IKor 9,20-22) (. .. )

Ha elítéljük a bűnöst, csupán a bűneihez mérten véve szem
ügyre, kiűzzük Istent az életéből. A szentek mindig oly sok türelmet
tanúsítottak, mert mindenben kezdetet láttak, olyan kezdetet, amit
Isten, együttműködve az emberrel, kiteljesíthet. Szentnek lenni any
nyit tesz, mint képessé válni arra, hogy meglásd, miben áll ez a kez
det az emberek bensejében, s hogy ösztökéld, de legfó'képpen, na
gyon vigyázz arra, hogy legalább ne oltsd ki. (... )

Az elmúlt év őszén a Noul Neamt-í kolostor templombúcsújára
meghívták Szergij Öszentségét, Ternopol érsekét. Ez az érsek min
denkit teljesen elvarázsolt arisztokratikus egyszerűségévelés imád
ságos lelkületével, ami áradt beló1e. Öt úgy ismerik és szeretik az
egész orosz Patriárchátus szerzetesi és világi köreiben egyaránt,
mint aki elnyerte a szüntelen imádság ajándékát, és ez minden
mozdulatában érződött is. Liturgia után valamennyien az asztal
köré ültünk. A püspökök beszédei után, mert Szergijen kívül voltak
még hárman, szót kaptak mások is, papok és világiak is. Egyszer
csak szólásra emelkedett a kolostor adományozóinak egyike, egy
közönséges vállalkozó, és a besszarábiai üzérek tipikus mimikájá
val szónoklatba fogott: "Tudják, én is hiszek Istenben a magam
módján... " Erre én a romlott fantáziámmal rögtön azt gondoltam:
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"Mit akar ez itt a püspökök és papok előtt az ő 'maga módján' való
istenhitével?" És ránéztem Szergij Őszentségére, hadd lássam, mi
lyen, amikor unatkozik. Azonban ő, legnagyobb döbbenetemre, fél
retolta evőeszközeit,és gyermeki figyelemmel hallgatta, amit az az
ember beszélt, mintha isten tudja milyen dolgokat hallana, amiket
sehol máshol nem lehetne. A püspök arca kimondhatatlan boldog
ságtól ragyogott, amikor meghallotta ezeket a szavakat: "Én is hi
szek Istenben a magam módján." Akkor ébredtem rá, hogy milyen
a szeretet és a valódi szentség. Valamiképp jel volt számomra ez az
egyszerű eset, tekintve, hogy ráadásul épp a felszentelésem napján
történt, és mindig eszembe jut, valahányszor csak olyan emberrel
állok szóba, akinek a hite még nem tökéletes. (oo.)

Nemrég megmutatta nekem egy bogaltini öregasszony, hogy mi
is a kereszténység. A szkiti, ahol tartózkodom, kicsi, és ünnepna
pokon jó, ha 30-40 ember összegyűl a misén. Miközben az atya
gyóntatott, ez az asszony félrehívott engem, mert kérdezni akart
tó1em valamit. Azt mondja: "Atya, kérdeznék valamit, ha megen
gedi. Látom, hogy szépen beszél, és sok könyvet olvasott. Vajon
nincs arra is valami válasz, amit én kérdeznék most..." Elóbb azt
hittem, hogy azért akar kérdezősködni,mert ő maga nincs tisztában
valamivel, mivelhogy nem tudott olvasni. Ó azonban könnyezve
folytatta: "Atyám, van nálunk a faluban egy ember, aki megölte az
apósát, és 12 évig ült érte a börtönben. Nem jön templomba, mert
szégyelli magát. Egyszer eljött ugyan, körülnézett és elment. Vajon
nem lenne számára is megbocsátás? Nem tudna vajon Isten valahogy
megbocsátani neki? Mert én úgy gondolom, hátha van megbocsá
tás számára is." Ez az asszony, aki a szentek életéből talán egyetlen
példázatot sem ismert, könnyezett, amikor hozzám fordult, mintha
azt akarta volna mondani: "talán Isten megbocsát neki, mert én, ha
enyém volna az Ó hatalma, megbocsátanék" .

Ebben áll az emberi lélek fenségessége, amely természete szerint
keresztény. Ezt az asszonyt senki nem képezte ki, mégis feltört be
lőle Krisztus összes tanításának lényege. Ez voltaképp már nem is
csak tanítás, hanem egyszersmind a legnagyobb erő, amit Krisztus
az embereknek adott: a bűn megbocsátásának az ereje.

Ennek az asszonynak köszönhetőenértettem meg, mit jelent az
ember szomja az Istennel való hasonlatosságra. Olyannak lenni,
mint Isten, annyit jelent, mint megbocsátani a bűnöket. Ebben ösz
szegződik Isten minden ereje.

Ez az asszony nemcsak hogy nem ítélte el azt az embert, és nem
csak megbocsátott neki, hanem megsejtette, hogy kell lennie egy
útnak, amelynek révén az az ember megszabadulhat a bűneitó1.

Ha egy mondatban kellene arra válaszolnom, hogy mi a keresz
ténység, akkor azt mondanám: "A kereszténység az a mindent le
bíró vágy, hogy megbocsássuk mások bűneit."

Kirilla Teréz fordftása
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