
„MINT HARMAT A GYAPJÚFÜRTRE”1

Képek az áthosz-hegyi szerzetesek
életéből (részletek)

A Szent Hegy ösvényeit járva egy másfajta érzé-
kelés világában lépdelünk. Szűk kis utakon és
csapásokon, ahol ismeretlen aszkéták, titkos sie-
tők, rejtőzködő szentek, a csend beszélgetőtár-
sai, a névtelenség szerelmesei jártak. Csöndjük
leginkább a domboldalakon fújó lágy szellőben
hallható, imájuk hangosabb az ormokon zú gó
szélnél. Letértek a történelem ösvényéről, és ez
senkinek sem tűnt fel. Eltűntek e világ, talán
még szerzetestársaik szeme elől is, és senki sem
vette őket észre. Észrevétlenül hagyják maguk
mögött a jelenségek világát. A létezés épp csak
megérintette őket: még Isten is alig-alig vette
ész re jelenlétüket. Emlékezetük örök az égben.
Földi útjuk feledésbe merült.

A Hegy „jelek” nyelvén beszél: impozáns mo-
 nostoraival, egyedülálló ereklyéinek sokaságával,
páratlan természeti szépségével, beszédes ha-
gyományaival, az istentiszteletek méltóságával,
a történelemmel ápolt különleges kapcsolatával,
az emberi természethez fűződő sajátos viszo-
nyával, s a bizonysággal, hogy Isten ott lakozik
e lelki vendégszeretettel ápolt minden zugban.
De ez csak a kisebbik, a látható rész. A nagyob-
bik része rejtve marad. Egy másféle univerzum-
ként a kevesebbet mutatja meg, amelyet nem
tud megtartani, és elrejti a többet, amely való-
ban értékkel bír. Nem bolt, nem kirakat. Hanem
zsúfolt raktár, de templom, amelynek hatalmas
szentélyében állandó, titokzatos istentisztelet fo-
lyik, s a behúzott függönyök mögött szünet nél-
kül olvassák a megszentelődés imáit.

Mindezeket egyfajta megsemmisítő szelídség
rejti. Földöntúli alázat illata járja át őket. Ezért il-
latoznak az ereklyék, ezért tesznek csodákat az
ikonok, ezért árad annyi kegyelem ezen a helyen,
emiatt válnak szentté itt az emberek. Még Isten
sem képes elviselni a teljes névtelenség alázatát.
Épp ezért nem is fedi fel nyíltan, hanem eme ál-
dott környezetben szeret Ő maga feltűnés nélkül
megjelenni. A Hegy jelenti a rejtőző igazságot, a
megszerzett titkos kegyelmet, a Szent Sír csönd-
jét, „a mindenek felett áldott Szombatot”.

Egy-egy elhagyott kápolna, egy cella, ahol az
imádságban a lélek fölemelkedik, az alázat helye,
a szerzetesi aszkézis épületei — különösen, ha
régi is egyben — valami olyat közvetítenek, ami
gyöngéd, akár a simogatás. Puszta létük is a nem
evilági nyugalom és a földöntúli állandóság ér-
zetét kelti. Ha valami túljutott a mindennapi ro-

hanás taposómalmán és a pusztító idő minden-
hatóságán, akkor az meggyőző erővel bír, és mély
bizalmat kelt. (…)

Az „egyetem” és „az ártalmak egyeteme”
1989. február. Alkonyodik az Ajíu Pávlu monos-
torban. A nap éppen a Szithonía félsziget csúcsá -
nál nyugszik le. Az égbolt fokozatosan söté-
tebb re vált. A Vénusz tisztán ragyog. Szem ben,
a Halkidikí-félsziget falvaiban fölgyulladnak az
első fények. A színek fokozatosan leírhatatlanná
mélyülnek. A Lenyugvási Szolgálat befejező-
dött.2 Egyedül ülök egy kőpadkán, magamba mé-
lyedve. Érzékeim elcsitulnak. Minden csendes,
minden nyugodt, minden teljes harmóniában és
egyensúlyban van. A lágy szellő és egy csermely
hangja hallatszik egyedül. Csak a természet hall-
ható és… Isten. És az Ő igéje.

Az én szívem még mindig zakatol. Egy éve va-
gyok a Hegyen, látom minden szellemi kincsét,
valamennyi napomat e szent meggyőződésben
élem, de bennem még mindig a világi észjárás
munkál. Emlékszem, egy bölcs geron dasz, aki egy
szkítiben élt, ezt mondta nekem sok évvel ezelőtt:

— Hallottam, hogy sok diplomád van. Isten
olyan dolgokkal áldott meg, melyeknek nincs va-
lami sok hasznuk. De leginkább azzal áldott meg,
hogy ezt megértetted. Itt élt évekkel ezelőtt az Ajíu
Pávlu monostorban Jerászimosz Menájiasz atya,
aki kémikusnak tanult Svájcban. Ő okos volt, és
fölcserélte az „Ártalmak Egyetemét” Isten „Egye-
temére”. A Szent Hegyen megtanulható minden
szent tudomány. Örülj, gyermekem, hogy Isten
végül elhozott erre a megszentelt helyre. Hagyd
magad mögött a matematika x-ét és y-ját, és öleld
át lelkedet, melyet neked ajándékozott a Jóságos
Isten. Nem a tudomány tökéletesítése a felada-
tunk, hanem önmagunk tökéletesítése Krisztus-
ban, „míg eljutunk mindnyájan az érett férfiúságra,
a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére”.3

Gondolataim vissza-visszatérnek az „Ártal-
mak Egyeteméhez”. Csakugyan, önmagában
minden világi tudás, ha összehasonlítjuk Isten
fölfedezésével, kegyelmének világosságával, az
„ismeretlen ismerettel”, nemcsak kevés és elég-
telen, hanem káros is talán. Kényelmes börtönbe
zárja az embert. Hamis ízekkel csapja be. Meg-
szépíti számára a mulandóságot. Istenné teszi az
embert, szemmel láthatóan megsemmisítve az
Istent. Az Isten felé irányulás egész perspektí-
váját megváltoztatja. Az önállóság illúzióját kelti
és gyakran „felfuvalkodottá tesz”.4

Soha nem nyugszom meg… még az elcsönde-
sülésben sem. Drágán fizetek meg a diplomáimért.
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Sötétedik. Visszatérek a monostorba, mielőtt
bezárnák a kaput. Leülök egy sarokba, is mét
egyedül. Most élvezem a nyugalmat, nem folyta-
tom a töprengést. Nincs szívem elhomályosítani
a nyugalom szépségét. De íme, valami hallatszik.
Két kis öreg szerzetes beszélget. Lépteik nehéz-
kesek és lassúak, beszélgetésük alig érthető. Fe -
lém közelednek. Mellettük vagyok, de észre sem
vesznek. Egyikük 25 éve hagyta ott a világi éle-
tet. Nemrég múlt nyolcvan éves. A Hegyre jött,
mihelyt elérte a nyugdíjas kort. Másik, egy ki-
lencvenegy éves román szerzetes, 1919-ben köl-
tözött a Hegyre, és soha nem tért vissza. Thessza -
lo nikin keresztül érkezett, nem sokkal az 1917-es
tűzvész után. Emlékszik még Galerius diadalí-
vére, a villamosra, az üszkös romokra. Teljesen
elszigetelten él egy magányos cellában, körül-
belül háromnegyed óra járásra a legközelebbi
szomszéd jától. Kerek hetven éve egyedül a Szent
Hegyen! Szürkehályog támadta meg mindkét
szemét, emiatt alig lát. Választás elé került: vagy
vakon marad a monostorban, vagy megműtteti
magát Thessza lo nikiben, majd visszatér a cellá-
jába. Összezavarodott, nem tudja, mitévő le-
gyen, nem akar sem a világba visszatérni, sem a
lelki békéjét elveszíteni. Megrémíti az egy hét
Thessza lo  niki ben, ahogyan hátralévő élete is a
monostorban. De az atyák sem tudják, mi lenne
a megoldás: tartsák maguk mellett vakon, vagy
segítsenek neki abban, hogy visszakapja szeme
világát, és hagyják őt egyszál egyedül az elvi-
selhetetlenül nyomasztó öregségben. Az atyák
tanácsa a műtét mellett döntött. Figyelemmel
kisérem beszélgetésüket.

— Mitrofánisz atya, félek. Mit gondolsz, le-
hetséges, hogy most, az utolsó éveimben veszí-
tem el a lelkemet? Ki tudja, mit fogok tapasztalni
a világban? Talán tetszeni fog, és örökre ott ma-
radok.

— Mi engedelmességgel tartozunk a geron -
dasz nak,5 és nem a saját véleményünkre van
szükségünk, hanem az ő áldására.

— Úgy érzem, mindent elveszítek. Imádkozz,
kérlek, hogy eltávozzam ebből a világból, még
mielőtt abba a másikba mennék.

— Én azt kívánom neked, hogy élj a másik-
ban, mielőtt ebből elmennél.

Az aggastyánok elhallgattak egy időre. Nem-
sokára Ignátiosz atya imádkozni kezdett jelleg -
zetes román kiejtéssel:

— Uram, Jézus Hrisztus, nyukosztald a Te
szol kádat, Iknátiosz szerzetest. Uram, Jézus
Hrisz  tus, nyukosztald a Te szolkádat, Iknátiosz
szerzetest. Uram, Jézus Hrisztus, nyukosztald a
Te szolkádat, Iknátiosz szerzetest.

Hosszú időn keresztül folytatta.
Majd Mitrofánisz atya vette át a szót:

— Áldott vagy, Urunk. Legyen áldott az Úr.
Ál dott vagy, Urunk. Legyen áldott az Úr. Áldott
vagy, Urunk. Legyen áldott az Úr.

Elbúcsúztak, és elváltak egymástól. Egyikük
nyugalma gyümölcseiről, másikuk engedel -
mességének kincséről tett bizonyságot. Ez volt
minden tapasztalatuk. És ez megajándékozta
őket a szív teljességével.

Párbeszédük még inkább megerősített benső
békémben. Mitrofánisz atya engedelmessége
talán még inkább, mint az Ignátiosz atyát jel-
lemző nyugalom és halál utáni vágy.

Isten azonban engedelmeskedett Ignátiosz
atyának. Ő másképpen dönt, mint mi. Akarata
rend szerint ellentétes a miénkkel. Döntései nem
mérhetők össze az emberekével. Még Mitrofánisz
atyáéval sem.

Aznap este Ignátiosz atya elment ebből a vi-
lágból, még mielőtt ismét megpillanthatta volna,
hetven esztendő után, a világi létezést. Lehunyta
vak szemeit a hiábavalóságban, hogy szeme elé tá-
ruljon Krisztus világossága az örökkévalóságban.
Valahol a kellionja6 mellett temették el. Föltámadott
örökre az Úr „Atyjának házában lévő sok lakóhely”7

egyikében. Az emberek elfelejtették, nem ismerik.
Isten azonban följegyezte, és emlékezetében örök-
re megmarad. Nem maradt földi lakhelyén, hanem
az „Atyához megy, és nála lakozik”.8

A mennyei illat
Az aszkéták nemes szelídsége leírhatatlan. Ezek
az emberek, habár magukon viselik az aszkézis
szigorának jegyeit, miközben testük oly szikár
és megviselt, illatoznak, és a kegyelem páratlan
jelét hordozzák lelkükön.

1976. augusztus hava. Július 22-e, az ónaptár9

szerint. A Szimonópetrasz-monostorban Mária
Magdolna búcsúját ünneplik. Ezt a szentet kü-
lönösképpen szeretik ebben a monostorban. Itt
őrzik bal kezét — a csuklóját, a tenyerét és az uj-
jait, ép bőrrel és szövetekkel. A kéz hőmérsék-
lete folyamatosan 37 ˚C, bizonyságául annak,
hogy a kéz élő tanúja a feltámadott Krisztusnak,
s élő tanúbizonysága annak is, hogy „a halál
többé nem uralkodik”10 rajta.

A virrasztás idejére egy viszonylag központi
állószéket kaptam. Mellettem hófehér, öreg szer-
zetes. Mozdulatlan szoborként áll. A hosszú vir-
rasztás alatt elpilled. Láthatóan elfáradt. Talán
alszik. De nem úgy, ahogy egyébként aludna.
Furcsa és érdekes állapot ez. Fejét kezére hajtja.
Szemei lecsukódtak. Időközönként tisztán kive-
hető, nyugodt horkolás hallatszik. Időről-időre
azonban, mihelyt valahol hibáznak az énekesek,
közbeavatkozik, és azonnal kijavítja a hibát.
Majd visszatér a nyugalomba. „Habár a test
szunnyad a természet törvénye szerint, szíve
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virraszt a szeretet bőségében.”11 Valójában az ér-
telme12 virraszt. Maga az ember, úgy tűnik, má-
sutt él.

Az exaposztilárionhoz13 érünk. Az atyák mind-
nyájan fölállnak, leveszik fövegüket, mélyen meg-
hajolnak, miközben a pap körmenetet végez a nagy
szent, a monostor védőszentjének ezüst diszkosz-
ra helyezett ereklyéivel. Nemsokára kezdődik az
ereklyék hódolata.14 Össze vagyok zavarodva.
Nézem, mit csinálnak a többiek. Kívülállónak ér-
zem magam amiatt, hogy miközben próbálom meg-
találni a szerepemet és a megfelelő mozdulatokat,
szem elől tévesztem a titkot. Úgy érzem, a körü-
löttem lévők mindannyian számomra ismeretlen
valóságot élnek át. Az énekesek hozzájárulnak a
gyönyörűséghez. A szerzetesek mintha olyasmit
éreznének, amelyet én képtelen vagyok átélni.
Mindössze annyi telik tőlem, hogy teljesen felszí-
nesen és kíváncsian figyelemmel kísérem. Kis idő
múlva a mellettem álló gerondasz elhagyja a szé-
két, sorát kivárva járul a szent ereklyékhez, há-
romszor a földre borul előttük, megcsókolja őket,
meghajol, a pap megkeni őt szentelt olajjal, majd
áhítatosan visszatér a székéhez.

— Menj te is — szól hozzám —, ne habozz, ma
illatozik a Szent. Részesülj egy kicsit a kegyelméből.

Engedelmeskedtem és elindultam, hogy hó-
doljak az ereklyéknél. Egyébként mindenki így
tett. Kételyeimet megtartottam magamnak. Nem
igazán hittem mindebben. Tanácstalanul köze-
ledtem az ereklyékhez. Mély hatást gyakorolt
rám az illat. Nagy igyekezettel próbáltam ma-
gyarázatot találni a tudós szemével, és megis-
mételni a meghajlást, de kínosnak éreztem. Nem
volt alkalmas pillanat a kísérletezésre. Testem
visszatért a helyére. Gondolataim továbbra is a
Szentnél időztek. Kétségeim megsokasodtak, de
a hitem nem erősödött meg. Ez volt a „jel”, ame-
lyet kerestem, de nem az a „jel”, amelyre szük-
ségem volt. Nem tudtam hinni benne. Viszont
azt sem tudtam elképzelni, hogy a szerzetesek
nem mon danak igazat. Annyira tiszta volt az
arcuk, és az átélt élmény tükröződött rajtuk, ké-
telyek nélkül. A csalás gyanúja föl sem merült.

— Gerondasz, hogyan lehetséges ez? — kér-
deztem. — Vajon az atyák illatszert hintettek rá
kegyességből, vagy önmagától illatozik?

— A kegyesség itt nyomban elillan, mihelyt
illatszert használsz. Megerősödik, ha egysze-
rűen elfogadod a mennyei illat létét. A Hegy bő-
velkedik az efféle dolgokban.

— Mit jelent a mennyei illat?
— Ha a drogériából származó parfümmel lo-

csolnánk meg, az illat lenne. Most anélkül, hogy
bármit is hintenénk rá, illatozik, ezt nevezzük
mennyei illatnak.

Meghajoltam, és megcsókoltam kezét. Ő ma -
ga is illatot árasztott. Mintha tömjént érintett
volna. A virrasztás folytatódott. Tizenkét óra
múl va ért véget.

Egy ismerős szerzetes közeledik felém.
— Kértél áldást az öreg Arszeniosztól?
— Kitől? — kérdeztem csodálkozva.
— Az öreg szerzetestől, aki melletted ült.
Az öregtől, aki mellettem aludt, gondoltam

magamban.
— A tisztaság adományában részesült. Tíz

éve, hogy nem mosta meg arcát, és illatozik. Ma-
kulátlanul tiszta. Kalamítsziben lakik egy elha-
gyatott kunyhóban, innen másfél órára. Fuss,
még mielőtt elmegy!

Nem értem utol. Még az ünnepi ebéd előtt
visszatért kis cellájába. Eltelt Isten imádatában.
Nem volt szüksége sem ételre, sem szavakra
ahhoz, hogy lelke megteljék. Tizenkét órán ke-
resztül állt, ült, aludt, mégis eltelt a virrasztás
mézétől. A „jobb részt választotta, mely el nem vé-
tetik tőle”.15

NIKÓLAOSZ HATZINIKOLÁU

Sinka Borbála fordítása

Nikólaosz metropolita 1954-ben született Thessza -
lonikiben. Fizikusként diplomázott, majd az
Egye sült Államokban, a Harvardon és az MIT-n
folytatta tanulmányait. Thesszalonikiben teológiá -
ból is doktorátust szerzett. 1989-ben lett szerze-
tes, 2004-ben szentelték az attikai Meszogion egy-
házmegye püspökévé.

1Zsolt 72,6. 
2Apódipnon — Απόδειπνον: lenyugvási szolgálat, lat.

completorium; az esti étkezést követő rövid szertartás.
3Ef 4,13.
41Kor 8,1.
5Lelki vezető, oroszul sztarec. Jelölheti a monostor

elöljáróját is.
6Kellion: magányosan álló szerzetesi kunyhó.
7Jn 14,2.
8Jn 14,23.
9Azaz az Áthoszon használatos Julián-naptár.
10Róm 6,9.
11

Ιωάννου του Σιναϊτου, Κλίµαξ, ΛόγοςΛ’, Περί αγάπης ζ’,
Vö. Én 5,2.

12Értelem (nous — νούς): az ember szellemi összete-
vője, a szellemi megismerés letéteményese.

13Exaposztilárion — εξαποστειλάριον: a hajnali szol-
gá lat egyik himnusz-ciklusa.

14Ereklyék hódolata (proszkíniszi — προσκύνιση): az
ortodoxiában a szentek ereklyéit meghajlással, leboru -
lással és csókkal kifejezett tiszteletadás illeti meg.

15Lk 10,42.
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