
KÖNYVEK KÖZÖTT

KÁPOLNÁK
Már a múlt században felismerte Csernoch János
és Serédi Jusztinián, hogy a hitélet elmélyítéséhez
templomok kellenek, így az alkalmi imaházak
ideje lejárt, s nagyszabású templomépítések kez-
dődtek. A folyamat a Kádár-rendszer végéig meg-
rekedt, ha jól tudom, Lékai László szorgalmazá-
sára egyetlen templom épülhetett föl. Ismét fontos
helyei lettek a közös istentiszteleteknek és imák-
nak a kápolnák, amelyekben igazi közösségek
szerveződtek, várva jobb idők eljövetelét.

Gyerekkoromban a lassan benépesülő Rózsa-
domb katolikus hívei számára az Apostol és a
Bólyai utcák sarkán lévő Veronika kápolna nyúj-
tott ilyen bensőséges otthont. A magaslatra
emelt kápolnába a ferences atyák jöttek a Mar-
git körútról szentmisét mondani és a szentsége-
ket kiszolgáltatni. Vasár- és ünnepnapokon az
Áldás utcai elemi iskola diákjai töltötték meg a
belső teret, hétköznaponként is betérhettek az
arra járók egy imára, mígnem valamelyik test-
vér be nem zárta.

A háború a földdel tette egyenlővé az épüle-
tet. A szent cselekményeknek az Áldás utcai is-
kola tornaterme adott otthont, vasárnaponként
sebtében átalakították, az ostrom alatt megsérült
tetőszerkezetét Szabó Szerén atya cserepezte be
szokatlan felkiáltó mondatok kíséretében. Reg-
gel 8-kor és délelőtt 10-kor mondtak szentmisét,
a korábbit Tamás Alajos, a „nagymisét” Szerén
atya, mígnem agyonveretése elől ki nem mene-
kítették. Ekkorra azonban a Tövis utca sarkára
épített temp lom már majdnem készen állt, ez volt
az utolsó egyházi épület, amely a „fordulat éve”
idején — Vas Zoltán segít ségével — elkészült, s
azóta is az itteni hívek áldozatvállalásának kö-
szönheti létét, melyet a ferences atyák töltenek
meg élettel. Félig-meddig otthonomnak éreztem,
rengeteget ministráltam, énekeltem a kórusban,
aztán kiöregedtem, ma már odáig sem tudok el-
botorkálni, de megdobban a szívem, ha harangja
szavát hallom, vagy ha valakitől értesülök, milyen
messzire ellátszik a torony tetején lévő kereszt
fénye, amely sokáig nem lehetett útjelző. Igaz, ak-
koriban a ma már álló és működő, a templo-
mocs ka mellé tervezett rendházat sem engedték
felépí teni, a telken halmokban állt a tégla, s
búsan szemlélték őket a templomigazgatók, kik-
 nek nevét a bejáratnál táblába vésték. A fénykor-
ban vasárnaponként öt, manapság három szent-
misét mondanak (a csökkenés sejtet valamit a
paphiány következményeiről), a hitélet azonban

jól szervezett, sokan vesznek részt a különféle
megmozdulásokban, igazi közösség formálódott.

Mindez emlékezetembe villant, amikor Róna
Judit jóvoltából egyszerre négy, nagyon szép ki-
vitelezésű könyvecskét kaptam kápolnák törté-
netéről. Az ő neve, mint szerzőé, csak az Onkoló-
giai Intézet területén működő Irgalmas Jézus
Szíve kápolna történetéről írtak élén szerepel, de
a másik három füzet is az ő érdeméből született,
s felhőtlen örömet szerezhet minden olvasójának,
arról nem is szólva, hogy arra ösztönöz, lépjünk
be valamelyikbe, s mondjunk el egy-két imát.
Annak idején azt mondogatták hittantanáraink,
hogy a templomok a nagy közösségéi, a kápol-
nák az egyes emberéi. A templomokban a „nagy
események” zajlanak, a kápolnák a magánimák
színterei. Ez persze éppen nem a piarista kápol-
nára volt érvényes, itt rendezték a lelkigyakorla-
tokat, dugig volt diákokkal a nekik szóló misén,
s itt tartotta óriási hatású, reményt adó beszédeit
Sík Sándor, akkora érdeklődéstől kísérve, hogy ki
kellett hangosítani a folyosóra és a lépcsőházba
szorultak számára.

Megpróbálom röviden ismertetni a négy ká-
pol nát, működésük kezdetének időpontjától.
2005-ben Erdő Péter bíboros kettőt szentelt fel.
Először az Országos Onkológiai Intézet Irgalmas
Jézus Szíve kápolnáját ez év februárjában, majd
nem sokkal karácsony előtt a Szent Imre kórház
Szent Kozma és Szent Damján kápolnáját. Az
előbbiről gyűjtött adatok a kitűnő és áldozatos
filológus gyűjtőtevékeny ségét dicsérik. Róna
Judit példás kutatómun ká val teljes képet rajzolt
a kápolnáról, melynek elkészítésében Szent-
kuthy Miklós író is támogatta, hiszen színész-
nagyapja, Alsdorf-Pfisterer Károly a budai és
pesti német ajkú színházak finanszírozása köz-
ben tönkrement, s kénytelen volt a mai Onkoló-
giai Intézet területét báró Schwartzernek eladni.
Itt működött a Schwartzer szanatórium. A „vad
környé ken” játszó — akkor nyilván bújócskázni
is lehetett — majdani író gyakran megcsodálta
a mindig félrehúzott függönyök által láthatóvá
tett elegáns berendezést, ott látott életében elő-
ször pálmákat. 1921-től itt működött a Siesta
szanatórium is, melyben például József Attilát is
kezelték, 1937-ben. (Le vagyok győzve… — írta:
„Szurkálnak, óvnak tudós orvosok / írnak is
nékem, én hát olvasok. / S »dolgozom«, ímhol a
papírhalom — / a működésben van a nyuga-
lom.”) Ugyanebben az esztendőben, 1938-as
operációja előtt a szanatóriumban élt Babits Mi-
hály is. (1941-ben Esztergomból mentővel hoz-
ták vissza, s itt hunyt el.) Halála előtt Egy verses
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levélre válaszolva írta Erdélybe Reményik Sán-
dornak: „Már csak a testben élve, már csak / egy
nyaláb testi fájdalom, / erőtlen, gondolattalan”-
nak érezte magát. A Schwart zer Szanatórium Rt.
részvényeinek többségét a Posta Jóléti Alap vá-
sárolta meg, s a posta Betegségbiztosító Intéze-
tének kezelésébe adta. 1950-től Postás Alapítvá-
nyi Kórház elnevezéssel működött az 1952-es
államosításig. A kór ház kápolnáját 1942-ben
kezdték építeni. Hosszas levélváltás, tervmódo-
sítások után 1944-ben szentelték föl, s első bent-
lakó lelkészét egy évvel később nevezte ki Serédi
Jusztinián. A szatmári Irgalmas Rend nővérei
gondozták, a betegek — akinek állapota engedte
— ide jártak szentmisére, s az erre járók is be-
tértek egy imára. Így volt, mígnem a XII. kerületi
Tanács nem kezdeményezte lebontását, ám a
kórház saját kezelésében raktárrá minősítette át,
mígnem 1989-ben a betegek kezdeményezték
a kápolna helyreállítását. Állami segítséggel és a
hívek áldozatos adományaiból megújulva, meg-
szépülve várja az imádkozni vágyókat. Története
azért is érdekes, mert a budai városrész fejlődését,
civilizálódását is megismerhet jük, ugyanakkor a
történelem bakugrásait is nyo mon követhetjük,
s tanulsággal szolgál mindnyájunk számára, hogy
a hívek összefogása milyen erővel bír, s milyen
komoly eredményeket hozhat.

A keleti egyház két köztiszteletben álló szent-
jéről elnevezett kápolna felszentelése nagy ese-
ménynek bizonyult: egyebek között a köztársa-
sági elnök, Mádl Ferenc és Dalma asszony is jelen
voltak a szertartáson. A kápolna az egyik példa-
mutató budapesti lelkipásztor fáradozása nyo-
mán jött létre: Lipp László, akit csak László atya-
ként emlegettek, fantasztikus munkabírásából
erre is tellett. Nagyon kevés hozzá hasonlóan di-
namikus lelkipásztort ismerhettem, sokoldalú-
sága és kedélye egészen elbűvölt. Mintha azoknak
lett volna leszármazottja, akik templomi zászlót
ragadva vitték harcba híveiket. Ő is minden ter-
vének megvalósításakor maga mögött tudhatta az
általa egybekovácsolt közösséget, s vezéregyéni-
séggé tette a termete is. Pasztorált, repült, focizott,
gyerekeket táboroztatott, s lebírhatatlan derű
áradt belőle, egyszerűen elsöpörte az akadályo-
kat. Nyilván akadtak ilyenek a kápolna létesítése
és kivitelezése közben is, de a kórházigazgatóktól
a nővérekig mindenkit meggyőzött: szükség van
arra az erőt adó tudatra, hogy Jézus közöttünk
van, otthon kell számára, ahol megpihenhet, s
ahol felkereshetjük, ha szükségünk van kegyel-
mére és vigasztalására. Nem véletlen, hogy a ká-
polna belső terének szépítésében kiváló művészek
vettek részt. Az oltárképen trónoló Jézust a két
szent fogja közre, a kápolnát körbefutó kerengőn
a keresztút állomásai és Mária életének jelenetei

láthatók, Angyal Júlia művészi munkái. Prokopp
Mária szép méltatása szerint „a kápolnába besüt a
nap, Isten fénye. Ezt jeleníti meg Júlia az arany és
ezüst festékkel. Ezért, amikor nem süt az ég napja,
a belépőre akkor is ráragyog Isten valóságos fé -
nye… Újdonság a Mária életének egy-egy pilla-
natát bemutató sorozat… Végigvonul ezen a so-
rozaton Szűz Mária alakja, aki megtestesíti az
alázatot, a szerénységet, és ebben van az öröme.”
Sok egyéb mellett kiérdemli csodálatunkat Ma -
da rassy István ötvös-szobrászművész taberná-
kulu ma is, és szerencsére megőrizték László atya
erede tileg főoltárképnek szánt Jairus lányának
feltámasztását ábrázoló festményét.

A betegek rehabilitálására is nagy gondot for-
dító Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás In-
tézet megállapodott a négy történelmi egyházzal,
hogy biztosítják a rendszeres lelkipásztori jelenlé-
tet. Katolikus szentmisét, református és evangéli-
kus istentiszteletet tartanak a Szent Lukács Kór-
ház kápolnában, zsidó istentiszteletet pedig a
Frankel Leó utcai zsinagógában. Igazat adhatunk
Janig Péter kórházlelkésznek: „Egy kápolna a kór-
házban szavakkal nem kifejezhető értéket képvi-
sel a kórházi beteg, a hozzátartozók és a gyógyító
személyzet számára. A lélek és a szív tudja csak
az értékét. A beteg ember szívéből feltörnek azok
a kérdések, érzések, fájdalmak, amelyeket csak az
Istennel tud megbeszélni.”

Amikor Erdő Péter főpásztor és Nagy Zoltán,
az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet fő-
igazgatója aláírták azt a dokumentumot, amely-
ben a Főegyházmegye magára vállalta az Ameri-
kai úti idegsebészet Szent Kereszt kápolnája
kialakításának költségeit, míg a kórház vezető-
sége lehetőséget és helyet adott az első emeleten
kialakítandó kápolnának, a bíboros így méltatta
homíliájában a kölcsönös törekvés jelentőségét:
„Azért fontos ez a mai nap, amikor itt, az Idegtu-
dományi Intézetben kápolnát áldunk meg, mert
arra gondolunk, hogy Krisztus ebben az emberi
kézzel alkotott hajlékban is otthonra talál. Azért
akar ideköltözni, hogy reményt adjon, hogy se-
gítsen. Jézus az Eucharisztiában közel akar lenni
a beteg emberekhez, s azokhoz, akik az ő érdeké-
ben fáradoznak. Az Oltáriszentség előtt végzett
imádság legyen kiapadhatatlan erőforrás.”

Az oltárképet Schaller István készítette 1774-
ben. A Krisztus a kereszten című olajfestmény,
amely az Országos Pszichiátriai és Neurológiai In-
tézet egykori főigazgató-helyettesének özvegye,
Kuncz Elemérné ajándéka, alighanem egy barokk
festő képéről készített másolat, egyben elég ritka
ábrázolása a jelenetnek, hiszen Mária Magdolna,
aki itt az emberiség bűneiért esedezik, egymagá-
ban borul a szenvedő Megváltó elé. A mellette lát-
ható kígyó az angyal ölében lévő táblára jegyzi föl
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a bűnöket, melyeket Krisztus lecsorgó vére töröl
le. A kép alsó részén a bűnre csábító alma és egy
koponya látható, a test jobb oldalán templom kör-
vonala sejlik föl.

Ez a kápolna sem csak a betegeknek szolgál
megnyugvásul, este 8-ig bárki elmondhat ott egy
imát.

A leírásokat gazdag, szinte teljes bibliográfia
követi, a szerkesztő (író) alaposságának bizonyí -
tékául. Ezen túlmenően azonban el kell monda-
nunk: ez a négy kötet igazi ajándék, emellett lel-
kiismeret-ébresztő is, a betegek szenvedéseire és
a mi kötelességünkre figyelmeztet. Mert a test
gyógyulása gyak ran a lélek egészségén múlik.
Ró na Judit elismerésre méltó munkája mellett a
füzeteket kiadó, méltó formát találó Budapesti
Ka tolikus Kórházlelkészség is felhőtlen örömet
szerez az olvasóknak.

RÓNAY LÁSZLÓ

VISKY ANDRÁS: KI INNEN
Hét színházi kísérlet

A megváltás fényében értelmezhetők Visky And-
rás színművei, melyek az Istennel való találkozás
és az ebből adódó teljesség kérdéskörét feszege-
tik. A Ki innen című drámakötet hét olyan szín-
házi kísérletet tartalmaz, melyek Isten teremtő mi-
voltára emlékeztetik az olvasót. Arra, hogy ha az
ember teret enged Isten érkezésének, akkor az ő
segítségével kiléphet abból a szűk és fojtogató
helyzetből, amelyben él, és amelyet emberi erő-
vel nem lehet megváltoztatni. A politika, a tár-
sadalom által előidézett fogoly-lét és az ember ön-
maga által előidézett mentális rabsághelyzete
ugyanis minden körülmény között irracionális-
nak bizonyul, és szabadító eseményre vár.

A kötetben megjelenített szereplők mindegyike
menekül a mentális vagy fizikai meddőség fog-
sághelyzetéből. Kiszolgáltatottságukban Istent
szólítják meg, tőle várnak megoldást. Az önma-
guk identitását kereső szereplők marginalitásban
élnek, traumatikus élményeik körforgását sze-
retnék megszakítani, ezért kezdeményezik az Is-
tennel való, szinte kényszeres párbeszédet. Életük
a hozzátartozás és a tőle való függés vonzásában
zajlik. Olyan transzcendenciával átitatott — el-
sősorban mentális — térben, amely az emberi élet
újraírását, átformálását teszi lehetővé.

Visky András értelmezésében maga a műal-
kotás is Isten alkotói tettére utal. Ezért tekinthe-
tő a kötet központi alkotásának a Green Relief, mely
egy festmény előtti megfoganás pillanatát örökíti
meg. A műalkotás Isten megjelenésének formá-
ja és eszköze, az emberfelettivel való találkozás pe-
dig mindig életet átalakító erővel bír. Olyan je-
lenlét, mely az újrateremtés gesztusával válik

teljessé. A kötetben megjelenített drámák központi
motívuma a gyermek, akinek megjelenése emberi
életek helyreállítását eredményezi. A gyermek
ugyanis nem más, mint a fogsághelyzetből való
kilépés bejelentése, s magában hordozza a biza-
lom és a tisztánlátás momentumát a világban ural-
kodó borzalmak között.

A meddőség, a hiány feltétele annak, hogy Is-
ten megcselekedje magát az emberben. Erre utal
a Kertész Imre regénye nyomán írt Visszaszületés,
melyben a Névtelen nemet mond a gyermek ér-
kezésére, mert nem akar egy kiszolgáltatott, alá-
rendelt életállapot továbbadója lenni. A barakk éj-
szakájában megjelenő Mester azonban megmutatja
Névtelennek a másokért hozott áldozat gesztusát;
ennek hatására a férfi megtapasztalja a jó jelenlétét
a világban, ebből fakadóan imádsága végén fel
tudja ajánlani az életét egy őt meghaladó transz-
cendenciának. A szeretet életalakító, átformáló ere-
je meghatározza és megváltoztatja az életét.

Csipesz is a szeretet útján vezeti Bernadettet Is-
tenhez, hogy megtalálhassa önmagát és felsza-
badulhasson múltja meghatározó nyomása alól.
A csipesz-nyelv a maga töredékességében veze-
ti el Bernadettet Isten közelébe, ahol egy új, teljes
élet formálódik számára. A Megöltem az anyámat
főszereplője ugyanis kitaszítja magából édes-
anyját; erre utal az alkotásban a kővé válás rítu-
sa. Ez az elhatárolódás Bernadett életben mara-
dásának feltétele. Az intézetben nevelkedő lány
egyfolytában szabadulni akar saját élettörténetétől,
a kővé gyilkolt anya megdermedt léte teszi le-
hetővé számára a visszaszületést egy új — már
Isten által vezetett — életbe.

A Nagy Magányos Humortalan Világosító
közelsége a Pornóban is meghatározó és életala-
kító erőt jelent. A vele való, imádsággal átitatott
dialógus során kiderül, hogy a fedőnévvel ren-
delkező feleség először férjét, majd a méhében nö-
vekedő férfiút veszíti el. Bár a politikai hatalom
erős korlátai között — melyek hatására elvesztette
a számára legfontosabb személyeket — éli életét,
mégis elnyeri a lélek szabadságát és belép a fény
országába. Épp úgy, mint a Rádiójátékban meg-
jelenő fiú, aki szintén az ég megszólítására tö-
rekszik. A szabadulást akarja elhozni családja szá-
mára, míg végül belevakul a fénybe, amelyre
rátalál. Áldozatot szeretne hozni másokért, ezért
a világ az ő számára elsötétül, a belső látás ha-
tározza meg életét.

A megnevezés problematikája végigvonul az
alkotásokon: a Duna-delta lágerében raboskodó
fiú, Névtelen, a fedőnévvel ellátott feleség, Csi-
pesz és Bernadett szabadon választott nevei, a fe-
hér ruhás nő és a zöld ruhás férfi, valamint a ha-
láltáncjátékban felvonuló megnevezetlenek sora
egy újjá alakított életben elnyert megnevezésre
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