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Vallás a személyes narratívák tükrében 

A római katolikus katekumenátus intézményének kulturális antropológiai 

elemzése 

 

 

Bevezetés 

 

A kutatásom tárgyát képező katekumenátus csoportba kísérőként kerültem. Egy 

ismerősöm a lánya megkeresztelésére készült, amihez az egyházjog őt is a katekumenátus 

elvégzésére kötelezte. Elkísértem, mert vitt az érdeklődés, tudni akartam, hogyan kommunikál 

ma hitről, katolicizmusról az egyház. A katekumenátus két éve során a kísérő státuszában 

voltam jelen. Időközben fogalmazódott meg számomra, hogy szakdolgozatom témájául ennek 

az intézménynek az elemzését fogom választani, ezt a szándékomat a katekumenátuson 

feltártam. 

Az elején nem találtam a foglalkozásokban semmi izgalmasat, és csak az érdeklődés 

tartotta fenn jelenlétemet, az első hetek ismerkedést célzó, csoportépítő játékokkal teltek. 

Azonban néhány hét után elkezdődtek a csoportos beszélgetések. A hitoktatók felvetettek 

egy-egy erkölcsi kérdést, létezéssel kapcsolatos problémát, amit interaktív folyamatban a 

keresztény tanítások érintésével próbáltunk feloldani. Számomra nem várt módon a csoport 

többsége teljes nyitottsággal viszonyult egymáshoz. Úgy tűnt, mindenki örül a 

véleménycserének, és szívesen nyílik meg a beszélgetések során. Nagyon érdekes, nyílt, és 

megdöbbentően őszinte beszélgetések voltak ezek, ami mindenkire serkentően hatott. Egyre 

többen jegyezték meg, hogy ez a találkozó kezd egy szigetté válni a hétköznapjaikban, amikor 

ki lehetett kapcsolni a mindennapi életet, ahol egymás iránt érdeklődők beszélgetnek a 

keresztény értékekről, Jézus szerepéről a világban, és új emberek új véleményét ismerik meg. 

A katekumenátus olyan hely lett a résztvevőknek, ahol a mindennapi múlandón, a folyó 

perceken túlmutató irányba tekinthettek. Persze nem mindenki volt ezzel így. A kezdeti 

csoportnak körülbelül a fele lemorzsolódott, vallási érdeklődésüket nem tudták 

összeegyeztetni a hivatalos katolikus válaszokkal. 

Sok tekintetben mélyen ismertük meg egymást a csoportok tagjaival. Egymás 

magánéletéről, hétköznapjairól nem sokat tudtunk meg, azonban valláshoz, hithez, Istenhez 

való viszonyról, annak fejlődéséről annál inkább. A csoportmunkában folyó beszélgetések, a 

katekumenátus menetét felosztó rítusok, a több napos lelki gyakorlatok során nagyon sok 
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derült ki mindenkiről. A dolog természetéből fakadóan nem lehetett ebben a helyzetben 

elhatárolódott kutatóként viselkedni, és bevallom őszintén, eszembe sem jutott volna, hogy 

ezt tegyem. A katekumenátus a folyamat előrehaladtával számomra személyesen is egyre 

érdekesebbé vált. Részt vettem a munkában, önmagamról, saját meglátásaimról beszéltem, és 

a beavatási rítusokat is átéltem. 

Sokat beszélünk a résztvevő megfigyelés dilemmáiról (Waldenfels, Geertz), a 

belevonódás és a távolságtartás kérdéseiről, az élményközösség és az elhatárolódás játékáról. 

Nem gondolom, hogy kutatóként félni kéne azoktól a pillanatoktól, amikor az ember azonosul 

a kutatás tárgyával és később, amikor a csoport tapasztalatait a terep és a mélyinterjúk mentén 

elmeséli, ő is rendelkezik magánélménnyel az értékekről, rítusokról, tevékenységekről. Ezek a 

tapasztalatok azon kívül, hogy a csoport tagjaihoz is közelebb hozzák, bennfentessé teszi, 

segítik a tárgy mélyebb megértését, és a relevánsabb kérdésfeltevést, a probléma adekvát 

megközelítést. A baj akkor áll fenn, ha a kutató nem képes a különböző nézőpontokat 

szétválasztani, olykor akár saját magát is „megfigyelve” eltávolodni a témától, és ez rávetődik 

az elemzésre. A valódi részvétel azonban - tapasztalatom szerint - önmagában nem tekinthető 

károsnak vagy félrevezetőnek a kutatási eredmények szempontjából. 

 

1. A katekumenátus a narratívák tükrében 

 

1.1. A kutatás célkitűzései 

 

Terepmunkámat 2004 őszén kezdtem el, és 2006 nyarán fejeztem be, vagyis egy két 

éves katekumenátus teljes folyamatát kísértem végig. A katekumenátus egy felnőtteknek 

szóló beavatási folyamat a katolikus hitbe, és azok jönnek el erre programra, akik 

keresztelkedni vagy bérmálni akarnak. A katekumenátus időtartama az iskolai évre 

korlátozódik, heti másfél órás foglalkozásokból áll, s a két éves folyamatot rítusok tagolják. 

Az együttlétek hétvégi lelkigyakorlatokkal egészülnek ki, ez a két év alatt négy alkalmat 

jelentett. A kutatás során az érdekelt, hogyan viszonyul egymáshoz a személyes vallásosság 

és a vallás „univerzális” értelmezése, és mitől válik egy csoport vallási közösségként 

értelmezhetővé. A két éves program során a kiscsoportos beszélgetések, a lelki hétvégék, a 

rendszeres találkozások alatt végigkísérhettem azt a folyamatot, hogy milyen 

kérdésfeltevések, dilemmák közepette jutottak el a csoport tagjai a keresztelésig. A résztvevő 

megfigyelés és a mélyinterjúk tapasztalataiból érdekes egyéni hitkonstrukciókra, a hivatalos 

katolikus állásponttól eltérő értelmezésekre lettem figyelmes, ami annál is érdekesebb volt, 
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mivel a katekumen katolikusnak vallotta magát, és intézményes keretek között is gyakorolta 

vallását. Kezdett úgy tűnni, hogy ezeket az értelmezéseket is fontos lenne bevonni az 

elemzésbe, hiszen ezek ugyanúgy a vallásosság részei. 

A heti foglalkozásokon részt vevők száma eleinte 20-25 fő között ingadozott, majd a 

lemorzsolódás miatt 14 fős csoportban dolgoztunk, ha beleszámítjuk a kísérőket is (két leendő 

házastárs, egy barátnő). Az általam végigkísért katekumenátust tizenegyen fejezték be, és 

közülük ketten jöttek azzal a céllal, hogy egyházi házasságot akarnak kötni (és ehhez 

szükséges a keresztség, illetve a bérmálás felvétele), a többiek elköteleződése pedig pusztán 

belső indíttatású volt. Őket, a katekumenátus résztvevőit, tehát a katolikus hitbe és 

szentségeibe való beavatásra váró hívőket nevezik katekumeneknek. A katekumenek 

bevezetéséért a katekéták a felelősek. Ők többnyire képzett hitoktatók, akik összeállítják az 

órák anyagát, és ők vezetik a heti egy alkalommal tartott másfél órás foglalkozásokat.  

A katekumenátus két éve sok szempontból átmeneti időszakot teremt a katekumen 

életében. Egyrészt a katekumen közelít egy státuszhoz, mely új értékrendet, életvitelt is jelent, 

ehhez újra kell gondolnia életét. A foglalkozások, lelkigyakorlatok, rítusok célja éppen az, 

hogy ezt az átalakulást több szempontból is élményszerűvé tegye. A katekumenátus ebben a 

modern pedagógia és az andragógia eredményeire épít. Tekintettel van arra, hogy a felnőtt 

egy összetett világképpel érkezik, amit tiszteletben kell tartani, és a differenciált oktatás 

alapelveire épít, azaz érzékeny az egyes katekumenek egyénisége, élethelyzete közti 

különbségre és alkalmazott módszereit ehhez igazítja. Módszerében az interaktív oktatásra 

épít a frontális előadásmód helyett, felvet egy problémát és interaktív folyamatban a 

keresztény tanítások érintésével próbálja feloldani, alkalmazza a kooperatív tanulás eszközeit, 

azaz csoportmunkában dolgozik, és egy beszélgetés keretében próbálja bensővé tenni az 

ismereteket. Használ audio-vizuális eszközöket, és a tanítási drámát. A szakirodalom sok 

munkaformát sorol fel a felnőttek katekézisében: vitafórum, vendég előadó, stb. 

Létrejön tehát egy csoport, amely a beszélgetések, a közös élmények hatására egyre 

jobban összekovácsolódik. A rítusok egy része ráadásul a mise keretében zajlik, ami ahhoz 

járul hozzá, hogy a katekumen az egyházközösség részévé váljon. Amellett, hogy az alapvető 

hitelvekbe vezet be, az intellektuális tapasztalat mellett a vallásosságot személyes, misztikus 

élménnyé is formálja, és az egyházközösség részévé is kíván tenni. Hipotézisem szerint a 

katekumenátus beavatási folyamatnak tekinthető, ami három szinten valósul meg: kognitív, 

emocionális és kommunitás szinteken. Dolgozatom egyik részében emellett érvelek, és Eliade 

„új születés” és „beavatási halál” fogalmai mentén elemzem a katekumenátus beavatás 

jellegét. Továbbá, a katekumenátus rituális folyamatként való elemzéséhez a turner-i 
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liminalitas és communitas fogalmakat fogom használni. Dolgozatom első felében ezzel 

igazolom a hipotézisem, feltárom a katekumenátus beavatási struktúráját, a beavatódás 

kognitív, emocionális és kommunitás szintjét, bemutatom a rítusok szimbolikáját, és 

betekintést adok a katekumenátus pedagógiájába is. Ezzel láthatóvá teszem a katekumenátus 

standardizált jelentésrétegeit, azaz a beavatási folyamat illeszkedését a hivatalos katolikus 

kereszténység kontextusába. 

Ez azonban még mindig nem teszi lehetővé, hogy egy vallási közösség vallásosságának 

elemzésébe bevonhatóak legyenek azok a hitkonstrukciók, amelyek a vallás hivatalosan 

elfogadott értelmezéseibe nem férnek bele. Holott úgy tűnik, a vallás ezeknek az 

élményszerűségükben létező egyéni értelmezéseknek az örvényében válik „kézzelfogható” 

valósággá, amelyhez képest az absztrakt szinten megragadott vallás egy abszolút viszonyítási 

pont. Azzal, hogy Eliade és Turner fogalmaival feltárjuk a katekumenátus rituális 

cselekedeteit szent és profán, régi és új státusz oppozícióban, csak a létező katolikus 

hagyomány önértelmezéseit használjuk, és a vallás önmagáról absztrakt szinten elgondolt 

jelentéseit támasztjuk alá. Eliade leírásában (1999) a vallási élmény maga a szakrális gyönyör, 

a lét megcsillanásában fogant, újra és újra megismételhető áhítat, azonban ez nem tükrözi 

hitelesen egy csoport vallási valóságát. Eliade értelmezéseiben az a figyelemreméltó, hogy 

sikerül elérnie, hogy a vallás ne csak társadalmi vagy kulturális kontextusban, hanem 

szakrális minőségében is elérhetővé váljon a tudományos elemzések, így a vallásantropológia 

számára, és a vallásnak ez az oldala ne csak a teológia vagy az irodalom nyelvén legyen 

kibeszélhető. A szent-profán oppozíció a személyes és közösségi vallásosságban segít 

felosztani a teret, a gesztusokat, a diszpozíciókat szakrális és nem szakrális állapot között, 

azonban nem ismerjük meg mélyebben egy vallási közösség saját vallásához fűződő 

viszonyát. 

Dolgozatom másik felében ezért az a célom, hogy ezeknek az egyéni elbeszéléseknek 

adjam a főszerepet, bemutatva, milyen egyéni olvasatok mentén válnak jelenvalóvá a rituális 

folyamat elemzése során feltárt standardizált jelentések. Ezt a kísérletet úgy próbálom 

antropológiailag kezelhetővé tenni, hogy az elemzést a durkheim-i definícióval kezdem, és 

korlátait próbálom megfogalmazni. Durkheim a vallási közösséget mint közös hiedelemhez 

homogén módon viszonyuló csoportot határozza meg, így azonban a vallás értelmezéséből 

kimarad a személyes vallásosság élményszerűsége, különössége, az egyéni hitkonstrukciók 

adott vallással nem homogén elemei. 

Egy csoport nem úgy válik vallási közösségként definiálhatóvá, hogy ebben a közös 

hiedelemben osztozik, mert éppen totalitásából fakadóan ez a hagyomány csak egy 
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metanarratívaként létezhet, amelyből közösségi, intézményes, és egyéni szinten személyes 

olvasatok születnek. Az a szándékom, hogy a vallás fogalmát ebben a kísérletben 

kétdimenzióssá tegyem, melynek egyik pólusán helyezkednek el a maguk egyediségében a 

személyes vallásosságok mint egyéni „szövegolvasatok”, a másik oldalon pedig az abszolút 

vallás, mely alatt a vallás intézményesen, a hagyomány által átörökített absztrakt szinten, 

hittételekben való megvalósulását értem. 

Louis-Vincent Thomas a halál keresztény értelmét vizsgálja A szent és a halál című 

írásában. A halál jelenlegi keresztény értelmezéseiről ezt írja: „Úgy tűnik, a hagyományos 

keresztény témákat manapság némi távolságtartással kezelik. A halál mint átalakulás ma már 

szinte csak a teológusokat foglalkoztatja. Néhányan közülük, ahogyan K. Rahner is, aki a 

halált „szentségnek” nevezi, kitartanak a halál megváltó és megszentelő dimenziója mellett. 

De nem biztos, hogy az ő értelmezésük mindig a hagyomány értelmében halad. A tömegek a 

maguk részéről többé nem fogékonyak a halálnak erre az interpretációjára. A keresztények 

legnagyobb része számára egyébként csakúgy, mint a nem hívők számára, a halál 

legvigasztalóbb és legpozitívabb aspektusa a remény, hogy újra megtalálják szeretteiket, 

méghozzá nem valamifajta felülemelkedett vagy szublimált alakban, hanem pontosan úgy, 

ahogyan ismerték őket. […] A halálnak büntetésként való felfogása, ami bizonyos mértékig 

ellentmond az átalakulásként való értelmezéssel, szintén egyre ritkább. A rossz fogalma 

ugyanis kiment a szokásból, csakúgy, mint a hozzá kapcsolódó szentségek, a bűnbánat és a 

gyónás szentsége. […] A teológusok körében sem kap már olyan széles teret a bűn és a 

büntetésként értelmezett halál, mint egykor.” (2003:212-213.) Thomas írása inkább teológiai, 

mint antropológiai, azonban vallásszociológiai-vallásantropológiai szempontból is érdekes 

eredményekre jut. Thomas dolgozatában a halál közösségi szintű értelmezéseit veti össze a 

vallás univerzális definíciójával. Ezzel a kísérlettel a hivatalos katolikus álláspont mellett 

létező tendenciákra mutat rá a halál és a bűn tekintetében. A halál egyre inkább elveszti 

titokzatosságát, és Isten is inkább inspiráló, mint parancsoló-tiltó hatalomként értelmeződik a 

vallási közösségek egy részében. 

Dolgozatomban tehát azzal a felvetéssel élek, hogy új jelentéseket vonhatunk be a 

vallásantropológiai értelmezésekbe, ha a személyes vallásossághoz egyéni elbeszélésként, 

narratívaként viszonyulunk. Véleményem szerint ez olyan elemzéseknél vezet új 

jelentésekhez, amikor a vallás általános csoportértékként, közös hiedelemként létező absztrakt 

szintje már feltárt, és az adott valláson belüli újraértelmezések, jelentésbeli eltolódások 

árulhatnak el többet a vallás és a társadalom viszonyáról. Továbbá, az egyéni olvasatok 
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hangsúlyozása révén a posztmodern valláskép, illetve vallásosság megértéséhez segíthet 

hozzá. 

 

1.2. Módszertani reflexiók 

 

Kutatásomban a résztvevő megfigyelés és a félig strukturált interjú módszerét 

használtam. A két év alatt hetente másfél órát töltöttem el terepen, és három lelkigyakorlaton 

vettem részt. A katekumenátus végén tíz mélyinterjút készítettem, és interjúkérdéseimmel a 

következő tematikát öleltem fel: 

1. Katekumenátus (miért jött, mi változott a két év alatt, rítusok) 

2. Dogmák (dilemmák, jelentéstársítás menny, pokol, halál utáni élet fogalmakhoz, 

viszonyulás más vallásokhoz) 

3. Szakrális kommunikáció (imádkozási szokások, belső kommunikáció Istennel) 

4. Egyház, közösség (templomba járás, mit jelent kereszténynek lenni). 

Célom az volt, hogy minél tágabb spektrumban feltárjam, milyen fogalmak mentén 

definiálják személyes vallásosságukat. A kutatási eredmények elemzésénél 

vallásantropológiai fogalmakat és definíciókat használok, azonban dolgozatom a teológia 

tudományának határterületén mozog. Ez a kutatás célkitűzéseiből fakadóan elkerülhetetlen, 

hiszen nem hagyhatom figyelmen kívül a katolikus teológia önértelmezéseit. A dolgozat az 

alkalmazott kutatási módszereken túl azonban többek közt attól válik antropológiaivá, hogy a 

katekumenátus folyamatának elemzésébe bevonom az eliade-i és a turner-i fogalmakat, és a 

hivatalos önértelmezéseket személyes narratívákon keresztül közelítem meg. Néhol nem volt 

könnyű ezen a határterületen egyensúlyozva a szöveg antropológiai tónusát megőrizni, hiszen 

egy olyan kvalitatív elemzésről van szó, melyben a kutató az értelmezéshez émikus 

fogalmakat használ. Célom az volt, hogy a kvantitatív kutatások által be nem világított 

területekre, az egyéni hitkonstrukciókra irányítsam a figyelmet, és a vallás 

élményszerűségének, különösségének energiáját vonjam be a rendszerbe. Szándékomban állt 

módszertanilag teljesen elhatárolódni az antropológián kívül eső tudományterületektől, az 

elemzést azonban fontosnak tartottam kiegészíteni teológiai háttér információkkal. 
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2. A katekumenátus mint beavatási folyamat 

 

2.1. „A hegy tetejére vezető úton”
1
 

 

A katekumenátus célkitűzései alapján egy spirituális és életmódbeli újjászületést 

feltételez. Ezt mind a katekumenátus szerkezete, mind a katekéták explicite adott 

katekumenátus-értelmezései is alátámasztják. A rítus beavatás-jellege mellett a 

következőkben azzal szeretnénk érvelni, hogy a katekumenátus szertartásait azoknak a 

fogalmaknak a mentén írom le és elemzem, melyeket Eliade használ a törzsi társadalmak 

beavatási rítusainak elemzésekor. A katekumenátus, és az alakuló közösségben lezajló 

folyamatok további jelentésrétegeit tárjuk fel azzal, hogy megvizsgáljuk az intézményt a 

turneri rituális folyamat, liminalitas és ideológiai communitas fogalmak mentén. 

A katekumenátus bizonyos szakaszaiban elhangzott egy allegória, mely szerint a 

katekumenátus alatt a katekumenek egy hegyet másznak meg. Aki a két év végén nekivág a 

felfelé vezető útnak, az szándéka szerint elkötelezte magát a katolikus világkép mellett, és ezt 

az elhatározását meg kívánja erősíteni a keresztséggel, illetve a bérmálással. Az úton bárki 

bárhol visszafordulhat. A hegy tetejére az allegória szerint tehát katolikus keresztények 

érkeznek, akik az egyházközösség keretein belül képesek azonosulni az egyház ön- és 

istenértelmezéseivel és a keresztény katolikus életmóddal, életfelfogással. 

A katekéták többször definiálták ilyen útként a két éves időszakot. Ez az allegória a 

belső átalakulás igényét rejti magában, melyet a katekumenátus kognitív, emocionális és 

kommunitás szintjén ragad meg. A katekumenátusnak ezt a karakterét VI. Pál adja meg 1975-

ben Evangelii Nuntiandi (továbbiakban EN) kezdetű levelében. A II. Vatikáni Zsinat által 

előirányzott reformfolyamat után a hitoktatás középpontjába az evangelizációs szellem kerül.
2
 

A katekéták munkáját segítő, ötleteket adó kateketikai szakkönyvek olyan játékos, kreatív 

                                                 
1
 A hegy és az út metafora sokszor jelenik meg annak érzékeltetésére, hogy egy feldolgozandó helyzet, egy 

megválaszolandó kérdéskör, netán probléma előtt állunk. A katekumenátus során is e két fogalom gyakran jelent 

meg émikus kategóriaként a beavatási folyamat értelmezésére, a katekumenek előtt álló lelki átalakulás, a 

legyőzendő belső dilemmák illusztrálására. Éppen ezért célszerűnek tűnt, hogy a beavatási jelleg 

hangsúlyozásához allegóriaként használjam a hegy és az út émikus kategóriákat, melyeket a szöveg további 

részében éppen emiatt idézőjel nélkül használok. 
2
 A VI. Pál a katekézis – és ezzel a katekumenátus - feladatának nem kizárólag a hitelvek racionális közvetítését 

tekinti, hanem ugyanolyan fontosnak tartja a hit mint érzület felébresztését (EN 15, 18), és az érzületi 

elköteleződés jelentőségét hangsúlyozza (EN 22-23) a korábbi, a hitelvek didaktikus átadását célzó 

katekézisektől eltérően. II. János Pál 1979-ben kiadott Cathechesi tradendae (továbbiakban CT) kezdetű 

levelében szintén ezt a tendenciát erősíti. A katekézis elsődleges feladataként a keresztény tanítás rendszeres 

átadását határozza meg, melynek gyakran fontos eleme a hit mint érzület felébresztése (CT 18). II. János Pál 

szerint a hitoktatásnak, ugyanúgy, ahogy a katekumenátusnak bevezető jellegűnek kell lennie, nem ölthet 

pusztán intellektuális jelleget, és a liturgikus cselekmények és a szentségek megértéséről kell szólnia (CT 22). 
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feladatokat, beszélgetési témákat vetnek fel, melyek a legalapvetőbb hitelvek elsajátítása 

közben ezt az érzelmi bevonódást segítik, azaz elhatárolódnak a didaktikus, pusztán 

intellektuális hitoktatástól, és a vallást mint tudást élményszerűen, tapasztalati alapon 

közelítik meg. A katekumenátus során terepmunkám alapján a hangsúly nem azon volt, hogy 

a 2 év egy széles körű lexikális tudást nyújtson az egyházról, hanem azon, hogy tapasztalati 

alapon személyes kapcsolatot hozzon létre a katolikus kereszténység alapelvei, szimbólumai, 

liturgiája és a katekumen között. A kognitív és az emocionális tapasztalat harmonikus 

kompozícióját az tette lehetővé, hogy a foglalkozásokon minden esetben a katekumenek 

személyes és az egyház hivatalos értelmezéseinek összevetése állt a középpontban, melyek 

kiscsoportos beszélgetésekben kerültek feldolgozásra. Egy-egy Bibliarészletről, vagy felvetett 

morális témáról szóló párbeszédben a katekumenek személyes értelmezései a hivatalos 

egyházi értelmezésekkel találkoztak, és mód nyílt egyetértésre, véleményegyeztetésre - vagy 

ütköztetésre. Továbbá, a katekumenátus gazdag pedagógiai eszközkészlettel dolgozik: számos 

drámapedagógiai gyakorlatot, bibliodrámát (egy bibliai jelenet improvizatív előadása), 

képelemzést, dalelemzést, illetve irányított meditációt, stb. használ az önértelmezés és a 

beleélés előmozdítására, mely interaktív, csoportos imádkozással, énekléssel, stb. egészül ki. 

A kognitív és az emocionális vallási tapasztalat harmonikus összjátékának fontos elemei 

a katekumenátus intézményéhez kötődő beavatási rítusok, melyek egyben szakaszolják is a 

katekumenátust, azaz értelmezhetővé teszik a katekumen számára, hogy hol tart az „úton”. A 

rítusok szervesen illeszkednek a heti foglakozások menetébe. Egy rítus előtt a foglalkozás a 

rítus szimbólumainak megértéséhez segít hozzá, a szertartás után pedig csoportos beszélgetés 

keretében a megélt élmények, tapasztalatok kerülnek közös feldolgozásra. A heti 

foglalkozásokon, a lelkigyakorlatokon, illetve ezeken a beavatási szertartásokon szerzett 

kognitív és emocionális vallási tapasztalat ezáltal úgy válik közösségivé, hogy egyrészt az 

értelmezések és élmények a katekumenek kisközössége előtt, csoportmunkában, közösségi 

interakciók hatására születnek, illetve a beavatási rítusok legtöbbször az egyházközösség 

jelenlétében, a templomban zajlanak le. Ezek alapján állíthatjuk, hogy a katekumenátus egy 

beavatási folyamat.
3
 A következő fejezetben áttekintjük a katekumenátus rituális 

szakaszolását. 

 

 

 

                                                 
3
 Ezt a jelentést az intézmény angol neve, Rite of Christian Initiation for Adults explicite magában hordozza. 
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2.2. Le petit mort a hegy lábánál 

 

Előző soraimban azt állítottuk tehát, hogy a szimbolikus hegy tetejére a katolikus 

egyház ön- és istenértelmezéseinek elkötelezett katolikus keresztények érkeznek, akik 

életmódjukban és az egyházközösségi életben való részvételükkel is képesek azonosulni ezzel 

a szereppel. A katekumenátus tehát kognitív, emocionális és kommunális szinten is törekszik 

az egyént a katolikus keresztény státuszba beavatni. A keresztelés ez alapján „új születést” 

szimbolizál. Eliade ezt a fogalmat úgy határozza meg, mint „nem „természetes” születés, 

jóllehet olykor szülészeti szimbólumokkal fejeződik ki. Ez a „születés” olyan rítusokat foglal 

magában, amelyeket a természetfölötti lények vezettek be; isteni alkotások tehát, 

természetfölötti lények hatalma és akarata hozta létre őket; nem a Természethez tartoznak (a 

kifejezés modern, szekularizálódott értelmében), hanem a szent Történelemhez.” (1999:15.) A 

katekumenátus során is egy totális szellemi átalakulásnak kell megtörténnie, a rítusok 

szimbólumvilága szerint az ember meg kell haljon előző élete számára, hogy új értékrendben, 

új létmódban szülessen újjá. 

Valaha az egyházatyák egyértelműen hangsúlyozták a keresztelés ilyen értelemben vett 

beavatási jellegét. Azzal, hogy a keresztelőmedencét egyszerre hasonlítják a sírhoz és az 

anyaméhhez, a keresztséget egyben a halál és az újjászületés aktusának tekintették. (Eliade 

1999:238.) A szír liturgiában Jézus esetében is fontos ez a halál-születés mentén értelmezett 

beavatási jelleg: „Így, ó, Atyánk, a Te akaratodból és a Szentlélekből, Jézus három földi 

hajlékban élt: a test méhében, a keresztvíz méhében és a földalatti világ sötét üregeiben”. 

(Eliade 1999:239.)
4
 Ez azt jelenti, hogy joggal állíthatjuk, hogy a rítusok értelmezéséhez 

mindenképpen sokat segít, ha a meghalva újjászületés perspektívájából beszélünk ezekről a 

szertartásokról. 

A keresztelés előtt egy évvel, mikor a katekumenátus az első év vége felé közeledik, a 

katekumen életében be kell, hogy következzen az első státuszváltás. Eddig valójában jelölt 

volt, és el kell döntenie, hogy katekumenné akar-e válni. Ekkor ér véget a prekatekumenátus 

időszaka, és kezdetét veszi a szoros értelemben vett katekumenátus. Ez a szerep egy 

komolyabb elköteleződést feltételez, szimbolikusan azt mondhatnánk, hogy a jelöltnek 

szándékában áll átlépni egy vonalat, amelyen túl a világ más megvilágításban értelmeződik. A 

katekumen eddig a kereszténység általános alapelveivel ismerkedett. Ez annyit jelent, hogy az 

                                                 
4
 A 3-4. század után az újplatonizmus beavatási motívumai bekerültek az egyházatyák műveibe, írja Eliade: 

„Alexandriai Kelemen a pogányokhoz fordulva a misztériumok nyelvét alkalmazza: >>Ó, valóban szent 

misztériumok! Ó, vegyítetlen fény! A fáklyák megvilágosítanak, hogy a mennyeket és Istent szemléljem, a 

beavatással szentté válok! <<” (1999:239.) 
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általános keresztény etikai tanítások a mindennapi élet erkölcsi vagy léttel kapcsolatos 

dilemmáira adott válaszként kerültek feldolgozásra, és ez segített belsővé tenni – a még nem 

szigorúan katolikus terminológiában tételeződő – Isten fogalmát. 

 

Exkurzus a bűn pedagógiai megközelítéséről 

Az egyik ilyen alapelv, ami feldolgozásra került, a bűn 

volt. A foglalkozás úgy volt felépítve, hogy a katekumenek 

megtanultak egy témába vágó éneket. A dal a megtisztulásról, a 

lélek megerősödéséről szólt. Ezután kis csoportos beszélgetés 

kezdődött a rossz cselekedetekről, a bűnről. A beszélgetésben 

résztvevők felidézték életükből azokat a pillanatokat, amikor a 

harmónia felbomlásának ők voltak az okai azzal, hogy valami 

rosszat tettek, és elmondták, az milyen érzéseket keltett bennük, 

érezték-e a lelkiismeret működését. Ezután nagycsoportba 

rendeződtek, és a témavezető katekéta adott egy rövid 

összefoglalót a bűn egyházi értelmezéséről. Arról, hogy miért 

van jelen a világban a rossz, Pál Rómaiakhoz írt leveléből 

olvastak egy részletet. Ennek okát az áteredő bűnben találták 

meg, amelyhez a Teremtés könyvének harmadik fejezetét 

olvasták el. A bűn keresztény jelentésének megragadásához tehát 

a katekumenek személyes értelmezésein keresztül jutottak el. A 

cél az volt, hogy saját életükre vonatkozóan fogalmazzanak meg 

állításokat, ezáltal belsővé tegyék a foglalkozás témáját, és az 

egyházi értelmezés, ezeket a tapasztalatokat mintegy keretbe 

rendezze, és megoldási javaslatokat kínáljon a probléma 

értelmezéséhez. A katekéták számolnak a felnőtt összetett 

személyiségével, társadalomban betöltött különféle szerepeivel, 

és annak a jelentőségével, hogy a felnőtt döntéseiben saját 

tapasztalatai milyen jelentőséggel bírnak. A katekumenátus 

során semmi nem volt kötelező, a feladatok végén is mindig 

elhangzott, hogy az ellenkezőjét is lehet csinálni. A 

katekumenátus az andragógia alapelveit követi, számításba 

veszi, hogy a felnőttoktatásban milyen fontos egy téma 

tárgyalásánál a partneri viszony, és a személyes tapasztalatoknak 

a beépítése a párbeszédbe, a visszakérdezés, a saját életre 

reflektálás. 

 

A résztvevők eddig csak „körbeülték”, „körbetáncolták a tüzet”, gyülekeztek. Innentől 

gyakorlatilag a katolikus egyházat a többi keresztény egyháztól megkülönböztető 

kereszténység-értelmezésekkel fognak találkozni. Ekkor a katekumen ennek tudatában 

komoly, ám nem feltétlenül véglegesnek tekintett elköteleződést fejez ki a katolikus 

keresztény élet és az egyház mellett. A Felnőttek beavatása a keresztény életbe című (1999), a 

felnőtt katekumenátus szertatásainak menetét leíró egyházi mű (Ordo Initiationis Christianae 

Adultorum, továbbiakban OICA) ideális jelölt definíciója írja körül az elköteleződés émikus 

fogalmát. Az OICA az ideális jelöltet úgy határozza meg, hogy legyenek meg benne a lelki 

élet alapjai, a megtérés kezdete, illetve az életváltoztatás szándéka. (1999:10.) 

A státuszváltás mindig magában hordoz egy szellemi átalakulást. Mikor értékrendünk 

változik, önértelmezésünk is változik, a régi alapjain új énkép fejlődik. Megtörténik egy kis 

halál, petit mort, az előző énkép halála. Ezt az átalakulást rituálisan a befogadás szertartása 

hajtja végre. Az első év vége felé ezen a szertartáson a pap a katekument olajjal felkeni, és 

megszenteli a végtagokat, a fejet és az érzékszerveket. „Megjelöljük érzékszerveiteket a 

kereszt jelével, hogy megtanuljatok Krisztus lelkületével hallani, az ő szemével látni, az ő 
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szavait kimondani, az ő kezével jót tenni, és az ő útján járni.” (OICA 1999:32.)
5
 A jelölt ezzel 

az aktussal meghalt jelöltnek lenni, katekumenné vált, közelebbről is körbejárhatja a hegyet. 

Új katekumen státuszát írásban is megerősíti, és beírja a nevét a katekumenek könyvébe. A 2 

éves periódusban tehát ez a szertartás amolyan vízválasztó, melyen már csak azok vesznek 

részt, akik elképzelhetőnek tartják, hogy a második év végén a keresztelkedés mellett 

döntenek. A döntés megünneplésével, egy együtt étkezéssel (agapé) kezdődik az ún. szoros 

értelemben vett katekumenátus időszaka. 

 

2.3. Úton-útfélen 

 

A második év első katekumenátusán, 2005 októberében a következő gyakorlattal 

kezdtünk. Az egyik katekéta különböző fényképeket tett egy asztalra. Volt köztük borús, 

fekete-fehér kép, az úton sötét alakkal, melynek csak a sziluettje látszódott. Egy másikon 

árnyas út volt, virágokkal teli ágak íveltek át felette, egy következőn pedig az út nagy kanyart 

vett, és még sorolhatnám. Mindegyik kép különböző hangulatot árasztott, ami közös volt 

bennük, hogy mindegyik egy utat ábrázolt. Mindenki választott egy képet, amely az Istennel 

való kapcsolatát a legjobban kifejezi, azaz a kiválasztott kép annak a személyes útnak a 

szimbóluma lett, amin most jár. 

Az új, katekumeni státusz átmenetnek tekinthető tehát a jelölt és a keresztény katolikus 

státusz között. A katekumenek átlépnek egy küszöböt, a liment, melyre Turner a törzsi 

átmeneti rítusok elemzésekor a marginalitás kezdeteként tekint. A marginalitás egy közbülső 

állapot, melybe a rituális szubjektum egy adott kulturális feltételrendszerről való leválás, 

elkülönülés után kerül. E közbülső, liminális szakaszban az „utazóról” nem tudni, kicsoda 

pontosan, milyen értékekkel bír. (2002:107.) A katekumeneknek át kell haladniuk ezen a 

                                                 

5
 Ezután a katekéták keresztet rajzolnak a katekumenek fülére, szemére, szájára, kezére és lábára, miközben a 

pap a következő formulát mondja: „Fogadjátok a kereszt jelét fületekre, hogy meghalljátok az Úr szavát! 

Fogadjátok a kereszt jelét szemetekre, hogy megnyíljatok Isten világosságára! Fogadjátok a kereszt jelét 

ajkatokra, hogy felelni tudjatok Isten igéjének üzenetére! Fogadjátok a kereszt jelét kezetekre, hogy minden 

cselekedetek Krisztust hirdesse! Fogadjátok a kereszt jelét lábatokra, hogy Krisztus követségében járjatok!” 

(OICA 1999:33-34.) Ennek az aktusnak nagy valószínűséggel ószövetségi kapcsolatai is vannak. Áron pap és 

fiai felkenésekor Mózes az áldozati kos véréből tesz azok fülére, kezére és lábára: „És megölék azt; Mózes pedig 

vőn annak véréből, és tőn abból az Áron jobb fülének czimpájára, és jobb kezének hüvelykére és jobb lábának 

hüvelykére.” (3Móz 8,23) 
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kognitív, emocionális, és közösségi szintű „kihívásokkal” teli, bizonytalan állapoton ahhoz, 

hogy teljes értékű keresztény legyen.  

A liminális personae, a „küszöbemberek” jellemzői, hogy „sem itt nincsenek, sem ott; a 

jog, a szokás, a konvenció és a szertartás által kijelölt és elrendezett pozíciók köztes területén 

helyezkednek el. Mint ilyenek, bizonytalan és meghatározatlan jellegzetességeiket igen 

gazdag szimbólumkészlettel fejezik ki azokban a társadalmakban – s ilyenek igen számosan 

vannak -, amelyek ritualizálják a társadalmi és kulturális átmeneteket. Így a liminalitást 

gyakran kapcsolják össze a halállal, az anyaméhbeli állapottal, a láthatatlansággal, a 

sötétséggel, a biszexualitással, a vadonnal és a nap- vagy holdfogyatkozással.”, folytatja 

Turner. (2002:108.) A katekumenátus joggal értelmezhető ilyen liminális állapotnak. A 

katekumenátuson hangsúlytalanok maradnak, ezáltal „eltűnnek” a szubjektumok rang- és 

státuszbeli világi különbségei, és a folyamatban új értékekkel és képességekkel ruházzák fel 

őket, hogy ezáltal könnyebben éljenek katolikus keresztény életet. A rituális folyamatnak 

tekintett katekumenátusban a jelölt státuszból a teljes értékű kereszténnyé válásig, a 

keresztelésig, bérmálásig tartó liminális szakaszban a rituálék „olyan mintákat vagy 

modelleket nyújtanak az embereknek, amelyek egy adott szinten periodikusan 

újraosztályozzák a valóságot és az ember viszonyát a társadalomhoz, a természethez és a 

kultúrához. Ám többek is puszta klasszifikációnál, mert cselekvésre és gondolkodásra 

ösztönzik az embert. Minden ilyen alkotás többszólamú, többjelentésű, és mindegyik képes 

arra, hogy egyszerre több pszichológiai-biológiai szinten is mozgásba hozza az embert.” 

(Turner 2002:142.)  

A rituálisan tagolt katekumenátus a katekumenek értelmezéseiben is elkülönülésként, 

átmenetiségként tételeződik. A katekumenek heti egyszeri találkozója, a közös tapasztalati 

bázis, a lelki elvonulások közösséget kovácsoltak, és a csoport katekumenátus-

értelmezéseiben többször megjelent, hogy ez egy „sziget”, a lelki megnyugvás, a feltöltődés 

bázisa. Ez a közösség elkülönül a mindennapi élet terétől, mert ilyen formában csak a 

katekumenátuson találkozik, és csak viszonylagos differenciáltság jellemzi a struktúra, a 

társadalmi viszonyok mentén rendezett mindennapi közösségi szabályokhoz képest. A 

struktúrán kívüli és a struktúrán belüli közösségek megkülönböztetésére Turner a 

communitast használja. A communitas a rituális folyamatban olyan „egyenlő individuumok 

együttvalósága, akik közösen alávetik magukat a rituálét vezető idősebbek általános 

tekintélyének és hatalmának” (2002:109.). E folyamat során olyan közösség jött létre, 

melynek tagjai nyitottak voltak arra, hogy megosszák egymással a közösen átélt rítusok során 
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szerzett tapasztalataikat, és gondolatait akár arról is, hogy miért a kiválasztott képen lévő út 

fejezi ki adott pontban legjobban az Istennel való kapcsolatukat.  

Az átmeneti rítus során a katekumen pozíciót vált, új értékekre tesz szert. A limen 

átlépése után a kép kiválasztásával értelmezik, milyen én-isten értelmezéssel baktatnak az 

úton, kijelölték helyüket a liminális térben, miután átlépték annak körvonalait. Elkezdtek a 

katolikus hit alapelveivel foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a második év kezdetétől a 

foglalkozások tematikája olyan témák mentén körvonalazódott, mint a Hitvallás tételes 

elemzése, a liturgikus év mentén a katolikus ünnepkörhöz kapcsolódó ünnepek vallásos 

értelmezése, Mária szeplőtelen fogantatása és szüzessége, a katolikus házasélet-értelmezés, a 

szentek bemutatása, betekintés az egyház belső életébe egy apácaközösségen, illetve egy 

szerzetesközösségen keresztül, stb. A témák átbeszélése az első évhez hasonlóan interaktívan 

és személyes értelmezéseken keresztül zajlott, mindamellett a dogmatikai alapelvek rögzítése 

közben hangsúlyozottan fontos volt az igazodás a vallás hivatalos értelmezéseihez. 

Ez más megközelítést jelentett az első évhez képest. Akkor átbeszélték, ki hogyan 

tapasztalta meg az isteni erő működését az életében, vagy öt bibliai részlet alapján összeírták, 

milyen tulajdonságok miatt tartják követendőnek Jézust. A második év foglalkozásai már azt 

feltételezték, hogy a keresztelkedés, bérmálás aktusa nem csupán a személyes én-isten 

kapcsolatot fedi. Ez nem egy magánesemény, hanem egyet kell jelentsen az egyház ön- és 

istenértelmezésével való azonosulással. Ennek jelentősége akkor lett egyértelműen kimondva, 

amikor Mária-problematikát tárgyalták. Kiscsoportban saját édesanyjukról beszélgettek, 

elmondták, milyennek látták kiskorukban, milyen volt akkor, és milyen most vele a 

kapcsolatunk. A csoportokat a katekéták úgy osztották be, hogy mindegyikben legyen egy 

anya, aki saját anyaságáról beszélhetett. A katekéták a tan elmélyítéséhez tehát a saját 

anyaképet használták közös értelmezési bázisként, majd rövid felvezetőben elmondták Mária 

egyházi értelmezését. A szűzen fogantatás magától értetődően kimondásra került, nem tették a 

kiscsoportos beszélgetések részévé. A beszámoló végén az egyik katekéta hozzátette, hogy 

Mária valóban hitünk része, a tant elfogadjuk, de ez tekinthető hitünk külső burkának, és az 

egésznek a magja Jézus. Úgy tűnt, mintha a felmerülő esetleges dilemmák eloszlatására tette 

volna ezt a megengedő kitételt. Ezt a megjegyzést egy másik katekéta azonnal száműzte, és 

öklét a másik tenyerébe nyomva nyomatékosította, hogy ezek a tanok ugyanúgy hitünk részét 

képezik, és igaznak fogadjuk el, ahogy a többit is, mert az egyház erre is rátette a pecsétjét.
6
 

                                                 
6
 Érdemes felfigyelni a személyes vallásosság és a vallás hivatalos értelmezései közötti eltérésekre. Vajon 

mennyire van ezeknek a különbségeknek jelentősége? Bevonhatóak-e esetleg egy tudományos diskurzusba? A 

következő fejezetben további interjúrészletek alapján ezt a kérdést kísérelem meg megválaszolni. 
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Az átmeneti rítus résztvevői tehát alárendelődnek az egyházi értelmezéseket reprezentáló 

közösség által legitimnek elfogadott értelmezéseknek. 

 

2.4. Átváltozások 

 

A szoros értelemben vett katekumenátus időszaka tehát az az időszak, mikor a 

katekumen bensővé teheti azokat az értékeket, amelyek a katolikus keresztény élethez 

szükségesek. Ezt a szakaszt olyan köztes rítusok tagolják, melyek megajándékozzák a 

katekument ezzel a tudással, és ez kognitív, emocionális és kommunitás szintjén is lezajlik. A 

hit alapjainak elfogadását például a tradíció rítusa erősíti meg. Ezen a szertartáson a 

katekumenek ünnepélyesen átveszik a Niceai-konstantinápolyi hitvallás
7
 és az Úr imájának 

nyomtatott szövegét, miután egy megelőző foglalkozáson tételesen megvitatták és értelmezték 

a Hitvallást. A rítus az egyházközösség jelenlétében, a vasárnapi misén a templomban zajlott. 

A katekumenek a közösség részeként, leendő tagjaiként jelentek meg, és a rítus a közösségbe 

való integrációt segítette. A pap újra és újra utalt jelenlétükre, elmondta, hogy a katekumenek 

mise közben megkapják a Hitvallást és az Úr imáját. A tradíció szertartása a mise szerves 

részét képezte, és az igehirdetés is azt üzente, hogy az én-isten kapcsolat ne csak személyes 

gyarapodást jelentsen, hanem mások gazdagodását is szolgálja. 

A köztes rítusok sorába tartozik még az exorcizmus (imádság a gonosz lélek hatalmának 

megtöréséért) és a kereszt átadása, és az ezt kiegészítő „effeta” szertartás. Az exorcizmus egy 

ördögűzés, amely rítus során az egyház a gonosz hatalmát akarja megtörni a katekumenen. A 

kereszt átadása a Krisztus erejével való egyesülés szimbóluma.
8
 Az „effeta” szertartás annak a 

szimbóluma, hogy kegyelem szükséges ahhoz, hogy a gonosz hatalma megtörjön. (OICA 

1999:46.) Az általam vizsgált katekumen csoport a tradíción kívül ezt a köztes rítust tartotta 

meg egy lelkigyakorlaton Péliföldszentkereszten.
9
 Egy szerzetesközösségnél töltöttek el egy 

hétvégét, ahol a katekumenek egy privát szertartás keretében sorban az apát elé járultak, aki 

                                                 
7
 A Niceai-konstantinápolyi hitvallást a 325-ös I. Niceai, illetve a 381-es I. Konstantinápolyi zsinat 

véglegesítette. A zsinatok e hitvallással kanonizálták a három személyként felfogott Isten, vagyis a 

Szentháromság dogmáját. 
8
 „Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: >>Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a 

keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét 

énértem, megtalálja azt. Mert mi használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt 

szenved? Vagy mit adhat az ember cserébe a lelkéért?<<” (Mt 16, 24-26) 
9
 A katekumenátus egyházi szakirodalma a köztes rítusok közé sorolja az elbocsátást, amely annak az 

ókeresztény hagyománynak a felelevenítése, hogy a katekumeneket az Eucharisztia liturgiájának kezdete előtt 

elbocsátják. Másik ilyen rítus a reddíció, ami a Hitvallás felolvasása a misén, és a katekumen tanúságtételeként 

szolgál, továbbá ide tartozik a misén vagy lelkigyakorlaton történő igehallgatás is. A köztes rítusok elvégzése 

ajánlott, de nem kötelező. 
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„effeta” felkiáltással elűzte a gonoszt, és szándékai szerint szabaddá tette a katekumen elméjét 

az ige befogadására. „Jézus megérintette a süketnéma fülét és ajkát, hogy azok nyíljanak meg 

a hallásra és a beszédre. Így érinti meg az Egyház is a ti fületeket, hogy a hit titkait 

meghalljátok, szívetekkel megértsétek, és ajkatokkal megvalljátok.” (OICA 1999:58-59.) A 

szerzetes hüvelykujjával megérintette a katekumenek jobb és bal fülét és ajkát, és ezt a 

formulát mondta: „Effeta, azaz: Nyíljál meg, hogy a hitet, amelyet meghallottál, megvalld 

Isten dicséretére és dicsőségére!”
10

 (OICA 1999:59.) A rítus hosszú percekig tartó csendes 

elmélkedéssel zárult a kápolnában. Ezután következett egy másik köztes rítus a reddíció, a hit 

megvallása. Ez annyit jelentett, hogy a kápolnában az „effeta” szertartás után a katekumenek 

közül néhányan elmondták, mit jelent számukra a Hitvallás, illetve a keresztény hit szerinti 

élet. 

Az exorcizmus és az „effeta” spirituális, már-már mágikus beavatás, míg a tradíció és a 

reddíció elsődlegesen a hit kognitív és közösségi szintjeibe hivatott bevezetni. Ezek a 

szertartások azáltal, hogy strukturálják, oldják is a liminális viszonyt, és a közös élménybázis 

növekedésével erősítik a communitas-beli összetartozást. A rituálék olyan bensőséges 

vallásos élményeket tesznek átélhetővé, melyek adott pillanatban csak a katekumenek 

számára léteznek. A communitas azáltal valósul meg, hogy ez a kognitív és emocionális 

élménybázis a közösségben teremtődik. 

Ebből a hely vagy pozíció nélküli liminális állapotából a kiválasztás rítusa vezeti ki a 

katekument. A közösségi hagyományok elfogadása és a gonosz lélek hatalmának megtörése 

után a katekumen megszilárdíthatja elköteleződését, és véglegesen dönthet az egyház ön- és 

istenértelmezéseinek elfogadása mellett. Ekkor egy személyes beszélgetés keretében történik 

egy szelekció a katekéták részéről is, és a kiválasztás előtt eltanácsolják azokat, akik nem 

jártak elégszer a foglalkozásokra, hogy felszedjék a tudást, és elsajátítsák a megfelelő 

emocionális elkötelezettséget. A kateketikai szakirodalom ide a bűnbánati liturgia köztes 

rítusát javasolja. Ennek keretében a már korábban megkeresztelt katekumenek ünnepélyesen 

először gyónhatnak, fehér ruhát öltenek, és kis közösségben ünneplik ezt az aktust. Ezután a 

katekumen kiválaszt magának egy szentet, amely erényeivel a leginkább azonosulni tud. 

Ennek a szentnek a nevét veszi fel, amikor a kiválasztás során az oltár elé járul, és újra beírja 

nevét a katekumenek könyvébe. A II. Vatikáni Zsinat óta az azt megelőző teológiai 

forradalmak hatására az egyházközösség a világi hívők, a papság és a szentek 

misztériumközösségeként konstruálódik (LG 30-38). A katekumen ezzel az aktussal tehát 

                                                 
10

 A rítus azt a történetet idézi, amikor Jézus egy lányból kiűzi az ördögöt, és meggyógyít egy siketet. (Mk 7,31-

37) 
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nem csak az evilági, hanem a szentek közösségével is integráns egységet képez, és ezen a 

ponton megteremtődik a teljes – tér és idő határain túlmutató – egyházzal való közösség. 

A katekumen tehát ekkor már véglegesen határozott, már nagyon közel van a 

hegycsúcshoz, azonban mégis meg kell állnia egy utolsó „pihenőre”. Ezt az időszakot az 

önvizsgálatnak, befelé fordulásnak, a skrutíniumnak szánják. Három skrutínium megtartása 

ajánlott, amelyből egy kötelező.
11

 A skrutínium alatt a katekumen egy bibliarészletről 

elmélkedik, melyet kisebb felszentelő szertartások, exorcizmusok kísérnek. Valamilyen 

szinten ez az időszak is liminális, azonban mégis jobb, ha attól elkülönülten értelmezzük. A 

katekumenátus számára ekkor már véget ért ugyanis a bizonytalan jelleggel bíró elkülönülés. 

A katekumen határozott abban, hogy teljes jogú katolikussá akar válni, tisztában van az a 

keresztény lét egyházi értelmezéseivel, és több szinten tanúságot tett már elköteleződéséről. 

Már csak egy végső megtisztuláson, önvizsgálaton esik át.  

Egy-egy példával tenném megragadhatóvá a skrutíniumot, és a folyamatot kísérő 

exorcizmusokat. A nagyböjt negyedik hetére időzített skrutínium János evangéliumából A 

vakon született ember meggyógyítása szombaton című résszel (Jn 9,1-41) foglalkozik. A 

katekumenek olyan szempontból nézték végig a történetet, hogy a meggyógyított vak milyen 

szakaszokat jár be addig, amíg meg nem vallja hitét. Ezt a szövegben egyértelműen 

kifejeződő négy fázisra bontották, arra, ahogy a korábban vak ember először elismeri Jézus 

emberi voltát, majd prófétának, aztán Istentől valónak tartja, míg végül megvallja hitét. 

Kiscsoportos beszélgetések keretében e fázisok mentén a katekumenek végignézték saját 

hitéletüket, összefoglalták személyes gondolataikat, elmondták, mit tekintenek Istennel való 

találkozásnak. Az egyik katekumen például úgy értelmezte saját pozícióját, hogy most egy 

lábtörlőn áll, és alig várja, hogy belépjen. Ezt követően mindenkinek fel kellett írnia egy 

papírra, hogy mi az, ami elválasztja Jézustól, és ezt a húsvéti gyertya tüzében egy tálkában 

elégetni. Ez a szertartás exorcizmus része, az ördögűzés, ahol a húsvéti gyertya át van itatva 

Jézussal. Az égetést követően egy közös imádkozás után a katekéták elmondták a rítus 

szövegét, miközben kiválasztottnak szólították a katekumeneket. 

Ebben a fázisban, az ún. megtisztulás időszakában a foglakozások gyakori témája a 

szentségek. A megtisztulás 6-8 hetét a katekumenátus szakaszolásában is a szoros 

katekumenátustól külön, harmadik állapotként értelmezik. 

 

                                                 
11

 A három skrutínium ideális esetben a nagyböjt harmadik, negyedik és ötödik hetére esik. Sorrendben a 

következő három bibliarészlettel foglalkoznak: A szamáriai asszony története (Jn 4,5-42), A vakon született 

ember története (Jn 9,1-41), Lázár feltámasztása (Jn 11,1-45). 
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2.5. Újkori újjászületések 

 

A rítusokkal strukturált liminális állapot az átmeneti rítus folyamatában tehát úgymond 

irányított liminalitas-ként tűnik fel. A liminalitast tagoló köztes rítusok ezt az átmeneti, 

bizonytalan, fogódzó nélküli állapotot lineárisan rendszerezik, és sietnek közelíteni a 

katekument a katolikus státuszhoz, és mind kognitív, emocionális és kommunitás szintjén a 

katolikus egyház integráns részévé tenni. Éppen azért, ahogy a rítus is átmeneti, úgy a 

communitas is az. A katekumenátus csoport tehát ideologikus communitasnak tekinthető, 

hiszen a struktúra része, az egyház által szervezett közösségről van szó. Ahogy Turner írja, az 

ideologikus communitas arra tesz kísérletet, hogy megteremtse az „elszálló, szárnyaló 

pillanatot”, a spontán közösségiség élményét, és azután az ebben átélt belső tapasztalatok 

lendületét egy működő szervezettségbe kanalizálja, és szándéka szerint ennek keretében 

virágoztassa. (2002:146.) A beavatási folyamat szándéka, hogy a communitas számára 

megteremtse a reveláció élményét, és új értékekkel a struktúrához rendeljen, azaz a 

katekumenek közösségét az egyházközösségbe olvassza. 

A hegy tetejére végül Húsvét előtt, Nagyszombaton tízen érkeztek, most már az új 

értékekkel felruházva, többszöri tanúságtétel után. Ezen a napon a katekumen az 

egyházközösség jelenlétében teljes jogú katolikussá válik. A tavaszi napéjegyenlőséget 

követő első holdtölte utáni első vasárnap, amikor a fény legyőzi a sötétséget, és újra több a 

napos órák száma, és a legtöbb fény jelenik meg a világban, a rituálé szándéka szerint a 

katekumen is új szerepben születik újjá, és a kereszteléssel bekapcsolódik a keresztény 

történelembe. 

A keresztelésről szóló közösségi élménybeszámolók alapján elmondható, hogy a 

katekumenek átélték, hogy új szerepbe kerültek. A küszöbember befejezte átmeneti útját, 

most már az új státuszban van, a régi helyén a keresztelés új énképet érvényesített. Voltak 

néhányan, akik felelősségteljesnek tekintették ezt az új állapotot: „Most már nem 

szórakozhatunk, nem bújhatunk el semmi mögé, ez felelősség, komolyság, és a tisztaságot, 

amit kaptunk, meg kell őrizni”. (O.) „Ez édes teher, édes felelősség”. (Á.) Általában pedig 

örömteli, boldog állapotnak írták le a keresztség élményét, illetve a közösségi élmény 

jelentőségét hangsúlyozták. 

Azok, akik a katekumenátus előtt nem voltak megkeresztelve, a kereszteléssel együtt 

megbérmálták őket, és ezután az Eucharisztiához járultak. Akik meg voltak keresztelve, azok 

ekkor vették magukhoz az ostyát, és a bérmálkozásra egy későbbi időpontban került sor. A 

katekumenek fehér talárban járultak az oltárhoz. A liminális fázisból kivezető utolsó sétájukra 
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induló katekumeneknek nincsen világi öltözetük, nem különbözteti meg őket semmi 

külsődleges jegy, mely az egységesség, egalitáriusság látszatát ébreszti. A fehér ruha ezen 

kívül az újjászületés, a Krisztussal kötött menyegző szimbóluma is.
12

 Az újjászületés 

szimbolikáját a katekumen részére adott égő gyertya egészíti ki.
13

 

 

2.6. Az ostya mint a beavatási halál szimbóluma 

 

Beszéltünk arról, hogy a keresztelést mint az „új születés” kezdetét értelmezzük, mely 

egy régi énkép halálát követő szellemi átalakulás kezdőpontjának megszentelése. Nézzük 

meg, hogy az ezt követő szertartás, az Eucharisztia, hogyan értelmezhető a misztikus születés 

vonatkozásában. A katekumenátus esetében a befogadás szertartását egy vonal átlépésének 

tekintettük, ekkor került bele a katekumen abba a liminális állapotba, amelynek 

bizonytalanságaival megbirkózva teljes jogú katolikussá vált. Mikor a katekumen átlépte ezt a 

határvonalat, és jelöltből katekumenné vált, a hegy lábánál meg kellett hogy történjen a kis 

halál, mely a kezdődő szellemi átalakulást tette lehetővé. Ezt a folyamatot a keresztelés fejezi 

be, természetfölötti eredetéből kifolyólag bekapcsolja a katekument a hagyományba, a 

beavatás végső pontja azonban nem ez. A katekumenátus célja, hogy megtörténjen az 

Eucharisztia vétele, az első áldozás, mely a keresztény hitgyakorlat alapköveként definiálódik. 

Az Eucharisztiában a keresztények Jézus testén és vérén keresztül egyesülnek a 

természetfölöttiségéhez tartozó isteni minőséggel. Ez a szimbolika nem létezhetne Jézus 

halála nélkül. Éppen ezért vizsgáljuk meg, hogy a mélyebb értelmezéshez bevonható-e Eliade 

beavatási halál fogalma. 

 Nem elég egyértelmű, milyen szertartásokat tekinthetünk beavatási halálnak Eliade 

értelmezése alapján. Az biztos, hogy a beavatási halál a természetfölötti misztériumalapító 

halálának elismétlése, amely történést a közösség tagjai lényegi pillanatként élnek meg. Ezt a 

természetfölötti lényt az emberek megölték, miután az úgy próbálta újjáalakítani az 

embereket, hogy megölte őket, hogy aztán megújítva feltámassza. A vallásban a 

                                                 
12

 A fehér ruha átadásakor mondott formula: „N. és N., a keresztségben új teremtménnyé lettetek és 

Krisztust öltöttétek magatokra. Fogadjátok tehát ezt a fehér ruhát, és vigyétek tisztán Urunk, Jézus Krisztus 

ítélőszéke elé, hogy részetek legyen az örök életben!” (OICA 1999:95.) 

13
 „Most világosság gyúlt bennetek Krisztus által. Úgy éljetek ezután, mint a világosság fiai! Legyetek 

állhatatosak a hitben, hogy amikor az Úr eljön, elébe járulhassatok az összes szentekkel együtt a mennyei 

hazában! (OICA 1999:95-96.) 
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természetfölötti lény halála körüli történések alakították ki a rítusokat. (1999:255.) Ez alapján 

a kereszténység esetében a beavatási halál a keresztények rituális keresztre feszítését 

jelentené, mely megfelelne a törzsi beavatási halál-rítusok olyan elemeinek, mint a kínzás, és 

a testi fájdalom elviselése, a rettegés, az eszméletvesztés tapasztalata. Ez esetben azonban a 

természetfölötti lény halálának megismétlése szimbolikusan az Eucharisztiában történik meg. 

Kérdés, hogy erre a szimbolikus aktusra milyen kitételekkel alkalmazható az eliade-i 

kategória. 

Az Eucharisztia katolikus definíció szerint Krisztus szenvedésének és feltámadásának 

emlékezete. Az Eucharisztiában valódi találkozás valósul meg Jézussal. Az ostya 

elfogyasztása fizikai-szellemi eggyé válás aktusaként tételeződik, elszakít a bűntől, és 

megteremti a kommuniót. A rítusban tehát a természetfeletti lény halálának és feltámadásának 

ősdrámája ismétlődik meg, és a szertartást Jézus halála körüli utolsó vacsora szimbolikája 

köré épül. Jézus szimbolikus halálra szólította követőit egy másik síkon, az Istennel 

közösségben megvalósuló, új életért cserébe. Az Eucharisztia a bűn és bűntől való 

megszabadulás ilyen átéléséhez a nagypénteki keresztre feszítés és a feltámadás közötti 

bizonytalan állapotot eleveníti fel. Arra a rettegésre, arra a lelki sötétségre emlékeztet, amikor 

Isten fiát megölték, és ez a feltámadással válik lényegi pillanattá. Az Eucharisztia ennek a 

lényeginek tekintett momentumnak rituális megismétlése, amit a hívő spirituálisan a bűntől 

megszabadult saját feltámadásaként élhet át. 

Természetesen számos problémát vet fel az Eucharisztia ilyen értelmezése, hiszen nem, 

vagy túl árnyaltan jelennek meg a beavatási halált kísérő szimbólumok, mint a sötétség, a 

kozmikus éjszaka, a szörny gyomra, a rettegés, vagy amelyek valami rend előtti állapotot 

jelenítenek meg, stb. (Eliade 1999:14.) Továbbá, a bibliai történetben Jézus az embert nem 

ölte meg, hanem szimbolikus halált kér követőitől. „Mert aki meg akarja menteni az életét, 

elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.” (Mk 8,35) 

Nem ismétlődik meg a fizikai szenvedés sem. A katekumenátus beavatási folyamatként való 

értelmezésénél ettől függetlenül mindenképpen van értelme felvetni ezeket a 

jelentéstartalmakat. Ha ebben a kontextusban beszélünk az Eucharisztiáról, lehetővé válik, 

hogy mélyebben értsük annak jelentőségét, hogy a katekumenátus során szerzett új státusz 

ebből a szimbolikából bomlik ki. Azzal, hogy az Eucharisztiát a beavatási halál kontextusában 

tárgyaljuk, mélyebb jelentésrétegeit tárjuk fel annak a kapcsolatnak, mely az aktusban hívő, 

Jézus szenvedéstörténete, illetve az egyházi hagyomány között egyébként per definitonem 

megjelenik. A hagyomány totális kontextusába illesztjük a katekumenátus mint beavatási 

folyamat lényegi pontját. Az első áldozás a sok kis halál után valódi, nagy halálként  
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tételeződik, hiszen ezen a ponton valósul meg először fizikai síkon is a totális (a kommunitás 

és a transzcendens síkján való) egyesülés, aminek bázisán  végül bekövetkezik az újjászületés. 

A katekumenátus egész folyamata a liturgikus év menetét követi, és ezzel az egyházba 

az idő fogalma mentén is integrálja a katekument. A rituális folyamat ideális esetben 

Pünkösdkor ér véget, és a húsvéti és a pünkösdi időszak közti negyedik periódust 

misztagógiának nevezzük, mely az utolsó, a hit elmélyítésére szánt időszak. A katekumen 

ilyenkor már a közösség részének tekinti önmagát, és hetente misét látogat. Már teljes jogú 

keresztény, de azt is éreznie kell, hogy ez közösségi lét. A heti foglalkozások során a 

liturgiáról születnek reflexiók. Ez alatt a néhány hét alatt történik meg tehát a korábban 

marginalizált beavatott közösségbe való visszavezetése, illetve ennek során válik az új 

közösség részévé. 

A katekumenátus tereptapasztalataim alapján (ld. 2.4 Átváltozások) mindenkinek 

megadta a változás élményét. A katekumenek mélyülő istenkapcsolatról számoltak be, az 

egyházhoz tartozás érzéséről, illetve arról, hogy bekerültek „a körön belülre”. Az 

interjúalanyok katolikusnak tekintik magukat, elkötelezettek, és egy-két kivétellel hetente 

templomba is járnak, sokuk bibliakörre is. Amikor interjúim során korábbi vagy még fennálló 

dilemmákra, kétes hittételekre kérdeztem rá, és mégha esetleges dilemmák léteztek is, a közös 

hagyomány elfogadásának kinyilvánítása volt a jellemző a katekumenek részéről. Ahogy 

Geertz is mondja, a vallásosságban a találkozás a jelszó, nem az elkülönülés, az 

elkötelezettség, nem az elemzés. (2001:102.) Az alábbi interjúrészletek is ezt az attitűdöt 

támasztják alá: 

 

„…amit I. atya mondott Kismaroson, hogy őhozzá sem, tehát hogy ő sem érezte sokáig Mária közelségét, 

és amikor elment Medjugorjéba, na utána váltott ő, azóta érzi Máriát nagyon. Tehát én inkább csak úgy kezelem, 

hogy van, amit jobban érzek, valamit nem annyira. Tehát a szenteket még nem érzem annyira, hogy beszélgetek 

velük, vagy kérem a segítségüket. Én inkább csak azt érzem, hogy van, amibe jobban belefolyok, valamibe még 

nem annyira, de nem azért, mert ellenkezéssel fogadnám, hanem azért, mert még nem tartok ott” (J.). 

 

Ebben a beszámolóban is megfigyelhető, ahogy jelentőségét veszti a további elemzés: 

 

„Elértem azt a szintet, amiért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy tudok úgy legyinteni a dolgokra. 

Matematikus gyerek voltam, aki mindig mindent ki akart számolni, meg akart érteni, és utána akart ellenőrizni. 

Minden egyes szavát érteni akartam a Szentírásnak, meg a Szentháromságbeli kapcsolatokat sem tudtam 

helyretenni az értelmemben, hogy kinek a fia, meg az anyja, meg a kettő együtt, három együtt, mi van? Most 

már elértem azt a szintet, hogy azt mondom, hogy nem fontos, mi benne a logika, és elfogadom azt, hogy nem 

tudom megérteni ezzel a kis emberi agyammal. […] Most már az a hozzáállásom, hogy sok mindenre már csak 
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azt mondom, hogy nem fogom megérteni, de jól van ez így. De ennek az az egy hátulütője van, hogy kevéssé 

vagyok nyitott a megoldatlan kérdések iránt. Túl könnyen is legyintek. Mostanában vallással kapcsolatban nem 

nagyon szoktam gondolkozni, illetve szoktam, de ha nem tudok dűlőre jutni másokkal való beszélgetés után sem, 

akkor legyintek.” (M.) 

 

3. Az értelmezések tengerében 

 

3.1. A személyes vallásosság és a „közös hiedelem” oppozíciója 

 

Az előző fejezetben a katekumenátus rituális értelmezésével bemutattuk a kognitív, 

emocionális és kommunális szinten megjelenő katolikus csoportértékeket, az elemzést a 

terepmunkán leírt tapasztalatokkal, rituális aktusokkal, interjúrészletekkel támasztottuk alá. 

Felszínre hoztuk a beavatási folyamat általánosan érvényes, „standardizált hermeneutikáját”. 

(Turner 2002:25.) Ebben a megközelítésben a katolikus vallásosság a közösség és a 

hagyomány által fenntartott közös hiedelem, általános csoportérték. Egy csoport eszerint 

azáltal értelmezhető egy valláshoz tartozó közösségként, hogy a közösség és a hagyomány 

viszonya homogén. Ez a közös hiedelem biztosítja a csoport egységét, és a csoporthoz 

tartozás e közös hiedelem iránti elköteleződés kinyilvánítása. 

Amikor azonban a katekumenekkel beszélgettem, egy-egy hittételt meglehetősen sajátos 

nézetekkel írtak körül a hivatalos definícióhoz képest, és hitképzeteik felvázolásában sok 

helyütt érdekes szintéziseket képeztek más dolgokról konstruált tudásukkal. Személyes 

vallásosságuk néhány esetben teljesen egyedi világot képezett a kereszténységen belül. Ezek 

az eltérések számukra nem tételeződtek különbségként, legtöbbször nem is váltak tudatossá, 

és harmonikusan simultak személyes hitképzeteik rendszerébe. Érdekes eredmények, 

helyenként két hitrendszer közötti koherens szintézisek születtek, ezért felmerült bennem az 

igény, hogy bevonjam az értelmezésbe a vallásosságnak azt a síkját, ahol ez az egyéni 

értelmező-konstrukciós munka jelenik meg. Az interjúrészletekből kiindulva ugyanis a „közös 

hiedelem” kezdett egyre határozatlanabb formát ölteni, és absztrakt szintre helyeződni, és 

kezdett úgy tűnni, hogy a vallás nem itt, hanem az élményszerűségükben létező egyéni 

hitvilágok örvényében válik „kézzelfogható” valósággá, amelyhez képest az absztrakt szinten 

megragadott vallás egy abszolút viszonyítási pont. 

Az egyéni értelmezéseknek ebből a kavargó örvényéből a kutató számára az egyik kiút, 

hogy megmarad a csoportértékek szintjén, és a vallást a közösség és a közös hiedelem 

viszonyában ragadja meg. A durkheim-i definció tisztán kijelöli az utat az ilyen irányú 
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elemzésnek. Durkheim egy vallási közösséget a szent és a profán világ kapcsolatáról alkotott 

azonos képzeteket azonos gyakorlatba átültető csoportként definiál. „A kimondottan vallási 

hiedelmek mindig közösek egy adott embercsoporton belül, amely kinyilvánítja azt, hogy e 

hiedelmekben osztozik, és közösen gyakorolja az azokhoz kapcsolódó rítusokat. E 

hiedelmeket nem csak egyénileg fogadja el a közösség valamennyi tagja; ezek a csoport közös 

dolgát képezik, a csoport egységét biztosítják. A csoportba tartozó egyének azáltal érzik 

egymáshoz tartozónak magukat, hogy közös hitük van.” (2003:50.) Ha viszont a személyes 

vallásosságot is be akarjuk vonni az értelmezésbe, a vallást az egyéni hitkonstrukciók és az 

abszolút vallás oppozíciós párban kell értelmeznünk. Abszolút vallás alatt a vallás 

intézményesen, a hagyomány által átörökített absztrakt szinten, hittételekben való 

megvalósulását értem. 

 

3.2. Személyes szinkretizmusok, keresztény hitkonstrukciók 

 

D. nem érezte jól magát a bőrében, mikor elkezdte a katekumenátust, az élete néhány 

területen nem úgy működött, ahogy szerette volna. Barátai hívták el az egyházközösséghez 

tartozó templomba, de akkor még nem érezte úgy, hogy mehet. Ezért kezdte el a 

katekumenátust. Úgy érezte, hogy neki soha nem jön össze semmi, és ez majd oldhat a 

problémán, „jobban meg tudja magát értetni az emberekkel”. D. rendszeresen jár vasárnapi 

misére, ha éppen abban az időpontban dolgozik, akkor otthon olvas fel magának. D. 

kérdésemre nem jelölt meg hitbeli dilemmákat, minden hittételt teljesen el tud fogadni. 

Elmondása szerint megtalálta azt a közeget, ahova tartozik. D. úgy fogalmaz, hogy 

kereszténynek lenni azt jelenti, „jól metakommunikáljak és ne legyek rossz hatással másokra. 

Életmódunkkal is bizonyítjuk, meg hogy közvetítjük a szeretet. Jóval nagyobb biztonságban 

tudunk mozogni az emberek között és a világban.” 

D. röviddel a katekumenátus elkezdése után elkezdte gyakorolni az agykontrollt. Ezt a 

technikát élete problémáinak vagy mások problémáinak megoldására használja. Próbálja 

megvalósítani az álmait, munkahelyet is így talált. „Az agykontroll a célok eléréséért [sokat 

segít], de ugyanakkor én imádkozom is ezekért. A kettő együtt egy nagyon jó páros. De a hit 

adja a biztonságot, nem az agykontroll.” Az agykontrollról beszélt az egyházközösséget 

vezető atyával is, kikérte tanácsát, aki „nem mondott semmi olyat, hogy ez káros lenne”. D. a 

technikát a Tízparancsolatot betartva használja, számára az agykontroll és a hit szoros 

összefüggésben, együtt létezik. „Bemeditáltam magamnak, hogy a Miatyánk az állandóan 
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menjen. Ha valakinek van egy kis földrajzi ismeretsége, akkor rájön, hogy ez a Miatyánk 

sohasem áll meg, mindig megy valahol a Földön.” 

Az agykontrollban van egy olyan technika, amit úgy hívnak, laboratórium. Ezt a 

laboratóriumot az alfa szinten lévő gyakorló hozza létre tudatában az elmélyülés során, hogy 

képzelőerejével megvalósítsa vágyait. Ebben a laboratóriumban az embernek segítői lesznek, 

számára ismerős személyeket hív meg, vagy ismeretlen, képzeletbeli figurák segítenek az 

alkotásban. D-nek először Domján László, az agykontroll magyarországi úttörője volt a 

segítője, de aztán Jézust választotta. 

 

- Jézust választottam segítőnek, mert úgy gondolom, hogy a Mester a legjobb segítő. 

- A laboratóriumban milyen formában jeleníted meg Jézust? 

- Fehér ruhában van, és úgy. Ilyen formában. 

- Arca? 

- Szakáll… Szakállas. 

- Ahogyan a festményeken van? 

- Így van, igen. Meg az ikonokon. Ahogy mindenkinek, minden készítőnek, vagy keresztény embernek a 

gondolatában megvan. Nincs ilyen egyéni elképzelés. Meg az egyéni szempont az nem is rossz (sic), mert 

az nagyon elrugaszkodik az egyháztól. 

- Nem jó. 

- Nem jó, igen. 

- Hogyan dolgoztok közösen a laboratóriumban? 

- Felteszek neki kérdéseket, ő pedig rámutat. Néha meghívom azt az embert is, akivel nézeteltérésem 

lehetett, és akkor megkérdezem, mi baja lehet neki, és akkor Jézus rámutat a teste egy pontjára. És 

megpróbálom azt a pontot gyógyítani. 

- Milyen az a kapcsolat, ami ott kialakul kettőtök között? 

- Erről csak annyit tudok mondani, hogy olyan, mintha ki se alakult volna, mintha mindig is lett volna. És 

ez kicsit ilyen meglepő. 

- Szoktál gyógyítani az agykontrollal? 

- Könnyebben ráérzek így, hogy kiben mi rejtőzik. Azért kicsit etikátlan is ez az agykontroll, de mivel 

csak segíteni tudok vele, ezért így közelebb hozhat hozzá, és könnyebben tudok neki segíteni. 

- Miért etikátlan az agykontroll? 

- Belenézni egy ember fejébe vagy gondjaiba, ez inkább isteni feladat. Ezért választottam konkrétan 

Jézust, mert ő irányítja a dolgokat, és itt meg szerintem kiteljesedett egy csomó minden, amiről 

beszélgettünk. […] Sokkal jobban működik azóta a módszer, amióta Jézus a segítőm. Biztosabb, és úgy 

érzem, hogy erőszakmentesebb is, mert én azt nem éreztem valami jónak, az agykontrollt így, enélkül. 

- Miért? 

- Mert Jézus maga az út. Mert ő az Úr, és ő diktálja a lépéseket igazából. 

- Úgy érezted, az agykontrollal kizárod őt, vagy a kereszténységet? 
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- Igen, így van. Tulajdonképpen még vívódom ezen, hogy melyik a jobb, melyiket kéne inkább 

művelnem. Szerintem ezt a kettőt így nem lehet összehozni. Az emberek régebben is megvoltak 

agykontroll nélkül, és az Úrban való hit ettől mentes szerintem. De pont akitől tanultam, a Domján Laci, ő 

mind a kettő, és nekem ez picit szokatlan, nem szoktam meg még teljesen. De lassan-lassan 

belenyugszom, hogy ez így is működhet. 

- De szereted csinálni az agykontrollt? 

- Igen, szeretem. 

 

D. keresztény identitása a kereszténység és az agykontroll tükröződésében megvalósuló 

egyéni hitkonstrukció. Az ilyen szinten strukturált, szinkretikus személyes vallás 

természetesen nem az átlag reprezentánsa, azonban a katekumenátus közösségben sem az 

egyetlen. Egy másik résztvevő, P. jógát tanít, és D.-hez hasonlóan strukturált, koherens 

módon határozza meg keresztény identitását a jóga, a hinduizmus és a kereszténység 

ötvözeteként. Ezek redukált, rekonstruált valóságok, azonban épp azt a mezőt világítják be, 

amelyet a kvantitatív kutatások nem tudnak láttatni. Azáltal, hogy az antropológia a vallást a 

közösség és a közös hiedelem homogén viszonyulásán keresztül elemzi, a vallásosságnak ez 

az élményszerű, önmagát konstruáló szintje nem kap helyet az értelmezésben. A vallás olyan 

lenyomatai válnak így hozzáférhetővé, amelyek csak ezeken az egyéni hitkonstrukciókon 

keresztül lesznek láthatóak. 

 

J. régóta szeretett volna hitoktatásra járni. Élete során újra és újra előjött benne ez az 

elkötelezettség, mindig volt benne egy érzés, „valami plusz erőt éreztem, nem csak azt, hogy 

itt vagyunk a földön, és csinálunk dolgokat, hanem mintha nem is ide tartoznék, ilyen 

szempontból másnak éreztem magam, mint a többiek”. J. azért kezdett el katekumenátusra 

járni, mert érdekelte, mi a hit. Elmondása szerint hosszú ideig azért nem kezdte el, mert az 

egyháztól való idegenségét félelemként élte meg az ismeretlennel szemben. J. számára a 

katekumenátus előtt két évig a feng shui testesítette meg a vallási elmélyedést: „az az érdekes, 

hogy én ebben nagyon elmélyültem, és még ez is a végén Istenhez vezetett. Tehát utána így 

gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy nekem ez egy lépcsőfok volt, hogy egy ilyen rugó, hogy 

odalökjön Istenhez, és megbizonyosodjak arról, hogy nekem Isten kell.” J. a reinkarnációról 

és az örök kárhozatról a következő módon beszélt: 

 

„Én egyszer magamnak azt találtam ki, hogy úgy lehet a kettőt egy kalap alá venni, a reinkarnációt, és a 

katolikus hitet, hogy ez az amit, ugye, nem tudok a halál utáni időről, dolgokról. Mert nekem az is eszembe jutott 

már, hogy ugye, aki hisz a reinkarnációban, az azt mondja, hogy több élete van az embernek. A katolikus hit 

viszont azt mondja, hogy ha meghal egy ember, akkor a lelke elbírálás alá kerül, és a mennybe vagy a pokolra 
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kerül, a pokolról semmit nem tudok amúgy. És én meg úgy tudtam magamban összekapcsolni, hogy lehet, hogy 

a kettő, a mennyország és a pokol, tehát hogyha a kettőt össze akarom kapcsolni, a földön van, és olyan életet 

fogsz még élni. Tehát hogyha megítélnek téged, ha isten megítél, vagy tök mindegy, a halálod után, akkor az 

addigi életed szerint meg vagy ítélve, és újból születhetsz a földre, amikor az előző életeid alapján alakul a 

következő életed tovább. […] Igen, tehát hogy a földön van a menny és a pokol. És a lélek ugyanúgy él tovább, 

mert arra született, hogy itt éljen a földön. […] Lehet, hogy… ha most visszatérünk arra, hogy Isten kitalálta, 

hogy legyen ez a világ, meg működik, meg hogyan működik az meg az meg amaz, és ez elér egy olyan fokot, 

amikor már az ember próbál felülkerekedni, és akkor azt mondja isten, hogy na jó, akkor most itt vége a 

játéknak, akkor küldök egy jégkorszakot, vagy nem tudom mit, vagy földrengést, vagy tök mindegy, felborítom 

ezt a világot, de ott van az én kis földem, majd pár millió év múlva újra minden megteremtődik, és kezdődhet 

újból, tehát akár még ezt is meg lehet vele magyarázni, hogy több civilizáció élt akár a földön, és amit a Biblia is 

elmond, hogy eljön Jézus, és aki az ő tanítása szerint élt, meg istennek élt, azt a mennyekbe juttatja, van egy 

ilyen végső megítélés, igen.” (J.) 

 

D. ugyanerre a kérdésemre adott válaszában hasonló értelmezéseket mondott: 

 

„Nem, szerintem több életen keresztül. És én azt gondolom, hogy azért küldött minket az Úr a földre, 

hogy tanuljunk, hogy tökéletesedjünk. Hogy ezért teremtett minket. És több életen keresztül lehet ezt megtenni, 

és szerintem ő is így újul meg. Meg a világ. Azért lehet olyan nehezen magyarázni a teremtést, mert az egy 

folytonosan megújuló folyamat. A világegyetem is folyamatosan tágul, meg szűkül. Ugyanakkor úgy gondolom, 

hogy az Úr is megújul. Amikor valami jó dolog történik, akkor úgy gondolom, hogy az Úr még mindig a régi.” 

Reinkarnáció „biztosan létezik, biztosan létezik, mert pl. a mi családunkban is jelen van ez. A húgom nagyon 

hasonlít édesapám keresztanyjára, modorra, mindenre. Azelőtt halt meg jóval, mielőtt a húgom megszületett.” 

(D.) 

 

Mondanak valamit a katekumen közösségről ezek a keresztény és nem keresztény 

fogalmakkal, a lét körforgásáról vallott személyes értelmezések? Mondhatnánk, hogy amíg 

ezek az egyéni értelmezések nem „intézményesülnek”, nem válnak egy csoport számára 

relevánssá, nem válhatnak az antropológiai elemzés tárgyává sem. Ha ezekből a 

hitkonstrukciókból kísérelnénk meg összegyúrni, mi a – ebben az esetben katolikus – vallás, 

valóban csak homályos, gyenge lábakon álló vázát kapnám annak, amit most katolicizmusnak 

hívunk. Ez esetben ez viszont azt jelenti, hogy az abszolút vallás a maga totalitásában nem 

válik jelenvalóvá a gyakorlatban. Így tehát egy közösség mindig egy referenciapontként 

számon tartott abszolút valláshoz viszonyítva válik vallási közösséggé. A vallásnak ezt az 

absztrakt szintjét egy intézmény (vagy vallási specialisták egy csoportja, vagy vallási 

specialisták egymás között átörökített hagyománya) tartja fenn, tehát magán viseli a hatalmi 

diskurzus jeleit. 
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Nem amellett akarok érvelni, hogy minden esetben új értelmezést nyerünk akkor, ha 

minden egyes személyes vallásosság horizontjára figyelünk. A személyes vallásosság mindig 

jelentéskeresés marad valaminek a viszonyában, egy értelmező-konstrukciós munka, ahogy 

már korábban is jellemeztem, és tudományos szempontból revelatív értékkel valóban akkor 

bír, ha a felrajzolt értékhorizont egy adott csoport számára normatívvá válik. Azáltal azonban, 

hogy nem felülről kezdtünk el építkezni, hanem szemügyre vettük a jeltől jelölőig vezető utat, 

lecsökkentettük a léptéket, és e néhány példán keresztül a vallásosság élményszerűségét, 

egyediségét próbáltuk rekonstruálni. Ezek alapján fontosnak tűnik, hogy lehetőségünk legyen 

olyan definícióval is dolgozni, mely az elemzés látómezejébe vonja a vallás egyéni horizontját 

is. 

 

3.3. Hálóba fogott narratívák 

 

Ahogy megfigyeléseinkből kiderül, a vallás egy értelmező-konstrukciós munka során 

válik a katekumenek közösségét összetartó valósággá. A vallásosság személyes szintjén 

megfigyelt apró részletek és eltérések alapján úgy tűnik, hogy az intézményesen 

továbbörökített vallási hagyomány absztrakt viszonyítási pont. Bár az abszolút vallás ezen a 

szinten közös hagyományként, közös hiedelemként tételeződik, azonban nem csupán 

valamiben osztozásról, hanem legalább annyira egyéni jelentésalkotásról is szó van. T. és P. 

szinkretikus hitkonstrukciója, illetve D. és J. olvasata a lét körforgásáról arról tanúskodik, 

hogy a vallás nem egy közös hiedelemben, hanem egyéni jelentésalkotások örvényében válik 

jelenvalóvá. 

Úgy tűnik, a vallást éppen ezért ki kell ragadnunk a hagyomány keretei közül. A 

vallásnak mint antropológiai fogalomnak csak egyik szintje a maga totalitásában 

befoghatatlan, absztrakt szinten létező hiedelemrendszer. Éppen ezért amellett érvelünk, hogy 

vallás és csoport viszonya kifejezően írható le, ha az abszolút vallást metanarratívának 

tekintjük, és a személyes vallásosságokat e mentén írt személyes szövegváltozatokként 

értelmezzük. Ez azért tűnik célravezetőnek, mert így képesek leszünk a vallást a narratívák 

sorozatában konstruált „lágy entitásként” értelmezni, ami fontos lehet, ha megragadhatóvá 

akarjuk tenni a vallásosság értelmező-konstrukciós szándékát. 

Eliade fogalmai mentén bemutattuk a katekumenátus mint beavatási folyamat 

standardizált jelentésrétegeit. A rituális cselekedetek szimbolikájának elemzésével az abszolút 

vallás szintjén képzett jelentéseket tártuk fel, azonban a mélyinterjúkból kiderült, hogy a 

vallási közösség viszonya ehhez az absztrakt szinten fenntartott közös hiedelemrendszerhez 
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sokkal összetettebb. Az, hogy ez abszolút szint hogyan értelmeződik a mindennapokban, 

ethosz és világkép függvénye. A geertz-i vallásdefinícióból – mely szerint a vallásos 

szimbólumok létjogosultsága abból fakad, hogy a csoport ethoszát, azaz életük erkölcsi és 

esztétikai aspektusait szintetizálják a csoportra jellemző világképpel, azaz életük kognitív, 

egzisztenciális vonatkozásaival – az is következik, hogy a vallási jelentés társadalmi 

kontextus függvénye. (2001:75.) Úgy tűnik, a vallási jelentés társadalmi kontextusba zártsága, 

változó értékrendje akkor lesz folyamatában megragadható, ha a vallásra mint személyes 

narratívákból konstruált valóságra tekintünk. Nemcsak egy kultúrában, hanem egy vallásban 

is rugalmas értékhorizontokról kell beszélnünk, és erre kifejezőnek tűnik Ricouer változó 

horizont fogalma: „akár egy adott kultúrán belül is időről időre változnak az értékhorizontok, 

nem teljes egészükben közelednek vagy hátrálnak, hanem lépcsőzetesen helyezkednek el 

egymás mögött”. (2004) A narratíva fogalom beemelésével a „közös hiedelem” kezelhetővé 

lesz a maga fragmentáltságában, és a vallás konstruált minősége összeegyeztethetővé válik a 

személyes, közösségi és abszolút viszonyrendszerben. 

Ezek az apró részletek akkor válnak beszédessé, ha elfogadjuk, hogy a vallási cselekvő 

szempontjából elgondolt valóság többet árul el vallás és társadalom viszonyáról, a vallásról a 

gyakorlatban, mint pusztán a rituálékból, ünnepekből kiolvasott jelentések. Ebben az esetben 

az élményszerűség és a különösség szolgál plusz információval, azonban csak akkor, ha a 

személyes vallásosságot egyedi olvasatként, oppozícióban kezeljük a metanarratívával, és 

önálló hitkonstrukcióként tekintjük. 

A narratíva fogalmával kezelhetővé válik a vallási elbeszélések szinkretikus 

összetettsége is. A vallásos én nem egy szilárd énkonstrukció, hanem egymásból íródó 

„szövegek” szövevénye. Újabb és újabb történetek konstruálódnak, ahogy újabb és újabb 

dolgok kerülnek az értelmezés látómezejébe. Ahogy K. esetében is láttuk a feng shui és a 

kereszténység egymásutániságában, a személyes vallásosság nem csak szövegváltozatokból, 

hanem szövegváltozatok sorozatából áll. T. és P. különböző vallási metanarratívából 

konstruált egy személyes elbeszélést. T. esetében érezhető volt a bizonytalanság, a labilitás, és 

úgy tűnt, ez egy bizonytalan alapokon álló értelmezésnek volt köszönhető. T.-nél érezhető 

volt, hogy hol az agykontrollt, hol a kereszténységet tekinti „felsőbbrendűnek” a vallási 

technikák sorában (ld. agykontroll a célok elérésért, vagy laboratórium, interjúrészlet, 3.2). Az 

ugyanarra az eseményre létrehozott elbeszélések közül valamelyik adta a narratíva 

súlypontját. 

E dolgozat célja az, hogy a vallásantropológiai kutatásokhoz egy új szempontrendszert 

próbáljon hozzáadni, és amellett érvel, hogy bizonyos esetekben új jelentéseket tárhatunk fel 
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vallás és közösség kapcsolatáról azzal, ha a vallást a személyes narratívák és a metanarratíva 

oppozíciójában kezeljük. Ez a megközelítés például elemezhetővé tenné az egy valláshoz 

tartozó közösségek különböző szimbólumértelmezéseit. Ha feltételezzük, hogy egy vallásban 

tendenciaszerűen felrajzolható egy elmozdulás az értelmezésben, akkor a személyes 

narratívák elemzése a metanarratívához képest kirajzolhatná az elmozdulás irányát. Fontos 

lehet ez pl., ha össze akarunk vetni egy valláson belül demográfiailag strukturált eltérő 

közösségeket (pl. arab országok, európai országok iszlám közösségei). A narratívaként kezelt 

egyéni vallásosságok vizsgálata kiegészíthetné a rituális, proxemikai, és szimbolikus 

elemzéseket, és a vallás társadalomra gyakorolt hatásának vizsgálatait. 

A katekumenátus esetében pl. a bűn fogalma tűnik egyre jelentéktelenebbnek.
14

 A 

katekumenek többször megemlítették, hogy cselekedeteikkel nem teljes mértékben 

elégedettek, azonban ennek hátterében egy önfejlesztés, egy pozitívnak felfogott értékrendhez 

való igazodás állt az önmarcangolás helyett. A legtöbb katekumen arról számol be, hogy 

kényelmetlen számára a gyónás, nincs hozzá kedve, vagy felületesnek ítéli. Azok közül, akik 

rendszeresen gyónnak, egy beszélgetésként tekintettek a gyónásra, illetve kötelezettségszerű 

szükségnek tartották a részvételt, vagy a gyónás aktusát kellemetlennek, de az utána lévő 

időszakot megkönnyebbülésként élték meg. Ezek a narratívák tehát nem azt sejtetik, hogy a 

keresztény önértelmezés egy bűnösségtudaton alapulna. A katekumenátus közösséggel 

folytatott munkából nem az derül ki, hogy a bűntől való megszabadulás volna a személyiség 

és viselkedés újraformálásának, a kereszténységhez való vonzódásnak az oka. Az önismeret, 

az önfejlesztés hátterében egy eleve pozitívnak gondolt életszemlélet, értékrend bensővé 

tétele, és egy ebből fakadó elégedettség, nem egy bűnbánatból, önmarcangolásból fakadó 

változásigény áll. Ezekből a beszámolókból ugyanis sokszor az derül ki, hogy a katekumenek 

idegenkedéssel viszonyulnak a bűn fogalmához.  

 

- És megy neked ez a gyónás? 

- Ööö, asszem, igen, Szintén nem érzelmi alapon egyébként. Tehát nem úgy megyek oda, hogy 

borzasztóan le vagyok terhelve a bűneimtől, és jaj, de rosszul érzem magam, és emiatt nem is érzem a 

felszabadulást. Tehát nem érzelmi alapon, mert nem is kezelem úgy. Tehát tényleg általában nincsenek olyan, 

                                                 
14

 Ezt alátámasztja Thomas teológiai-szociológiai elemzése, amelyből a bevezetőben (1.2 Módszertani 

reflexiók) idéztünk. Thomas ugyanabban a dolgozatban egy másik helyen így folytatja: „Az Egyesült 

Államokban és Nyugat-Európában néhány felmérésből, különösen 1968 után, az derül ki, hogy a Purgatórium és 

a Limbus (= a pokol tornáca) fogalma már szinte feledésbe merült, és a Pokolban is csak az emberek kisebb 

része hisz. És csak a Paradicsom az, amiben a megkérdezettek fele nem kételkedik. (Franciaországban 22% hisz 

a Pokolban és 52% a Paradicsomban). Egy újabb vizsgálat szerint (amit az IFOP tervezett a Thanatológiai 

Társaság kérésére) az Istenhit és a túlvilágba vetett hit elválik egymástól.” (2003:243.) 
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úgymond, nagy bűnök. Igen. Hát most pont arra gondolok, hogy lehet, hogy a legnagyobb bűn, amit 

rendszeresen elkövetek az, hogy nem eléggé figyelek Istenre, a személyes... Tehát az Istenre való figyelés és a 

személyes hitélet nem feltétlenül jelenti egy és ugyanazt, hanem ezt a személyest ezt úgy értem, hogy egyedül, a 

Bibliával és Istennel imádságban, mondjuk, vagy szentségimádásban, vagy akármi. Vagy ilyen személyes 

hitmegélést. És ez az, ami nekem nehezen megy. Mert kevés az időm, és nem szánok rá eleget. (R.) 

 

„…amivel jó nehezen küzdök, az a gyónás, a lelkiismeret-vizsgálat. És én azt hittem, hogyha ezt a két 

évet elvégzem, akkor nem lesz ezzel problémám. […] Nyilván nem tudtam én annyira átgondolni ezt a 

lelkiismeret-vizsgálatot, meg aztán én eléggé tiszta életet élek nagyon sok tekintetben, és én úgy éreztem, hogy 

nincs is nagyon mit meggyónnom. Amikor az első áldozás volt, akkor gyóntunk, nem tudom, hogy a 

bérmálkozáskor is gyóntunk, és én elmentem még júniusban egyszer, de aztán valahogy megakadtam kicsit. Én 

nem tudom, valahogy úgy vagyok vele, én nem tudom, már azon is gondolkoztam, hogy valahogy mélyebben el 

kéne gondolkozni ezeken este az imák előtt, vagy közben, hogy úgy rájöjjek.  

- Mármint mire? 

- A hibáimra! Hogy mi az, amit meggyónjak!” (J.) 

 
- És te szeretsz gyónni? 

- Igen, megkönnyebbülök benne, vagy legalábbis én így… 

- És úgy érzed, hogy őszintén el tudod mondani? 

- Volt, amikor az volt bennem, hogy hát tulajdonképpen nekem nincsen semmi hibám. Átgondoltam a 

Tízparancsolatot, hogy hát, én ezt is betartom, ezt is betartom, ezt is, és akkor én nekem semmi hibám. Aztán 

úgy elkezdtem gondolkodni, hogy á, hát az nem lehet, hogy nekem semmi hibám ne legyen, és aztán elkezdtem 

vizsgálni magamat, és akkor kiderült, hogy hát húúú, fúúú, húúúúhúúú. Aztán, nagyon, nagyon… És 

tulajdonképpen, valamikor könnyen bevallom és elmondom, és valamikor fúú, nagyon nehéz. (L.) 

 

Exkurzus a szakrális kommunikációról 

A katekumen csoport esetében a szakrális kommunikáció, 

pl. az imádság behatárolásában is érdekes egyéni 

értelmezésekre jutottunk. Nem biztos, hogy ennek a 

kommunikációnak a formája olyan magától értetődő, mint 

azt elsőre gondolnánk. Amikor erről beszélgettünk, a 

legtöbb katekumen egy feltételezett ideálképhez 

viszonyítva beszélt, ami érezhető frusztrációt okozott; 

mintha bizonyos elvárásoknak kellene, de nem tudnának 

eleget tenni sem a gyakoriság, sem az elmélyülés 

tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy bármelyik 

katekumen azt érezné, hogy nincsen „kapcsolattartás” a 

transzcendenssel. Azonban ez a kommunikáció egy 

egészen más szinten valósul meg. Egyrészt legtöbbüknél a 

mise, vagy az eucharisztia volt az a pont, ahol egy 

„célirányos” kommunikáció valósulhatott meg, nem 

igényelték az elvonulást, elkülönülést. Továbbá, a 

templomon kívüli esetekben imádságként definiáltak egy-

egy röpke mondatot, gondolatot, vagy néhány percnyi 

ellazulást is. Másrészt úgy tűnt, mintha a kommunikáció a 

körülmények összjátékán keresztül valósulna meg, a 

mindennapi eseményekben vélnének „visszajelzést” kapni, 

vagy adott esetben a Biblián keresztül. A számos példából 

kiragadva ezt R. elbeszélése alapján mutatom be. 

 

„Hát most pont arra gondolok, hogy lehet, hogy a legnagyobb bűn, amit 

rendszeresen elkövetek az, hogy nem eléggé figyelek Istenre, a 

személyes... Tehát az Istenre való figyelés és a személyes hitélet nem 

feltétlenül jelenti egy és ugyanazt, hanem ezt a személyest ezt úgy értem, 

hogy egyedül, a Bibliával és Istennel imádságban, mondjuk, vagy 

szentségimádásban, vagy akármi. Vagy ilyen személyes hitmegélést. És ez 

az, ami nekem nehezen megy. Mer kevés az időm, és nem szánok rá 

eleget. És van, mikor lenne is időm, és akkor is elbénázom. Inkább 

csinálok valami mást. És az a rossz, hogy emiatt már tényleg dúl bennem a 

nyomás, mert tudom, hogy kéne, viszont sokszor úgy van, hogy amikor le 

is ülök, akkor sem olyan, mint szeretném, nem tudom úgy átélni 

érzelmileg. És emiatt már kialakult bennem egy olyan, hogy tudom, hogy 

le kéne ülni imádkozni, vagy Bibliát olvasni, de félek attól, hogy ez rossz 

lesz. És ez már mint egy nyomás tud néha rám nehezedni. Nagyon rossz. 

[…] Utána az eukarisztia az, ami következik, és nagy dolog, ami nem 

érzelmi élmény számomra, amit nagyon sajnálok, mert sokkal jobb lenne, 



 32 

ha az lenne, de nem az általában. Viszont az hit szempontjából sokat 

számít. Ez a Jézussal való egyesülés, meg azért mégiscsak abban bízom, 

hogy fogalmam sincs, hogy mi történik a lelkemmel. Mert a lelket meg az 

érzelmeket nem teszem egyenlővé. […] Körbejártam vagy 8 embert ezzel 

a kérdéssel [hogy hogyan kommunikál Isten], hogy mi erre az igaz, egy se 

mondta azt, hogy az érzelmeken keresztül. Persze biztos vannak olyanok, 

akik azt mondanák, pl. a karizmatikusabb emberek. De mindenféle 

válaszokat kaptam. Az egyik, ami mostanában gondolkodtat, és leginkább 

kézenfekvő, az a Biblia. […] A másik az, ami már a Biblia is ez, csak írott 

formában, a mások, a Szentírás által másokon keresztül szól hozzám. De 

most ez is olyan, hogy a saját gondolatát mondja-e vagy nem. Ez megint 

olyan. […] A harmadik jópofa válasz, amit kaptam, az, hogy a 

körülmények által, a lehetőségek által. Pl. mondta az a srác, hogy 

gyülekezetet akart indítani Budaörsön, és nagyon nehezen ment, nem 

lehetett, és aztán csak később lehetett. Szóval, olyan, hogy a lehetőségek 

bezárulnak. Akarsz valamit csinálni, és egyszerűen nem megy. 

Egyszerűen nem működik, akkor ez gyanús itt, hogy ezt nem akarja. Ha a 

körülmények, vagy belső, rendületlenül visszatérő gondolatok, tehát 

késztetések azok megegyeznek, akkor valószínűleg Isten szeretné. Tudod, 

ha van benned egy érzelem vagy gondolat, ami mindig előjön, és a 

körülmények is olyan, hogy azt meg lehet tenni, akkor az valószínűleg 

olyan. És akkor ezek olyan, pici kommunikációk, de hogy R., menj oda, 

alapvetően már nem várom, hogy így kommunikáljon.” (R.) 

 

3.4. Paradigmaváltások a valláson belül 

 

A metanarratíva társadalmi kontextusban fogalmazódik meg, a közösség teszi bizonyos 

részeit jelenvalóvá. Minden vallásban újra és újra másképp illeszkedik ethosz és világkép, 

ahogy kereszténynek lenni is minden korban és eltérő társadalmi-kulturális viszonyok között 

mást jelent. Azt, hogy a vallást egyfajta paradigmaként értelmezzük, szükségszerűen ahhoz a 

feltevéshez vezet, hogy ez a paradigma időről időre új és újabb interpretációs kihívásokkal 

kerül szembe, és alkalmanként átértelmezésekhez vezet. Ezeket az értelmezéseket a 

hagyományt továbbörökítő intézmény (vallási specialisták) rögzítik. Amikor az anomáliát 

végképp nem sikerül megmagyarázni, a felfogott jelentések szükségszerűen 

újraértelmeződnek, és egy új paradigma kezd kifejlődni. Erre számos példa volt az egyház 

történetében, elég csak a modernitás kibontakozására utalnunk. A katolikus egyház elmúlt 

évszázadaiban folyamatosan jelentek meg reformtörekvések, ezen értelmezések közül néhány 

az uralkodó paradigma ellenállását legyűrve felszínre tört, és szellemisége végül a hivatalos 

hitgyakorlat részévé vált. A jelenlegi kateketikai gyakorlat gyökere is egy ilyen 

szellemtörténeti fordulat eredménye, mely – az egyházat az aggiornamento
15

 jegyében 

újragondoló - II. Vatikáni Zsinat konstitúcióiban csúcsosodik ki. 

Amikor „a racionális empirikus megismerés következetesen végrehajtja a világ 

varázstalanítását” a 18-19. században (Weber 1923:564.), a 19. század után a tudománnyal 

folytatott párbeszéd során több reformkísérlet indul az egyházon belül a katolicizmus 

viszonyainak, és szerepeinek újradefiniálására. Ennek eredményeképp az egyház helyet kér a 

keresztény elveknek a politikában (kereszténydemokraták), nyilatkozik a szociális helyzetről 

(Rerum Novarum, 1891). Ebben a folyamatban egy új teológia, a transzcendentális 

neotomizmus új értelmezést adott a hit, hívő és közösség fogalmaknak, és inspirált további 

teológusokat, akik új értelmezéseit majd hivatalosan először a II. Vatikáni Zsinat 

                                                 
15

 Olaszul a mai naphoz igazodás, frissítés, korszerűsödés 
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dokumentumai fognak össze. Ez a reformfolyamat eredményezte, hogy a hit a dogmák 

igazolása helyett hivatalosan a hívő személyes akaratának függvényévé vált.
16

 

Ha összehasonlítjuk a Tridenti Katekizmus hitdefinícióját az 1992-es Katolikus Egyház 

Katekizmusában (KEK) lévő értelmezéssel, akkor látjuk, hogy míg az előbbi azt emeli ki, 

hogy a hit az Istentől eredő és az egyházon keresztül kinyilatkoztatott tudás megvallása, azaz 

beleegyezés mindenbe, amit isteni úton kinyilatkoztatott (1566: Hitvallás), addig a KEK a 

hitet Isten és ember személyes viszonyaként definiálja, és az ember veleszületett 

képességének tekinti Isten megismerésének lehetőségét. (26-39. cikkely) 

Ha azt állítjuk, hogy a hit és hívő viszonya most „a gondold azt, amit én” helyett sokkal 

inkább az „érezd át azt, amit én”-nel jellemezhető, természetesen évszázadokra visszamenően 

sorolhatnánk azokat, akik a hitben elsődlegesen az érzületre helyezték a hangsúlyt. Ahhoz, 

hogy ebben a vonatkozásban paradigmaváltást igazoljunk, a katolikus egyház és a modernitás 

19-20. századi párbeszédét kellene bemutatnunk, amire most nincs lehetőségünk. 

Thomas Kuhn tudományos forradalom elmélete alkalmazhatónak tűnik a vallások 

esetében is, néhány fontos kitétellel. Kuhn elmélete szerint a régi és új paradigma között 

olyan nagy különbség feszül, hogy a két felfogás alapelveiben összebékíthetetlen. Az egyház 

ebben az önreflexióban azonban éppen a fogalmi, szimbolikus és intézményes rögzítettsége 

miatt képes fenntartani a vallás látszólagos állandóságát. A változás tehát nem magában a 

fogalom- és szimbólumhasználatban, vagy cselekvéskészlet alapjainak változtatásában 

történik, az jobbára állandó marad, hanem az értelmezésekben következik be, 

hangsúlyeltolódás. A vallás eszerint az új paradigma szerint kezd el működni, mialatt 

ugyanabban a fogalmi, szimbolikus és cselekvési hálóban marad, és biztosítja folytonosságát. 

 

                                                 
16

 Ennek a reformfolyamatnak egyik kiemelkedő alakja Maurice Blondel francia katolikus filozófus, aki úttörő 

szerepet játszott abban, hogy a katolikus hit igazolása ne ragadjon meg a tudományos beláthatóság vitájában, és 

a dogmák tudományos igazolása helyett a hit a hívő személyes akaratának függvényévé váljon. Blondel 1893-

ban A cselekvés címen kiadott filozófiai műve, melynek néhány tételét hivatalos egyházi dokumentumok is 

elmarasztalták, sokat lendített azon, hogy a neotomizmust is sikerüljön kiemelni konzervativizmusából, és 

transzcendentális fordulatot vegyen, illetve személye a nouvelle theologie, Teilhard, Balthasar, és a Rahner-i 

„antropológiai fordulat” egyik fontos szellemi kiindulópontjának is tekinthető. 
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Exkurzus a hit paradigmatikus értelmezéseihez 

A katekumenátus nem új lexikális ismereteket, hanem új 

nézőpontokat, érzéseket, attitűdöket akar rögzíteni, nem hitet 

oktat, hanem hitre nevel. A személyes reflexióra egy példa, 

amikor a kismarosi lelki hitvégén a katekéták a templomban 

felolvasták Márk evangéliumát. A felolvas közben a 

katekumeneknek találniuk kellett egy igét, ami személyesen 

fontossá vált, amely később is mondhat valamit. Ezután név 

nélkül le kellett írniuk egy papírra gondolataikat, felismerésüket, 

bedobták egy kosárba, és majd mindenki felolvasott belőle 

egyet-egyet, „nem azért most, hogy feltétlenül arra vagyunk 

kíváncsiak, kiben mi volt, hanem nagyon sokat segít egymáson 

az, ha valaki megfogalmaz valamit, és akkor a másiktól hallok 

egy gondolatot, amit ő megfogalmazott, vagy éppen így 

fölolvasnak, és jaj, bennem is volt ilyen, csak nem tudtam 

megfogalmazni, nagyon segítünk egymásnak ezzel.” Ennek a 

lelkigyakorlatnak a végén egy másik feladat az volt, hogy 

valamilyen képzőművészeti eszközzel (montázs, gyurma, 

zsírkréta, festék, stb.) ábrázolják Isten és ember személyes 

viszonyát. A kateketikai szakirodalom erre javasolja még a 

történetírást, a levélírást, kép festését, zene vagy kép választását, 

naplóírást, stb., 

 

Az egyház mint közösség is új alapokon konstruálódott a 16. századihoz képest. Amikor 

a Tridenti Katekizmus az egyházi rendről mint a keresztség, oltáriszentség, stb. melletti egyik 

szentségről beszél, úgy fogalmaz, hogy az egyházi rendet egyértelműen elhatárolja a hívőktől, 

és annak kiemelt pozícióját hangsúlyozza. Ebben a felosztásban az Isten dicsőségét kereső 

hívők a befogadó szerepét játsszák, akiket az egyházi rend készít fel a hívőknek kijáró 

szentségek befogadására. (1566: A papi rend szentsége) Ezzel szemben a Katolikus Egyház 

Katekizmusa szerint a keresztség révén minden hívő részesedik Krisztus papságában, amit a 

dokumentum „a hívek egyetemes papságának” (1544-1545. cikkely) nevez. Természetesen 

elkülöníti, és érzékelteti a papság különleges szerepét, akik az egyházi rend szentségében is 

részesültek, azonban az egyházi szolgálat funkciójában ugyanolyan fontos szerepet tulajdonít 

a hívek egyetemes papságának, a hierarchikus papságot tehát Krisztus papsága mellé rendeli 

(1546-47. cikkely, 1591-1593. cikkely). Éppen az mozdította elő a katekumenátus 

visszaállítását, hogy ez az egyházközösség-felfogás tudatosabb szerepvállalást szánt a 

laikusoknak (pl. Sacrosanctum Concilium, SC 48, SC 64). 

 

4. Konklúzió 

 

Dolgozatunk első részében a katekumenátus antropológiai elemzését végeztük el. Az 

intézményt úgy emeltük ki a teológiai keretből, hogy az rituális folyamatában elemeztük, és 

bevontuk Eliade „új születés” és „beavatási halál”, illetve Turner rituális folyamat, liminalitas 

és communitas fogalmait. A katekumenátust két szakaszban elemeztük, a prekatekumenátus 

és a szoros értelemben vett katekumenátus időszakában. Az első év, a prekatekumenátus még 

csak ismerkedés az alapvető hitelvekkel, ekkor a résztvevők még csak „körbejárják a hegyet”. 

A prekatekumenátus végén következik be az első státuszváltás, a katekumen valódi 

katekumenné válik, átlépi a liment, a küszöböt. A státuszváltás magában hordoz egy szellemi 
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átalakulást is. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, egy értékváltásnak kell megtörténnie, és ezt a 

váltást neveztük kis halálnak. A katekumen ezután bizonytalan, fogódzók nélküli állapotba 

kerül, a liminális personae, a „küszöbember” státusz nélküli helyzetébe, az egyik státusztól 

már elszakadt, de az új státuszt még nem birtokolja. A liminalitas fázisában van, ahol a 

státusznélküliség állapota bizonytalanságot teremt. Ezt az időszakot rítusok strukturálják, 

amelyek segítenek a katekumennek periodikusan szakaszolni ezt a liminális állapotot. 

Azt állapítottuk meg, hogy mind a rítusokon, mind a foglalkozásokon három szinten 

történik a beavatás a katolikus státuszba: kognitív, emocionális, és kommunális szinten. Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy a katekumenátus nem új lexikális ismereteket, hanem új 

nézőpontokat, érzéseket, attitűdöket akar rögzíteni, és mindezt közösségben teszi. A szoros 

értelemben vett katekumenátus időszakában több köztes rítusban vesz részt a katekumen. Az 

első a tradíció rítusa, amely során a katekumen egy mise keretében ünnepélyesen átveszi a 

Hitvallás és az Úr imája szövegét. Ez a rítus elsősorban a hit kognitív és kommunális szintjét 

erősíti. A köztes rítusok sorába tartozik még az exorcizmus, mely egy ördögűzés, az „effeta” 

szertartás, és a reddíció, a hit megvallása a közösség előtt.  

A beavatás kommunális szintje azáltal valósul meg, hogy a rítusok a közösségi szinten 

zajlanak, sokszor az egyházközösség előtt történnek. A rendszeres heti találkozók, heti 

beszélgetések, a csoportmunka kivonta a katekumenátust a hétköznapi idő folyamából, és az, 

hogy a katekumenek közösen vesznek részt a rituálékban, megteremti a communitas-i 

összetartozást. Azonban mivel a katekumen csoport az egyház által szervezett közösség, azaz 

a struktúra része, ezért a turner-i ideologikus communitas fogalmat használtuk az 

értelmezéshez. 

A köztes időszakhoz tartozik még, hogy a megkeresztelt katekumenek a bűnbánati 

liturgia keretében először gyónnak, ezt kis közösségben megünneplik, és mindenki választ 

magának egy szentet, akinek a nevét a kiválasztás rítusával magára veszi. A kiválasztáskor a 

katekumen az oltár elé járul, kifejezi szándékát, és beírja nevét a katekumenek könyvébe. A 

liminális állapot a kiválasztás rítusával ér véget. Ekkor már a katekumen végleg határozott 

abban, hogy teljes jogú katolikussá akar válni tisztában van a katolikus értelmezésekkel, és 

többször is tanúságot tett már elköteleződéséről. 

A keresztelés, bérmálás előtt van még egy időszak, a megtisztulás, az önvizsgálat 

időszaka, melyet kisebb exorcizmusok tagolnak. Ez az állapot már nem tisztán liminális, így 

ezt az időszakot attól elkülönülten értelmeztük. A folyamat végül a kereszteléssel, illetve a 

bérmálással zárul, és mivel ez egy régi énkép halálát követő szellemi átalakulás 

kezdőpontjának megszentelése, az eliade-i „új születés” mentén tettük mélyebben érthetővé. 



 36 

A katekumenátus folyamata a misztagógiával zárul, mely az utolsó, a hit elmélyítésére szánt 

időszak. A katekumen ilyenkor már a közösség részének tekinti önmagát, és hetente misét 

látogat. A heti foglalkozások során a liturgiáról születnek reflexiók. Ez alatt a néhány hét alatt 

történik meg tehát a korábban marginalizált beavatott közösségbe való visszavezetése, illetve 

ennek során válik az új közösség részévé. A katekumenátus egész folyamata a liturgikus év 

menetét követi, és ezzel az egyházba az idő fogalma mentén is integrálja a katekument. 

Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy az Eucharisztia értelmezhető-e a misztikus 

születés vonatkozásában. Néhány kitétellel éltünk, mégis, mivel az Eucharisztia a 

természetfölötti lény, Jézus halálát, ősdrámáját idézi, és a rítus a vele való egyesülésben 

megtörténő szimbolikus halálról és újjászületésről szól, úgy véltük, azzal, hogy az 

Eucharisztiát a beavatási halál kontextusában tárgyaljuk, mélyebb jelentésrétegeit tárjuk fel 

annak a kapcsolatnak, mely az aktusban hívő, Jézus szenvedéstörténete, illetve az egyházi 

hagyomány között egyébként per definitonem megjelenik. Az első áldozás a sok kis halál után 

valódi, nagy halálként tételeződik, hiszen ezen a ponton valósul meg először fizikai síkon is a 

totális (kommunális és transzcendentális) egyesülés, aminek bázisán végül bekövetkezik az 

újjászületés. 

A dolgozat során két exkurzusban bővítettük a katekumenátus pedagógiai spektrumát. A 

katekumenátus gazdag pedagógia eszköztárból gazdálkodik, és használja a modern pedagógia 

alapelveit, pl. a kooperatív tanulást. A katekéták számolnak a felnőtt összetett 

személyiségével, társadalomban betöltött különféle szerepeikkel, követik az andragógia 

alapelveit. Egy téma átbeszélésénél a partneri viszony kiemelt fontosságot kap, így ez 

személyes reflexiókon keresztül történik. 

A dolgozatban feltártuk tehát a katekumenátus standardizált jelentéseit, bemutattuk a 

kognitív, emocionális és kommunális szinten megjelenő katolikus csoportértékeket, az 

elemzést a terepmunkán leírt tapasztalatokkal, rituális aktusokkal, interjúrészletekkel 

támasztottuk alá. Ez azonban még mindig nem tette lehetővé, hogy egy vallási közösség 

vallásosságának elemzésébe bevonhatóak legyenek azok a hitkonstrukciók, amelyek a vallás 

hivatalosan elfogadott értelmezéseibe nem férnek bele, és egyediségükben külön világot 

képeztek a kereszténységen belül. Mivel érdekes eredmények, helyenként két hitrendszer 

közötti koherens szintézisek születtek, azt akartuk, hogy az elemzésben a vallás mint 

értelmező-konstrukciós munka is megjelenjen, és a vallás ezeknek az élményszerűségükben 

létező egyéni hitvilágoknak az örvényében válhasson „kézzelfogható” valósággá, 

tudományosan elemezhetővé. 
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Először a durkheim-i definíció mentén vizsgáltuk, mi tartja össze az egyéni olvasatokat 

egy vallási közösséggé. Durkheim a vallási közösség összetartó erejét a közös hiedelemben 

definiálta, mely szerint a hiedelmeket a közösség minden tagja elfogadja, azzal válnak egy 

közösségként értelmezhetővé, hogy ez a csoport közös dolgát képezi. A mi esetünkben 

azonban ez éppen kizárta a személyes vallásosság egyediségének értelmezését, amit az 

elemzésbe be akartunk vonni. Ez alapján a közös hiedelem korántsem tűnt olyan könnyen 

megfoghatónak. Ahogy megfigyeléseinkből kiderült, a vallás egy értelmező-konstrukciós 

munka során válik a katekumenek közösségét összetartó valósággá. A vallásosság személyes 

szintjén megfigyelt apró részletek és eltérések alapján úgy tűnt, hogy az intézményesen 

továbbörökített vallási hagyomány absztrakt viszonyítási pont. Bár az abszolút vallás ezen a 

szinten közös hagyományként, közös hiedelemként tételeződik, azonban nem valamiben való 

osztozásról, hanem egyéni jelentésalkotásról lehet csupán szó. 

Éppen ezért amellett érveltünk, hogy vallás és csoport viszonya úgy írható le kifejezően, 

ha az abszolút vallást metanarratívaként, és a személyes vallásosságokat e mentén írt 

személyes szövegváltozatokként értelmezzük. A vallást a narratívák sorozatában konstruált 

„lágy entitásként” szerettük volna megragadni, hogy az elemzésbe be tudjuk emelni azokat az 

egyéni hitkonstrukciókat, értelmezéseket, melyeket az interjúk során megfigyeltünk. A 

narratíva fogalma kezelhetővé tette a vallási olvasatok sokszínűségét, és megvilágította, hogy 

vallás és közösség viszonya egy metanarratíva mentén írt személyes szövegváltozatokban 

ragadható meg. Így elemezhetővé vált egyes hitkonstrukciók szinkretikus jellege is. 

A katekumenátus folyamatának elemzésével igazoltuk hipotézisünket, és 

megállapítottuk, hogy a katekumenátus kognitív, emocionális és kommunitás szinteken 

tekinthető beavatásnak. Hipotézisünkből kiindulva azzal a felvetéssel éltünk, hogy új 

szempontokat adhatunk későbbi kutatásoknak, ha a személyes vallásosság élményszerűségét, 

egyediségét új energiaként beemeljük az elemzésbe, és a közös hiedelem fogalmát 

fragmentáltságában láttatjuk. Kutatásunknak az lett az eredménye, hogy a vallásnak mint 

antropológiai fogalomnak csak egyik szintje a maga totalitásában befoghatatlan, absztrakt 

szinten létező hiedelemrendszer, és a vallás sokkal inkább szövegolvasatok örvényében válik 

jelenvalóvá. Ez a szempontrendszer természetesen tudományosan csak akkor bírhat revelatív 

értékkel, ha a felrajzolt értékhorizont csoport-specifikussá válik. Azonban, ha feltételezzük, 

hogy egy vallásban tendenciaszerűen felrajzolható egy elmozdulás az értelmezésben, akkor a 

személyes narratívák elemzése értelmet kap. Fontos lehet ez olyan kutatások esetében, amikor 

össze akarunk vetni egy valláson belül demográfiailag eltérő közösségeket (pl. arab országok, 

európai országok iszlám közösségei). A narratívaként kezelt egyéni vallásosságok vizsgálata 
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kiegészíthetné a rituális, proxemikai, és szimbolikus elemzéseket, és a vallás társadalomra 

gyakorolt hatásának vizsgálatait. 

A narratívaként kezelt vallásosság élményszerűségének bemutatása új perspektívát adhat 

a vallásszociológiai kérdőívekben használt kategóriák újraértelmezésében. Bár a szakrális 

kommunikációt jelen dolgozatban csak érintőlegesen, egy exkurzus formájában tárgyaltuk, 

kiegészítésünkkel a katekumen közösség esetében úgy tűnt, a szakrális kommunikáció egyre 

kevésbé létezik a hagyományosnak tekintett imádkozás formájában. Mivel a 

vallásszociológiai kérdőívek gyakran kérdeznek az imádkozás szokásaira, elképzelhető, hogy 

pontosabb kvantitatív vizsgálatnak vethetnék alá a szakrális kommunikáció mezejét, ha a 

felsorolt attitűdöket is számításba vennék a kérdéseknél. Hasznos szempontokat nyújthat az 

egyéni narratívák olyan esetekben is, amikor a vallási fogalmak jelentéstartalmait próbálják 

feltárni. 
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Mellékletek 

 

1. Interjú (J) 

 

Miért kezdted el a katekumenátust? 

Régóta szerettem volna. Nem vettem részt hitoktatáson gyermekkoromban, de amikor kicsi 

voltam a nagymamámék tudom, hogy jártak templomba, néha én is elmentem velük. Másrészt 

mindig volt bennem egy olyan érzés, ezt még a p-vel beszéltük, hogy neki is ilyen volt 

kiskorában, valami plusz erőt éreztem, nem csak azt, hogy itt vagyunk a földön, és csinálunk 

dolgokat, hanem mintha nem is ide tartoznék, ilyen szempontból másnak éreztem magam, 

mint a többiek, de lehet, hogy ilyen minden gyereknek van. Nem is az, hogy földönkívüliek, 

vagy isten, hanem valami külső dolgot gyanítottam, de ezt csak úgy veleszületett módon. Meg 

hát azt láttam, hogy van ez a hit, amit én nem tanultam, mások pedig igen. Na de ezzel azért 

annyira nem foglalkoztam, de amikor megismerkedtem a férjemmel, na ő volt az, aki 

végigjárt mindent, bérmálkozott is, és ő járt minden vasárnap templomba. Először nem 

mentem el vele, aztán egyre gyakrabban. Sőt, amikor már 2-3 éve ismertük egymást, akkor 

kint voltam egyedül Brémában, és elmentem egyedül a misére, most nem azt mondom, h 

végig ott voltam, de fontosnak éreztem, h bemenjek, szóval volt egy ilyen indíttatás bennem. 

Meg amikor így itthon vagyok egyedül a gyerekkel, nincsenek anyukák, gyerekek, jobban 

egyedül is vagyok, lehet, hogy ez segített ahhoz, hogy valami megoldást keressek úgy az 

életemre is, meg egyáltalán, mindig volt egy ilyen hiányérzetem, hogy van valami, amiről én 

nem tudok, és szeretném ezt bepótolni, meg nem is lehet olyan hülyeség, ha ennyi ember hisz. 

Amikor már 6-7 éve voltunk együtt a férjemmel, hát a fiúkat ugye nehezebb rávenni, h 

megnősüljenek, és valahogy úgy szóba jött, hogy ha lesz esküvőnk, nem voltam, még 

bérmálkozó, első áldozó, és biztos kéne járni valamiféle hitoktatásra, és gondoltam, hogy 

majd ő segít ebben, nem tudom, ezen a vonalon így közös témaként elindulni. Ezt ő lekezelte 

azzal, hogy hát az nem úgy megy, oda éveket kell tanulni, nem úgy megy, hogy odamész, és 

egy év alatt mindent bepótolsz. Na és ezzel akkor be is lett fejezve, és most jött el az a lépés, 

hogy körbenézek, hogy hol lehetne eljárni hittanra. Megkérdeztem a közeli templomba, de itt 

épp papváltás volt, meg teljesen nagy változások voltak. Aztán mivel mindig is a Sz-be 

jártunk, innen is oda járunk vissza templomba, és amúgy is a kerületben laktunk, ezért. 

Akkor ez azt jelenti, hogy te a férjeddel minden vasárnap jársz templomba? 

Igen. 

És akkor hogy hogy azt mondod, hogy nincs olyan ember a környezetedben, aki a 

hitéletet gyakorolja? 

Azért, mert ő eljár a templomba minden vasárnap, de ezen kívül nem tudok mást olyat 

mondani, ami a hitéletet jelentené. Én nem tudom, hogy ő ezt hogyan éli meg, mert ő egy 

nagyon zárkózott ember, akivel nagyon nehéz érzelmekről beszélni, nagyon kemény dió ebből 

a szempontból, és erről sem tudok vele erről beszélni. Két évet eljártam a katekumenátusra, 

mert én kihagytam három évet a kettő között, hazajöttem, és nem tudtam vele ezekről a 

dolgokról beszélni. Én nem tudom, hogy ő belül hogyan éli meg a hitét. Másrészt, az az 

értékrend, amit én kaptam a szüleimtől, és ahogyan én élek, az teljesen ugyanaz, vagy hát 

majdnem ugyanaz, amit jézus tanított, és az egész keresztény egyház képvisel. És ezt csak 

zárójelben jegyzem meg, hogy a férjem meg, aki tanult hittant, ő meg olyan dolgokat csinál, 

ami teljesen ellentétes. Szóval a cselekedetei nem támasztják alá, hogy ő eljár. Mindegy, ez az 

ő dolga. Úgy éreztem, hogy nekem kell megerősödnöm ezen a téren, h tudjam, hogy mi az, 

hogy hit, meg lássam a dolgokat, és lehet, hogy akkor ő is jobban megnyílik, mint akkor, 

amikor persze eljárok, meg tanulgatom, de ő az, aki tudja a dolgokat, én meg még nem. 
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Mindegy abban reménykedtem, hogy a bennem végbemenő változások hatására majd ilyen 

dolgokról is jobban fogunk tudni beszélni, de az a furcsa, h még nem jött el ez az idő. 

És ez azt jelenti, hogy mostanában megújult benned egy istenkeresési szándék? 

Igen, beérett az a gondolat, hogy most már lépni kéne, és meg kéne nézni, hogy hova lehetne 

eljárni. 

És milyen elképzeléseid voltak Jézusról, Istenről, mikor elkezdtél járni? 

Nem túl sok, nem túl sok. Nekem volt egy nem taszítás, vagy távolságtartás, vagy félelem a 

papasággal szemben, mert nekik van egy ceremónia, meg egy paphoz odamenni... Volt az 

egyház, meg voltam én. Láttam, hogy vannak emberek, akik élik a hitüket, tudtam, hogy van 

ilyen, meg nyilván azért, mert ők éveket jártak hittanra, ezért ők úgy belenőttek a dologba, 

nekik természetes ez, nekem meg ez az ismeretlennel szembeni olyan olyan félelem volt 

bennem, azért is léptem meg nehezen ezt a lépést, hogy az hogy én egy plébániára bemenjek, 

kihez menjek oda, de ma is van bennem egy olyan, hogy annyira hangoztatták, hogy lelki 

vezetőt választani, de hát hogyan menjek én oda egy paphoz, akinek annyi dolga van, meg 

egyébként is annyian járnak hozzá. Tehát ilyen kisebbségi érzés valahogy. Na úgyhogy, én 

amit vártam, hogy beleláthassunk a dolgokba, hogy mi is ez a hit, azt elég jól megkaptuk. Hát 

nyilván ez egy alap, mert ezer kérdésem felmerült, amire persze nem kaptam választ. 

Mint például? 

Tehát pl. egy csomót beszéltünk arról, hogy jézus szeret minket, tehát a jó oldaláról, de arról 

nem beszéltünk, hogy kísértés, meg miért kell ennyit szenvednie az embernek a földön, tehát 

ezekről a negatív dolgokról, de lehet, hogy én nem voltam ott. Vagy amikor meghal az ember, 

és tisztítótűz meg nem tudom mi, szóval nekem erről hiányosak az ismereteim, nem tudom, te 

hogy vagy vele. De amikor arról volt szó, hogy miért félünk meghalni, és én akkor azt 

mondtam, hogy én az előtte való szenvedéstől félek, amikor beteg az ember, de amikor már 

meghalt, akkor úgyis mindegy, attól én már nem félek. De aztán elgondolkoztam azon, hogy 

lehet hogy azért nem félek a haláltól, mert nem tudom azt, hogy ha meghal valaki, akkor hogy 

a lelkekért szoktak imádkozni, hogy meg megbocsátásra kerüljenek, és nem tudom ott a 

negatív dolgokat, hogy ott milyen megmérettetés vár rájuk. Ezen a téren pl. hiányosak az 

információim, nem tudom, te hogy vele. 

Nekem sincsenek kialakult elképzeléseim erről. Még azt is nehéz elfogadni, hogy egy 

életen belül hogyan tudunk minden bűnünktől megszabadulni, hogy ne legyen 

szükségünk újabb próbálkozásra. 

Igen. Meg egyáltalán, de hát ezek már mind ilyen plusz kérdések, mert hát ugye arról van szó, 

hogy Jézus meghalt  értünk a kereszten, a bűneinkért, de akkor miért kell ennyit szenvedni pl., 

, nem? vagy hogy próbára tesz Isten, meg betegségek, vagy bármi? Na és akkor erre 

magamnak azt találtam ki, hogy lehet, hogy éppen azért vannak a betegségek, mert nem úgy 

csinálja az ember, ahogyan kellene, ahogy jézus is tanított, na és ebből jönnek a problémák, 

mert ha úgy élnénk, ahogy ő tanította, akkor lehet, hogy, de ezek csak az én kis 

feltételezéseim, mert nincs, akivel ezt megbeszéljem. Szóval ilyen sok kis kérdés felmerült, 

ami nem tudom, hogy mennyire alap vagy nem, lehet hogy nem is olyan alap, és mi csak az 

alapot kaptuk meg, gondolatindítóként ez nagyon jó volt, meg hogy átlássuk a dolgokat. 

A katekétákkal nem beszélgettél ezekről? 

Nem volt rá igazán lehetőség. Andi jött át egyszer, de késett két órát, addigra már felébredt a 

gyerek, aztán hazajött a férjem, és inkább egy családlátogatás lett belőle, nem tudtunk úgy 

elmélyedni. 

Milyen tételek voltak, amiket nehéz volt megérteni, vagy ami még homályos? 

Hm, erre is fogok válaszolni, csak egy dolgot hagy mondjak, mert lehet, hogy ez lenne a 

következő kérdésed.. Szóval egy olyan dolog volt, még az előző csoportba jártam, ahol a Cs. 

iszonyú, hogy hogy tudott mesélni, csüngött rajta az ember, ahogyan ő magyarázta azt, hogy 

jézus szeret, az volt nekem a legmélyebb mondanivalója, amin úgy jó értelemben a legjobban 
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megdöbbentem. Mert persze tudtam, hogy van Jézus, van Isten, meg volt egy elképzelésem, 

hogy hogyan működik, de ahogyan ő mondta, olyan barátként, nagyon jóként, nagyon 

pozitívként állította be, és ezt a megfogalmazást én még nem hallottam, hogy Isten, Istent 

vagy Jézust mondott, nem is tudom, hogy ő mennyire szeret minket. Azon gondolkozom, 

hogy milyen szövegkörnyezetben mondta. Mert addig csak úgy kezeltem én is, hogy jól van, 

vagyunk mi, van a hit, van isten, Jézus, stb., és ez egy működő rendszer. Nyilván a szereteten 

alapszik, de valami plusz érzelmi töltetet belevitt ebbe. Nagyon nehéz ezt így szavakba 

önteni.  

Intenzívebbé vált a kapcsolat. 

Mélyebbé, talán inkább mélyebb értelmét mutatta meg az egésznek. Visszatérve arra, amit 

még kint beszélgettünk, lehet, hogy ez egy visszacsatolás arra, amit még kint beszélgettünk 

(utalás a diktafon nélküli néhány mondatra), hogy nem csak én keresem Istent, hanem ő is 

akarja ezt a kapcsolatot, és hogy ő szeret, vegyem már észre. És mi az, amit nehéz volt 

megértenem? 

Bármilyen kardinális kérdés… feltámadás, szentek, angyalok, mária, stb. 

Nem tudom, nekem nem volt semmi, amiben úgy megakadtam volna, várjál, most 

gondolkodom, hanem inkább amit I. atya mondott kismaroson, hogy őhozzá sem, tehát hogy ő 

sem érezte sokáig Mária közelségét, és amikor elment Medjugorjéba, na utána váltott ő, azóta 

érzi Máriát nagyon. Tehát én inkább csak úgy kezelem, hogy van amit jobban érzek, valamit 

nem annyira. Tehát a szenteket még nem érzem annyira, hogy beszélgetek velük, vagy kérem 

a segítségüket. Én inkább csak azt érzem, hogy van, amibe jobban belefolyok, valamibe még 

nem annyira, de nem azért, mert ellenkezéssel fogadnám, hanem azért, mert még nem tartok 

ott. Meg lehet, hogy ez személyiségből adódó dolog is, mert vannak lázadó típusú emberek, 

én egy nyugodt hangulatot terjesztek mindenhol, én egy elfogadó típus vagyok, lehet, hogy 

pont ezért, tehát amivel én úgy vagyok, hogy nem foglalkozom most ezzel, lehet, hogy az 

másban ellenkező gondolatokat indítana, nem tudom. 

És amikor imádkozol, akkor Jézushoz imádkozol, vagy Istenhez? 

Hát, ez egy nagy kérdés volt nekem, és aztán elkezdtem figyelni a szentmisét, és ott is egyszer 

jézushoz imádkoznak, egyszer istenhez. Szóval nekem korszakaim vannak. Pl. Máriához is 

imádkozom. Meg jobb is, ha nem az van, hogy van egy séma, és úgy imádkozom, hanem mint 

minden másban az életben, hogyha ugyanúgy csinálsz mást is, akkor unalmassá válik. 

Valamire ráérzek egyszer, és akkor úgy érzem, hogy hú, ez működik, van egy kapcsolatom 

istennel, aztán egy-másfél-két hét múlva már nem érzem benne azt a személyes kapcsolatot. 

És arra jöttem rá, hogy itt is változtatni kell, valahogy más gondolataim jönnek. Volt egy 

olyan időszak, amit jónak is tartottam, amikor, hogy megköszöntem az angyaloknak, 

szenteknek a segítséget, nem úgy konkrétan. És ez mostanában teljesen kimaradt. Pl. amikor a 

ritával beszéltem ilyen kettes beszélgetésben, akkor mondtam neki, hogy kérem a szentlelket, 

hogy velem legyen, hogy segítsen, nem tudom már, hogy fogalmaztam, és mondtam neki, 

hogy nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó, mire ő, hát persze, hogy ez nagyon jó. Tehát akkor 

pl. a Szentlelket kértem, hogy erősítsen, most nem, nem annyira, most is van egy ilyen része, 

de nem olyan hangsúlyosan. 

Te fogalmazod meg az imáidat, vagy kötött a szöveg? 

Én, én. Amikor fáradtabb vagyok, vagy kiüresedett az a fajta, ahogyan éppen akkor 

imádkozom, akkor igen, előfordul, hogy elmondok egy miatyánkot, hiszekegyet, vagy egy 

Mária-imádságot, de inkább a saját szavaimmal egy beszélgetés formájában. De végül is, 

hogy példát mondjak arra, amivel jó nehezen küzdök, az a gyónás, a lelkiismeret-vizsgálat. És 

én azt hittem, hogyha ezt a két évet elvégzem, akkor nem lesz ezzel problémám. 

Mert előtte gyóntál te? 

Igen, mert a L-vel pont beszéltük, hogy első áldozó leszek, vagy bérmálkozó, mert amikor én 

férjhez mentem, ugye én meg voltam keresztelve születésemkor, gyermekkoromban nem 
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jártam hittanra, de aztán amikor férjhez mentem, előtte nekem kellett járnom oktatásra. Talán 

nyolc alkalom volt, csak érintőlegesen lehetett venni témákat. És akkor ott azt mondták, hogy 

mindeni menjen oda, ahol az esküvője lesz, és akkor ott gyónhat. És akkor én elmentem Z-re, 

mondtam, hogy elvégeztem ezt a kurzust, és ott azt mondták, hogy gyónhatok, és akkor én ott 

gyóntam. Meg aztán még egyszer-kétszer gyóntam. De aztán egy olyan helyen voltam, hogy 

utána sokáig nem mentem. Nyilván nem tudtam én annyira átgondolni ezt a lelkiismeret-

vizsgálatot, meg aztán én eléggé tiszta életet élek nagyon sok tekintetben, és én úgy éreztem, 

hogy nincs is nagyon mit meggyónnom. És valószínűleg az történt, hogy én bementem a 

gyóntatószékbe, és nyilván világos volt a pap számára, hogy én nem vagyok egy gyakori 

gyónó, és alig gyónok meg valamit, és úgy lehordott, hogy az valami iszonyú, hogy milyen 

gyónás ez, én ezt nem is veszem komolyan, és gyakorlatilag utána nem is mertem elmenni 

gyónni. Ez itt volt a Sz-ben. 1998-ban volt az esküvőm. Ez 1999 őszén lehetett. És én 2003-

ban kezdtem a katekumenátust. Tehát három évig nem mentem el gyónni, mert amúgy is 

bizonytalan vagyok belülről, hogy is kell, mit kell mondanom, meg nem tudom annyira 

átlátni, átgondolni a dolgokat, és akkor kaptam egy ilyen pofont, hogy most mi ez, amit itt 

csinálsz, és akkor elkezdtem ide járni, és addig nem is akartam elmenni gyónni, amíg el nem 

végzem, vagy a vége felé nem járunk. Én akkor még arra gondoltam, hogy nem leszek első 

áldozó, hanem a bérmálkozás előtt majd meg kell gyónni, és addigra már biztosan át fogom 

látni a dolgokat, meg tudni fogom. És akkor a L-vel beszéltük, hogy ez most nekem első 

áldozás volt vagy nem, mert nincs sehova beírva, és akkor végül is abban maradtunk, hogy 

akkor csináljunk szépen végig mindent, legyek első áldozó, be is van írva, részt is vettem 

rajta, tehát maga ez a beavatás is megtörtént. Amikor az első áldozás volt, akkor gyóntunk, 

nem tudom, hogy a bérmálkozáskor is gyóntunk?, és én elmentem még júniusban egyszer, de 

aztán valahogy megakadtam kicsit. Én nem tudom, valahogy úgy vagyok vele, én nem tudom, 

már azon is gondolkoztam, hogy valahogy mélyebben el kéne gondolkozni ezeken este az 

imák előtt, vagy közben, hogy úgy rájöjjek.. 

Mármint mire? 

A hibáimra! Hogy mi az, amit meggyónjak! Azért, mert én most egy olyan élethelyzetben 

vagyok, ami kicsit ???. Hogy bármit csinálok, az nem jó, vagy nem értenek meg, tehát kézzel-

lábbal kapálódzok, hogy a felszínen maradjak, mindent megteszek, és mégsem sikerül, és úgy 

érzem, hogy nem rajtam múlik. Igen, mert ilyenkor, amikor a lehetőségeimhez képest mindent 

megpróbálok, akkor nehéz tükröt tartani, hogy mi az, amit nem. 

Én a magam szempontjából már azt is bűnnek tekintem, hogy megveszem a műanyag 

zacskót, és ezzel szennyezem a földet, tehát én ilyen globális dolgokra is kivetítem. 

Mh. Még egyszer a R-vel beszélgettem ilyen gyónás dologról, minden ember éli az életét, 

valami fontosabb, valami kevésbé fontosabb, biztos, hogy minden embernek más jelenti akár 

meggyónandó bűnt is. Tehát van egy alap, és vannak részletek, ami mindenkinél más, mert én 

is egy olyan ember vagyok, aki nem ezt a mai világot részesítem előnyben, tehát a gyerekek 

egy éves korukig biztos, hogy nem kaptak mikrózott ételt, meg a tápszer, meg én főzök, meg 

édesanyám kertjéből hozom a dolgokat. A diplomamunkámat is a reformélelmiszerről írtam. 

Szóval bennem is van egy olyan vonal, hogy odafigyelni, nem eldobni a szemetet, meg 

magyar terméket veszek pl., ha tudok választani kettő közül. És lehet, hogy én azért nem 

érzem meggyónandó bűnnek ezt, hogy kénytelen vagyok így megvenni ilyesmit, amit 

manapság csak így lehet megkapni, mert van bennem egy törekvés. Én, amit most a 

legfontosabbnak érzem magamban, az az, hogy az isteni akaratot szabadon engedni, hogy ne 

az legyen, hogy én akarok valamit nagyon. De ezt szerintem a hétköznapi életben is meg lehet 

magyarázni, hogy ha görcsösen akarsz valamit, az nem szokott sikerülni. És én a párhuzamot 

keresem a gyerekkoromban, meg a hitben, mert azt látom, hogy én akkor nem jártam hittanra, 

de mégis egy Istenben élő világban éltem, úgy érzem. Lehet, hogy azért mert tisztábbak a 

gyerekek, és volt közöm ahhoz, amiért már felnőtt fejjel tennem is kell valamit, és lehet, hogy 
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pont azért volt nekem éveken keresztül hullámvölgyem, hogy visszatérjek arra az útra, amin 

nekem most járnom kell. És akkor sokszor elgondolkozom, érzéseken is, hogy gyerekként, 

amikor este lefeküdtem, hogyan aludtam el, milyen érzéseim voltak sok mindennel 

kapcsolatban, mert akkor jól éreztem magam, most meg nem. És akkor működtek is a dolgok, 

és hogy mi az, ami miatt működtek, hogy esetleg én máshogy álltam hozzá. Nyolcadik után 

költöztünk el, és én az új helyen nem éreztem már olyan jól magam, mondjuk, 14 éves 

koromig úgy működött. 

Mi az, ami segítene? 

Hát ez a környezet ez biztos nem. Pl. hogy az esti imákra is, én még nem álltam oda a férjem 

elé, hogy márpedig én minden este imádkozom, és hagyj egy negyed órán keresztül, hanem 

úgy keresem az alkalmat, hogy magamnak keresem, hogy pl. tudom, hogy nézi a tv-t a 

szobában, és akkor nyugodtam imádkozhatom. 

És tudsz ilyenkor nyugodtan? 

Van, amikor bennem van ez, és akkor pl. kevesebbet imádkozom. Az Á. mesélte ezeken a 

csütörtöki alkalmakon, hogy a férje, amikor még katona volt, az anyja vitte be neki az ostyát 

áldozni, és a wc-ben vette a szájába be, és akkor jött ez a gondolat, hogy hol szabad 

imádkozni, és hol nem, és van-e olyan hely, ahol nem. És mondta egy srác is, hogy van, hogy 

bemegy a wc-be, és ott valami imát elmond gyorsan, és erre azt mondta az ági, hogy nincs 

olyan hely, ahol ne lehetne. Nekem pl. a beszélgetés előtt volt egy időszak, amikor lefürödtem 

este, és benn maradtam egy jó öt percet a fürdőben, mert tudtam, hogy kinn úgyse hallják, 

hogy mit csinálok, mert nézte a férjem a tv-t, és ott imádkoztam. Vagy utolsó két havi 

gondolatom, hogy már ahogy beállok a zuhany alá, már akkor is jó elengednem magam, és 

istennel beszélgetnem, mert már az is egy ima, ahogyan ott rágondolok, meg azért úgy 

beszélgetek vele. 

Mit jelent neked az Istennel való beszéd? 

Talán inkább azt érzem, hogy megpróbálok úgy rágondolni, ráfigyelni, akkor kapok egy ilyen 

jézusi békét, hogy tényleg úgy megnyugszom egy kicsit, meg úgy. Sokszor előfordult, hogy 

ahogyan úgy elmélkedtem vele, akár csak így zuhany közben, utána eszembe jutott, hogy jaj, 

nem forraltam fel a tejet a gyereknek, és nem lesz holnap mit inni. Tehát azáltal, hogy 

rendeztem a gondolataimat, eszembe jutnak dolgok, és azáltal, hogy én beszélgettem vele, 

lehet, hogy jött egy isteni sugallat, hogy ne felejtsem el felforralni azt a tejet. Tehát volt egy 

ilyen visszacsatolás azért, mert egy hullámhosszon voltunk. Szóval, mi volt a kérdésed? 

Mit jelent neked az Istennel való beszéd? Kérsz tőle, vagy hálát adsz neki, vagy 

elmondod neki a saját belső nyűglődéseidet? 

Ez olyan, lehet, hogy ezeket a lépcsőfokokat mindenki végigjárja, hogy az elején próbál kérni 

dolgokat, de most, amit mondtam neked, hogy próbálom elfogadni az isteni akaratot, nekem 

pl. az volt egy nagy gondolatköröm, hogy hol van a középút ebben, mert amúgy is én 

mindenben a középutat látom egy járható dolognak, hogy hol van az a középút, hogy az isteni 

akarat teljesüljön, de nekem is kell tennem érte. Tehát ne az legyen, hogy az én kívánalmaim 

kerekednek mindenen felül, de azt sem várhatom, hogy isten mindent elém tárjon. Mert az, 

hogy teljesüljön az isteni akarat, és én leülök a székbe és várom, ez nem megy így. És pl. az 

imádság kapcsán is felmerültek bennem olyan kérdések, hogy hogyan imádkozzak. Hogy 

most pl. kérhetek vagy nem kérhetek. Vagy mit kérjek, vagy hogyan kérjem. Vagy volt 

mostanában pl. egy rövid időszakom, hogy nem kértem tőle semmit, hanem azt kértem, hogy 

teljesüljön az ő akarata, hogy adjon nekem ehhez erőt, küldje a szentlelket, és jól döntsek az 

adott pillanatokban. Igazából most ebben a fázisomban tartok, hogy nagyjából ezt 

imádkozom. Amit még így beleveszek, mert egészségügyileg nagyon hadilábon állunk, hogy 

azt kérem, hogy hagy legyünk egészségesek, hogy az ő akarata teljesedhessen, tehát hogy az ő 

világát építsük a földön, hogy őt képviselhessük, hogy ez ne akadályozzon minket benne. 

Meg amire még kérem, mert arra is rájöttem, hogy jó lenne innen elköltözni, és jó lenne ilyen, 
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olyan, amolyan, de igazából nem tudom megmondani, pontosan hol lenne az a környék, ahol 

igazán jól érezném magam, igazából én elköltöztem volna B-ről, csak a férjem szeretne itt 

maradni. És akkor én most azt imádkozom, hogy egy olyan helyre vezessen minket, ahol 

találjuk meg az igazi otthonunkat. Nem egy lakást akarok magunknak, hanem egy otthont, 

ahol a hitben is teljesedhetünk családi szinten is, megtaláljuk a helyünket, tehát ebben is 

valahol itt találtam egy középutat, hogy ha ez a lakás, akkor ez a lakás, ha egy másik, akkor 

egy másik, de hogy működjön a dolog, de hogy hány szobás, meg mi, meg hogyan, azt nem 

tudom, megpróbálok nyitott lenni rá. És ha szembejönnek velem a dolgok az életben, akkor 

megpróbálok helyesen dönteni, de ne az legyen, hogy márpedig én ezt akarom csinálni. 

Minden nap szoktál imádkozni? 

Igen, és azt veszem, hogyha imádkozom minden nap, és tényleg tudok úgy odafigyelve 

imádkozni, akkor jobb az egész napom, és főleg, hogy ha huzamosabb ideig működik ez, 

akkor egy jobb időszakot élek általában. És lehetne fordítva is magyarázni, hogy amikor nem 

vagyok annyira jó passzban, akkor nincs időm annyira meg energiám imádkozni. De 

szerintem, de én fel merem ezt vállalni, hogy ilyen indíttatású, hogy az imának van egy ilyen 

hatása. 

Van valami kiemelt helyzet, amikor úgy érzed, hogy találkozol istennel, pl. az 

eucharisztiában? 

Áldozáskor, akkor beszélgetek Jézussal, az még egy ilyen plusz. Az volt még nekem érdekes, 

hogy én ugye jártam korábban is misére, meg tudom, hogy hogy épül fel, meg részt veszek 

rajta, de az, amikor beavatás szertartás volt első év végén, azt hiszem, az volt az, amikor 

nagyon megérintett az egész. Tehát úgy ültem ott, hogy valami nagyon pozitív, valami 

szeretetet is éreztem. Nagyon részt vettem lelkileg a misében. Lehet, hogy azért is, mert ugye 

rólunk szólt az egész, vagy rólunk is, és aztán ez sokszor eszembe jut, hogy ha beülök simán a 

misére, és akkor ugyanazokkal az érzésekkel legyek. És akkor kicsit igen, máshogyan tudok 

ott lenni, mint korábban. Meg ezt a R-nek fogalmaztam meg, hogy azok a szerdai alkalmak 

nekem sokáig többet jelentettek, mint elmenni egy misére. Meg most annyi, hogy úgy 

próbálok jobban oda is figyelni a prédikációra, a mondanivalóra, mert gyakorlatilag egy mise 

is ugyanolyan, mint egy katekumenátus, csak nem vagy annyira aktív résztvevője, viszont 

ugyanúgy tanítanak egy csomó mindenre. Meg gyerekekkel elmenni is más, gátolnak, mert 

odébb akarnak menni, mert nyekeregnek, nem úgy van, hogy elmélyülten hallgatom 10 

percig. 

És az ünnepekre készülsz? Mondjuk a karácsonyra? 

Amikor volt a katekumenátus, akkor inkább a húsvét előtti időszakot akkor elég jól átéltem, 

és ennek kapcsán kezdtem el gondolkodni, hogy most viszont az ádventet az első héten 

egyáltalán nem. De valahogy nem tudtam időszakot szakítani az ádventi koszorúra sem. És 

abszolút nem voltam jézusváró hangulatban. De aztán elmentem köv. héten bibliakörre, és 

akkor ráébredtem, hogy tényleg. De most olyan fáradtabb időszakom van, és lehet, hogy ez is 

zavar, hogy ráhangolódjak az ádventi időszakra. 

És a befogadás szertartásra emlékszel? 

Igen, ezen sokszor gondolkoztam, hogy mik voltak, szem, száj, kéz, láb. Ez egy ilyen, ez rám 

úgy hatott, hogy tényleg akar isten engem, hogy én őt érezzem, egy reménysugárként, hogy 

én tényleg jó, hogy akarom őt, hogy ez működni fog. 

Melyik szertartás volt még emlékezetes? 

Hangulatában szerintem ez a legeslegelső volt, ami leginkább, de az összes többi is, pl. az a 

péliföldszentkereszti is, az egy nagyon kis szertartás volt, de maga nekem 

Péliföldszentkereszten együtt van azzal, hogy maga a kápolnában, mikor a szentségimádás 

volt, nekem az volt az első alkalom, hogy ilyenen részt vettem, és ezt a kettőt én együtt 

kezelem, és így veszem, hogy utána volt ez a szertartás. És ettől több talán az a szertartás, 

hogy ott valamire úgy ráéreztem, és az jelentett nekem sokat az a szentségimádás. 
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El tudod mondani, milyen élmény volt? 

Az egy kicsit olyan élmény volt, várjál, elmondok előtte egy másik történetet. Nem a Mária 

Rádiótól, hanem a Katolikus Rádiótól jött valaki, nem tudom, azon ott voltál-e. Interjút 

készítettek, és kb. három mondatban mindenki elmondhatta, hogy hogy áll a hitével, mi ez a 

katekumenátus. És akkor a M. mondta azt, hogy kinyitott egy kaput az Isten felé. Gondolom, 

hogy ez a kommunikációra is vonatkozott, hogy egy kapcsolat Istennel, Jézussal. És akkor én 

ezt nem tudtam teljesen megérteni. Én még nem tudtam kinyitni ezt a kaput, vagy hol van ez a 

kapu, vagy sokan mondják, hogy van egy ilyen meghatározó élménye, és akkor ismeri fel a 

dolgot, hogy ő hisz. Sok történetet mondanak hozzá. Én értettem, hogy biztos van egy ilyen 

kapu, meg egyből értette a riporter is, és tudták, hogy miről beszélnek, de én egy picit kevésbé 

tudtam, hogy most mi ez a kapu. És amikor ott voltunk Péliföldszentkereszten, annyit 

éreztem, mintha egy ilyen kis csatornát, nem azt a nagy kaput, de egy újabb csatornát 

valahogy mintha ott kinyitott volna. Ami aztán kevésbé volt már átjárható, de akkor ott 

nagyon megnyílt az a csatorna. 

És az első áldozás, vagy a bérmálás? 

Az kevésbé volt meghatározó, tehát én pl. a beavatásra (befogadás egyébként) sokkal jobban 

emlékszem, na nem úgy atól zetig, de az élményre sokkal jobban, mint mondjuk a 

bérmálásomra. Lehet, hogy azért is, mert húsvétkor volt a többieknek is az első áldozása, és a 

bérmálása, tehát egyben, és valahogy ez a húsvéti időszak meg a bérmálás meg minden, ez 

összemosódik nekem. Lehet, hogy azért, mert annyira sűrű volt, nem olyan kiragadott. 

És ha meg kéne fogalmaznod számodra, hogy ki számodra Jézus, akkor mit mondanál? 

Vagy ki számodra Isten? 

Én egy társként próbálom elképzelni. Hogy egy erősségem legyen jézus, aki úgy kísér az 

úton. Tehát nem is annyira a szentírás, hogy erőt adjon… Egy botként mellettem, hogy úgy 

bízzam benne, hogy úgy mellettem van, ezáltal erősebb vagyok mégiscsak (nevet), de nem 

tudom… (elbizonytalanodik) 

Hogyan jeleníted meg magad előtt? 

Szerintem úgy, hogy nyilván mindenkit befolyásol az, amit előtte valakiről lát, pl. ha 

megnézed A kőszívű ember fiait filmen. Én most őt úgy próbálom elképzelni, mintha 

láthatatlanul itt lenne az, amit festményeken látok, hogy ha nagyon azt akarom, hogy  most 

valahogyan képzeljem el ide. 

Emberi alakban? 

Picit igen, de úgy, hogy emberi alakban, de nem emberi tulajdonságokkal. De ez nem azt 

jelenti, hogy … hogy amikor én élem a mindennapjaimat, és akarok hozzá egy-két szót szólni, 

akkor nem képzelem ide emberi alakként, akkor inkább csak az istenségét képzelem el. De ha 

most te azt kérdezed, hogy én hogy képzelem el, akkor igen, akkor hozzárakok egy ilyen 

láthatatlan emberi alakot. De amúgy, amikor… bármikor, akkor nem képzelek hozzá emberi 

alakot. Amikor imádkozom, és esetleg kérem, hogy legyen velem, akkor halványan igen, mert 

ember vagyok, hogy megfoghatóbb legyen, de ugyanakkor az isteni tulajdonságaival kérem 

őt. 

És milyennek képzeled el a túlvilágot, illetve a túlvilágon lévő kapcsolatokat? 

Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Ott csak el tudom fogadni mindazokat, amiket 

hallottam, de nem tudom. Abszolút nem. Tudom, erről volt egy alkalom a katekumenátuson 

is, és ott sem tudtam nagyon hozzászólni ehhez. Nem tudom. 

Más vallásokról olvastál? Foglalkoztál velük? 

Nem nagyon. Én amikor a katekumenátusra kezdtem, akkor előtte nekem két éven keresztül a 

feng shui volt egy ilyen elmélyedési dolog, és az is egy vall… keleti filozófia, de az is egy 

ilyen, az nem annyira vallás, de vallást érintő dolog. Ugyanúgy hisznek dolgokban, csak nem 

annyira.. itt nem is az, hogy Buddha van vagy nincs, hanem az meg azt mondja, nem tudom, 

mennyit hallottál a feng shuiról. Ehhez nem úgy párosul istenkép, hogy egy meghatározott 
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valaki lenne, hanem hogy az életerő szabad áramlását kell biztosítani mindenhol, és vannak 

gátló tényezők, tehát ugyanúgy egy erő áll a középpontjában. És megint egy ilyen jin-janghoz 

társítva lehetne ezt az egész feng shuit rakni. És vannak is egy szabályrendszere, amit én 

kezdtem is kipróbálni, mert itthon voltam, és vettem egy-két könyvet, és elég jól elmélyültem 

benne. És akkor mondom, ez még a katekumenátus előtt volt, hát lehet, hogy ez igaz, akkor 

még csak kezdték felkapni a témát. Maga az ilyen lakásberendezés azon alapszik, hogy 

fölosztja a lakást területekre, és megvan, hogy a lakás melyik területe milyen életterülethez 

kapcsolódik, és mik azok a színek, tárgyak, formák, amelyek ezt segítik, vagy ellene vannak. 

És aztán én azzal odáig jutottam, hogy két dolog, az az érdekes, hogy én ebben nagyon 

elmélyültem, és még ez is a végén istenhez vezetett. Tehát utána így gondolkoztam azon, 

hogy lehet, hogy nekem ez egy lépcsőfok volt, hogy hogy egy ilyen rugó, hogy odalökjön 

istenhez, és megbizonyosodjak arról, hogy nekem isten kell. Mert én odáig jutottam a feng 

shuival, hogy egyrészt sokrétű, és rengeteg könyv van, és én beszéltem egy nővel, aki feng 

shui tanácsadó is, hogy volt néhány kérdésem, amire rá akartam nála kérdezni. Egyrészt volt, 

amire nem tudott válaszolni. És az fogalmazódott meg bennem, hogy ez nem az európai 

embernek a hite, vagy az életköre, amiben tud élni, mert megtudhatunk róla dolgokat, de az 

egészet nem. És ha az egészet nem tudod, akkor nem biztos, hogy jól csinálod, és nem biztos, 

hogy jól fog működni. Ez az egyik, és akkor ezzel szemben találtam a bibliát, van egy könyv, 

és tul. minden le van benne írva, és nyilván rengeteg könyv íródik ebben a témakörben, és 

nagyon sok fejtegetés megy végbe, de van egy olyan, amire támaszkodhatsz, amiből indul ki 

minden. És nem az van ráadásul, hogy el is írták az egyik könyvben a feng shui-ban azt, amit 

a másik helyen jól írtak, és akkor én kijavítottam az irányokat, mert ott fontos, hogy észak 

vagy kelet, stb. Úgyhogy ez az egyik, a másik meg az, hogy ahogy beszélgettünk ezzel a 

nővel földsugárzásokról, meg egyebekről, és akkor erre azt mondta, hogy vannak olyan 

emberek, akik 80 éven keresztül élnek vízerek felett, és meg sem kottyan nekik, lehet hogy 80 

éves korukban már előjön, meg egyrészt vannak akár a feng shuiban, meg ebben a világban 

olyan lelki vezetők meg mesterek, akik ugyanúgy immunisak ezekre a dolgokra, és akár vízér 

felett is lakhatna, és ilyen embert támadó dolgokra nem reagálna, és utána én arra jöttem rá, 

hogy gyakorlatilag, hogy a keresztény hívő ember számára ott van ez a lehetőség, hogy 

ugyanilyen mesterember lehet a szimpla egyszerű ember is, mert azáltal, hogy hisz jézusban, 

van egy belső szilárd hite, ez az, ami meg tudja védeni az ellenségeitől. Ezáltal, ahogy éli az 

életét, és hozzááll dolgokhoz. 

Hogyan, a jézussal való kapcsolattal, vagy a keresztény erkölccsel? 

Globálisan az egészet. Erősít az ima, amit mondok, hogy úgy érzem, hogy másnap jobban 

mennek a dolgok, vagy erősebb vagyok, vagy nyugodtabb vagyok, vagy könnyebben 

megoldom a problémát, tehát egy ilyen belső erősséget ad szerintem. Azáltal is, hogy amiket 

tanított, betartani, azáltal is, hogy ilyen emberek között vagy, és erősödik benned az az érzés, 

hogy… megerősödsz magadban azáltal is, hogy olyan emberek között vagy, akik 

hasonlóképpen gondolkodnak. Tehát egy ilyen belső erősséget ad, ami egy szembenállást tud 

biztosítani szerintem az általános dolgokkal szemben. 

És az volt még nekem egy felismerés, hogy elkezdtem figyelni a magyar nyelvet, nem direkt 

módon, de mostanában felfigyelek mindig rá, hogy ha egy idős ember úgy köszönt el, hogy 

isten áldjon, vagy ki van írva akármilyen falvak elé, hogy isten hozott. Nagyon sok olyan 

szófordulat, vagy élethelyzet van, amikor hallasz.. hallasz hittel kapcsolatos dolgokat. Tehát 

most ez istenre vonatkozik, vagy nagyon sok mindennel kapcsolatos lehet. Hiszen ehhez úgy 

áll a mai ember, hogy egyrészt régiesnek titulálja magában, másrészt meg bele sem gondol, és 

nem is foglalkozik vele. Szóval, hogy most jövök rá, hogy ezeknek tartalma van. Vagy mikor 

fölköszöntenek valakit szülinapja alkalmából, én mindig azt mondtam, hogy boldog 

szülinapot, és most már törekszem arra, hogy azt mondjam, hogy isten éltessen születésnapod 

alkalmából. Eddig nem is mondtam, nem is volt tartalma, ha nekem mondták akkor, na ők így 
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fejezik ki magukat, és most meg nagyon fölfigyelek erre. Vagy mit tudom én, beszélgettem 

egy volt osztálytársammal, nem tudom róla, hogy hisznek vagy nem hisznek, mondjuk utána 

az derült ki, hogy nem nagy templomjárók szerintem, de valahogy ő is úgy élik az életüket. És 

ő is úgy fogalmazott, hogy hát ha isten is úgy akarja, akkor majd befejezik, és egyből 

fölkaptam rá a fejemet, és akkor gondoltam, hogy lehet, hogy ő is hisz, mert egy ennyi idős 

ember, velem egykorú nem nagyon szokta mondani, mert egy idős embertől még hallod. És ez 

most már szöget ütött a fülembe, és tudom, hogy mit jelent. Oké, csak ennyit akartam most 

már kikapcsolhatod. (Ő kért meg arra, hogy ezt a gondolatot vegyük fel a diktafonra.) 

 

Mit gondolsz a reinkarnációról? 

Én egyszer magamnak azt találtam ki, hogy úgy lehet a kettőt egy kalap alá venni, a 

reinkarnációt, és a katolikus hitet, hogy ez az amit, ugye, nem tudok a halál utáni időről, 

dolgokról. Mert nekem az is eszembe jutott már, hogy ugye, aki hisz a reinkarnációban, az azt 

mondja, hogy több élete van az embernek. A katolikus hit viszont azt mondja, hogy ha 

meghal egy ember, akkor a lelke elbírálás alá kerül, és a mennybe vagy a pokolra kerül, a 

pokolról semmit nem tudok amúgy. És én meg úgy tudtam magamban összekapcsolni, hogy 

lehet, hogy a kettő, a mennyország és a pokol, tehát hogyha a kettőt össze akarom kapcsolni, a 

földön van, és olyan életet fogsz még élni. Tehát hogyha megítélnek téged, ha isten megítél, 

vagy tök mindegy, a halálod után, akkor az addigi életed szerint meg vagy ítélve, és újból 

születhetsz a földre, amikor az előző életeid alapján alakul a következő életed tovább. 

És ez lenne az összeegyeztetése a kettőnek? 

Igen, tehát hogy a földön van a menny és a pokol. És a lélek ugyanúgy él tovább, mert arra 

született, hogy itt éljen a földön. 

De aztán kell, hogy legyen egy végső menny, és egy végső pokol, nem? 

Igen, valamikor, valószínű, vagy hát igen, akár még elfogadhatom azt, hogy Jézus majd újra 

eljön, amit várunk, és akkor itt vége lesz mindennek, stb. Lehet, hogy… ha most visszatérünk 

arra, hogy isten kitalálta, hogy legyen ez a világ, meg működik, meg hogyan működik az meg 

az meg amaz, és ez elér egy olyan fokot, amikor már az ember próbál felülkerekedni, és akkor 

azt mondja isten, hogy na jó, akkor most itt vége a játéknak, akkor küldök egy jégkorszakot, 

vagy nem tudom mit, vagy földrengést, vagy tök mindegy, felborítom ezt a világot, de ott van 

az én kis földem, majd pár millió év múlva újra minden megteremtődik, és kezdődhet újból, 

tehát akár még ezt is meg lehet vele magyarázni, hogy több civilizáció élt akár a földön, és 

amit a biblia is elmond, hogy eljön jézus, és aki az ő tanítása szerint élt, meg istennek élt, azt a 

mennyekbe juttatja, van egy ilyen végső megítélés, igen. 

Egyébként ez pont a buddhista filozófia. Az pont mondja, hogy több világ van, és a 

világok körforgása, megsemmisülése, és újrateremtődése követi egymást. 

Meg értem, amit ugye te is mondtál, hogy több vallás. Itt van pl. Szepes Mária, vagy Müller 

Péter, szóval ezek nekem olyan érdekes személyiségek, egyrészt nem tudom, hogy a mi 

egyházunk mit mond róluk, mert ők már vallások fölé helyezik magukat, én úgy látom, 

alapigazságokról beszélnek, és gyakorlatilag mit látsz, azt, hogy működik az élete, azt, hogy 

amiket mondanak, abban van valami. Úgyhogy nem tudom, mert ha ez meg nem istennek 

tetsző lenne, akkor miért hagyná. Persze mondhatjuk azt, hogy ez is a játék része. Nem 

tudom. Mert én is egyébként sokszor magamban, amikor ilyen tizenvalahány éves voltam, és 

amit mondtam, hogy akkor már nem éreztem magamban ezt a gyermeki dolgot, de akkor is 

tudom, hogy volt egy időszak, egy év pl., akkor minden este, amikor este lefeküdte, akkor én 

nem imádkoztam istenhez, de én egy kommunikációt folytattam egy erővel, de én akkor 

magamban éreztem azt az erőt, hogy én vagyok az erő, hanem hogy bennem van valami, ami 

úgy kifelé hat, vagy nem tudom, de én nem istennek neveztem azt, de hogy van egy ilyen 

valami, valami plusz erő, ami bennem is van, nem is bennem, és főleg érzésileg 

kommunikáltam, nem tudom, tehát inkább ez egy érzési kommunikáció volt. 
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És Isten erő? 

Hát annak kéne lenni. 

Milyen erő? Energia? 

Hát az biztos, hogy energia is, nem tudom, hogy csak az, vagy nem, de úgy… igen. De 

szerintem lehet, hogy egy ilyet is hallottam, de azt már nagyon rég, hogy az összes tárgy, meg 

minden megtestesült energia. 

És Isten áthat mindent? 

És akkor így Isten áthathat mindent, meg teremthet mindent. Ami még felvetődött bennem 

kérdésnek, az egész klónozás. Hogy annak mi a lelke. Hogy egy klónozott embernek hol van 

a lelke. Mi van benne. Mert az egy dolog, hogy emberi síkon, ahogy foglalkoznak vele, jó, 

nem jó, egy csomó ilyen emberi kérdés van, de hogy áll össze ez az ember. Mert ezekből 

jöhetnek a csillagok háborújabeli szörnyek, hogy félig ember. Hogy fog hinni egy klónozott 

ember istenben? 

Katekumenátus óta változtak-e a szabadidős elfoglaltságaid? Olvasási szokásaid, több 

keresztény rádióműsort hallgatsz-e, stb.? 

Nem. Én szeretném a rádiót hallgatni, na igen, ez volt az az ádventi dolog, hogy végre a Mária 

rádiót befogtam, és nagyon jó kis elmélkedést hallgattam, és ezt olyan ádventi időszaknak is 

betudtam, hogy végre, készülődős hangulatom lett. A Mária rádiót már többször szerettem 

volna befogni, de nem sikerült, és ez az adás ez pont olyan volt, mintha beültem volna egy 

katekumenátusra. Nem tudom, én most úgy érzem, hogy nagyon le vagyok terhelve, és nincs 

erre időm. Előtte is azért olvasgattam, ezt a könyvet is vettem, meg nem tudom, jártam-e már 

a katekumenátusra, amikor vettem ilyen családdal kapcsolatos, de keresztény könyvet, hogy 

mit írnak róla, hogy egy keresztény családdal kapcsolatban milyen dolgok vannak. Én ezt nem 

a katekumenátushoz fűzném. Már előtte is megvolt, hogy szeretnék idejárni, és többet 

megtudni a hitről, és előtte is volt, hogy vettem, beleolvasgattam, inkább azt mondanám, hogy 

ahogy vége lett a katekumenátusnak, bennem is volt, tehát az egy kicsit jobban tartja a lelket 

az emberben. Egy minimális szinten én is észrevettem magamon, hogy egy picit távolodtam, 

de nem annyira, hogy ez most távolodást jelentsen. Az azért egy jó biztos pont volt, tartotta a 

lelket az emberben. 

Igen, minden héten foglalkoztunk vele, beszéltünk róla. 

Az egyházról mint intézményről, a pápáról mit gondolsz? 

Tehát azt még Ipoly atya is megmondta, ez nem egy mai rendszernek, tehát teljesen más, 

ahogy ma működik egy világ. Hogyan működik. Mert pont most mondta is rá az idegen szót, 

a katolikus egyház, nem tudom, mi rá a legjobb szó, tehát hogy ilyen öregségi, tehát minél 

idősebb valaki, annál nagyobb a tekintélye, annál inkább betölthet magasabb pozíciókat, a 

pápák is azért ilyen idősek, akár így az egyházmegyében is a mindenféle elöljárók, és ahogy a 

mai világban meg a fiatalok azok, akiknek a fiatalos lendülete, energiája viszi előre a 

dolgokat, és pont ezért kicsit ütközik a kettő, mert ezért sem tudja elfogadtatni az egyház a 

mai világban magát. Lehet, hogy ésszerűbb lenne, ha más felépítésű lenne. És ezzel én is 

egyet értek, és ezt látod, ezt ő mondja, egy pap is megmondja, hogy nem biztos, hogy ennek 

így kéne lennie. Meg hát hallani, a Sz. én is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó összetételű, 

tehát a papság, meg a hozzáállás mindenhez, az egész lelkület, én úgy gondolom, talán még 

azt is mondhatnám, hogy egy kirívóan pozitív dolog, és azért amiket hallani az ember, hogy 

hol mik történnek, meg mi van, azzal nem értek egyet. Tehát az lenne jó, ha valóban ez a 

szeretet irányítana mindent. Meg kell minden szinten nyilvánulnia annak, amit jézus tanított, 

és amire épül az egész. És lehet, hogy bennem is azért volt tartás, és olyan nehezen léptem 

meg az első lépést, mert olyan misztikusnak, olyan furcsának tűnt ez az egész, tehát nem 

annyira emberinek. 

De azóta már közelinek érzed magadhoz? 
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Igen, persze, mert azóta már bekerültem azon a körön belül. De szerintem aki kívül van, az 

ugyanúgy érzi. Tehát az, amikor arról van szó, hogy városmissziót tartanak, hogy egy ilyen 

héten keresztül, jövő évben a sz. is csatlakozott hozzá, és ennek volt egy próbanapja 

valamikor ősszel, tehát ezek jó dolgok, csak ügyesen kell kitalálni, hogy csinálja az ember, 

mert ha te odamész utcán valakihez, és én ezt át is éltem párszor, hogy hozzám odajött valaki 

egyszer, akkor már, akkor én kerestem azt, hogy mikor lesz egy ilyen alkalom, mit tudom én, 

nyolc évvel korábban, mint ahogy megléptem, de szerettem volna valamikor, és odajött 

hozzám valaki a körtér közelében, hogy én hiszek-e istenben, meg még valami hasonló 

mondatot fölrakott, és mivel tudtam, hogy egy csomó szekta van meg minden, ahhoz semmi 

kedvem nem lett volna, én azonnal le is ráztam magamról, hogy igen, és mentem is tovább. 

Tehát én inkább bemegyek egy plébániára, és akkor tudom, hogy hova mentem, és inkább 

eljárok egy katekumenátus csoportba, mint hogy az utcán leszólítsanak. Az az útja, hogy 

felkeltsük az érdeklődést az egyház iránt. És biztos, hogy nem ezzel lehet. Mert miért 

fordulnak el az emberek a nyugati országokban az egyháztól? Mert egyre kevesebben élik a 

hitüket. Ákos atya mondta, hogy ahogy egyre keletebbre megyünk, annál inkább él a hit, de 

annál is nagyobb a szegénység. Igen érdeke, s hogy az, aki jobban bajban van, az annál 

jobban elkezd hinni. Akinek meg ennek a dolgai.. 

Milyen emlékeket hagytak benned a szertartások? Adtak a lelki fejlődésedhez, vagy nem 

azok nyomtak a latba? 

Egyrészt vegyesen, tehát adtak is, meg nem is. De nem csak ez nyom a latba, ez csak egy 

része, de azok a szerda esték meghatározóak voltak szerintem mindenkinek. Ezt úgy bírom, 

hogy erről mindenki így nyilatkozik, és ezt olyan jó hallani, nem? 

 

2. Interjú (R.) 

 

Először is, azt szeretném kérdezni, hogy miért jöttél el a katekumenátusra? 

Hát ez úgy volt, h én jártam az A-ba Sz-én. Ez egy katolikus közösség, és elég közeli 

kapcsolatba kerültem a katolikus egyházzal. Mikor először elmentem hétvégére, akkor volt az 

első mise, amin részt vettem. És hát az borzasztó élmény volt olyan szempontból, hogy nem 

tudtam, h mi történik. Olyan szinten, h amikor jártak körbe, mert ott úgy ment az 

eucharisztián való részvétel, hogy előtte egy srác körbejárt, és annyi ostyát változtatott át a 

pap, amennyi, tehát, hogy mindenki előre megmondta, hogy szeretne áldozni. 

És ez egy templomban történt? 

Igazából nem templom volt, hanem egy kápolnát rendeztünk be egy tornateremből, és 

mindenki átvett ostyát, aki akart áldozni, és tőlem is megkérdezték, hogy akarok-e áldozni, én 

meg azt sem tudtam, hogy miről van szó. És akkor látta a zavaromat, és egyszerűsítette a 

kérdést, meg vagy keresztelve? Látta rajtam, hogy fogalmam sincs, hogy miről van szó. 

Na, igen, és ott találkoztam a katolikus egyházzal, amivel szemben nagyon sok előítéletem 

volt, mert otthon nem nagyon volt jó híre a katolikus egyháznak. A történelemben az 

inkvizíció, a keresztes háborúk, a boszorkányégetés, ez a három mindig téma volt, és ez az 

első kb., ami az embereknek a katolikus egyházról eszébe jut. Így lettem, nem is tudom, hogy 

fogalmazzak.. Szocializálva. 

Igen. 

Aztán elmentem az A-ba, ami viszonylag normális közösségnek tűnt, szóval fölkeltette az 

érdeklődésemet kicsit jobban a katolikus egyház, és B. is noszogatott, h járjak egy kicsit 

utána, mert hogy ugye nem voltam megkeresztelve. És egyre inkább fontos lett az, hogy azért 

mégis legyek megkeresztelve, és korábban erre úgy tekintettem, hogy ez egy külsődleges, a 

világ felé mutatott formaság. És továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon sok minden 

lehetséges keresztség nélkül is, mert ezt magamon tapasztalom, hogy lehetséges, tehát azt 

látom, h Isten képes működni valakinek az életében keresztség nélkül is. És ezt nem tudom, h 
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hogy kell fogalmazni, de mindegy, azt tudom, hogy nagyon sok minden működik a keresztség 

fizikai kivitelezése nélkül is, tehát lelkiekben lehet élni Istennel keresztség nélkül is, de aztán 

egyre inkább fontosnak tartottam, mert jézus mondta, hogy menjetek és kereszteljétek meg az 

embereket, és ő is megkeresztelkedett. Rendben, akkor lehet, hogy meg kéne keresztelkedni, 

de hol. Mert felmerült az a probléma, hogy ahol megkeresztelkedek, akkor én olyan 

felekezetűnek fogok számítani, és akkor nem akartam csak úgy akárhova elmenni, mert hogy 

mégis abban a hülye helyzetben vagyok, hogy nekem kell eldönteni, hogy melyik felekezet a 

legjobb. És ez borzasztó nagyképű dolog, hogy most nekem kell eldönteni, megítélni, és 

kiválasztani az egyházak közül, hogy márpedig ez a legjobb, amire nem is vagyok alkalmas, 

meg nincs is jogom rá azt hiszem, de mégis csak valamennyire szerettem volna megvizsgálni, 

hogy hova keresztelkedjek meg, hogy mit mondanak a különböző felekezetek és miért 

mondják. És az A. miatt a katolikus egyház volt az első, amire gondoltam. És többen 

noszogattak, hogy menjek el katekumenátusra, az pont erre való. Jó, mondom, ott majd 

legalább elmondják, mi is az a katolikus egyház pontosan., tehát hogy hivatalos álláspontot 

fogok kapni arról, nem benyomásokat, és előítéleteket. 

És mennyi ideje jártál az A-ba, mikor elmentél? 

Várjál csak, 2004-ben kezdtük a kateumenátust. 1 éve jártam A-ba. Nem mindig jártam A-ba, 

mert eleinte, mondjuk legalább fél évig csak minden második pénteken voltam ott, mert 

kezdetben jártam máshová is, a T. társaság, akiktől én megismertem a kereszténységet, nekik 

is voltak péntekenként különböző rendezvényeik, de azok más jellegűek voltak, és onnan 

inkább átmentem A-ba. 

És miért kezdtél el járni ezekbe a közösségekbe? 

F-nek hívják a másikat, nem is olyan közösség, hanem péntek esti program, lényege az 

evangelizáció középiskolás célcsoportnak, és ott mindig olyan van, hogy felkonferálás, játék, 

buli, kaja, tombolás, zenék, az az igazság, hogy az utóbbi időben egyre inkább tombolás lett, 

mert néhány magyar diák vette kezébe a dolgokat, és punk rockot nyomnak, borzasztó 

üvöltözés közepette. 

Ez a hare krisna keresztény verziója? 

Punk rock keresztény dalok, de nagyon nem szerettem, ahogy előadták, nagyon távol áll 

tőlem ez a zajos, üvöltözős, ricsajos, ordibálós stílus. Egyre jobban nem nagyon tudtam mit 

kezdeni magammal. Egyre inkább éreztem, hogy itt a szolgálatra kéne ráállni, beszélgetni 

másokkal, mert ezeknek a pénteki alkalmaknak az volt a lényege, hogy evangelizáljanak. 

Mindig volt egy előadás, és az előadás mindig Jézusra vezetett rá. És szinte minden előadás 

végén elhangzott, hogy hogyan lehet megtérni, úgymond. Tehát hogy ha valaki szeretne, 

akkor milyen döntéseket kell meghoznia. 

De volt benned egy istenkeresési szándék, azért mentél oda? 

Volt bennem az is, meg hát a T. társaságtól ismertem meg az egész kereszténységet is. A F. az 

pedig egy jó alkalom volt arra, hogy ebben növekedjünk, csak egyre inkább úgy tűnt, hogy ez 

nem így van, mert mindig az alapok jöttek elő. Abból a szempontból lett volna jó alkalom 

növekedni, hogy én tovább adhatom másoknak. Csak az valahogy nekem nagyon nem 

működött ott. Nagyon nem tudtam azonosulni az emberekkel, beszélgetésbe elegyedni velük, 

persze lehet, hogy lehetett volna változtatni rajta. De aztán jött az A., ahol sokkal inkább 

megtaláltam egy szolgálati lehetőséget előbb-utóbb, mondjuk, az már inkább később volt, de 

egyszerűen jobban tetszett ennek a közösségnek a hangulata, mondjuk Ezért egy darabig ide 

is jártam, meg oda is hetente, kétheti váltással, aztán meg átmentem az A.-ba, úgy, ahogy van. 

Aztán már nem annyira voltam Féken. Voltam egyszer, mert megkértek, hogy tegyek 

tanúságot. Aztán így jártam az A.-ba háromnegyed évig, aztán az egyik srác ott kérdezte vagy 

én kérdeztem tőle, nem is tudom, hogy akarok-e katekumenátusra meni, ő eléggé képben van 

ilyen egyházi dolgokkal, ő fölajánlotta, hogy néz nekem egy-két katekumenátust, ahol 
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tartanak, mert nem minden plébánián van. Összeírt nekem négy címet, elküldte emailben, és 

akkor a Sz. volt nekem a legszimpatikusabb mind hely, mind idő szempontjából, inkább hely. 

És amikor elkezdtél járni, milyen kérdéseid, illetve kételyeid voltak? Mert akkor, 

gondolom, voltak? 

Voltak hogyne!! Hát a katolikus egyházzal szembeni szokásos protestáns ellenvetések mind 

bennem voltak, az egész, hogy.. az eucharisztiáról nem is tudtam annyit, arról nem is 

hallottam korábban, az nem is nagyon érdekelt, később lett központi kérdés, de eleinte nem. 

Hanem sokkal inkább olyasmik, hogy a szentekkel mi van, mert ugye a katolikusok szokták a 

szentek közbenjárását kérni, a protestánsok meg ezt erősen elvetik, hogy most ezzel mi van, 

melyik a helyes gyakorlat. És a protestánsok közül sokan azt vallják, hogy a katolikus egyház 

a sátán zsinagógája, amiről a jelenések könyve ír, a pápa meg az antikrisztus, szóval ezek erős 

dolgok. Na most ezzel mi a helyzet. Meg a templom. Mert akkor már ugye jártam templomba,  

A. révén elkerültem misékre, és ott volt szó az eucharisztiáról, akkor sem tudtam, hogy 

micsoda, aztán egyre jobban képbe kerültem, igen, mire elmentem katekumenátusra, addigra 

már tudtam, mi az az eucharisztia, legalábbis úgy nagyjából. És misén az is zavart, hogy 

mindig le kell térdelni, hogy az átváltoztatás van. És ez is, hogyha a jelentését nézem, akkor a 

letérdelés az egyfajta hódolat, meg tisztelet, alázat, tehát mindenképpen valami olyasmi, hogy 

ami ott van, az nagyobb mint én. És ez alkalmasint, hogyha az csak egy darab kenyér vagy 

ostya, akkor az bálványimádás. Amivel a protestánsok sok esetben vádolják is a 

katolikusokat. És az pedig egy szigorúan tilos dolog, és ez teljesen érthető, tehát ez nem jó 

dolog abban az esetben, ha az eucharisztia nem valódi, hanem csak azt hiszik. Tehát lehet azt 

mondani, hogy azt hiszi, és ő abban az izében jézus krisztust imádja, mert tulajdonképpen ő 

azt hiszi, de ennél azért jobban meg kell róla bizonyosodni. És ez is egy nagy kérdés volt. És 

meglehetősen rosszul éreztem magam miséken eleinte, nem tudtam, hogy mi történik ugyanis. 

És mikor elkezdtél járni katekumenátusra, mit gondoltál mondjuk Jézusról, és ez 

hogyan változott a katekumenátus alatt? 

Nem sokban változott. Tehát, már kat. előtt, sőt, már A. előtt is oda jutottam, hogy nekem az 

volt az egész nagy kezdeti nehézségem a kereszténységgel kapcsolatban, hogy tagadtam Isten 

létezését. Tehát a klasszikus ateista voltam, amiből állítólag kevés van, akik komolyan úgy 

gondolják, hogy teljesen materialista, anyagelvű világnézetet vallottam, hogy nincs lélek, 

nincs az életnek értelme, mivel hogy véges az egész, hogy örök hatást nem lehet kifejteni, 

mert ha az univerzum kihűl, akkor kihűl, ha meg összezuhan egy ponttá, akkor meg azért 

szűnik meg minden élet. Akármelyik modellt is veszem, ha a nagy zuttyot, jó hogy pár 

milliárd év, de elméleti szempontból, matematikus lévén kicsit elméleti vagyok, de elméleti 

szempontból nincs jelentősége annak, hogy itt mit csinálunk, mert előbb-utóbb úgyis 

tönkremegy az egész. És én teljes mértékben az élet értelmetlenségében hittem, ami eléggé 

rossz tudat volt, és egy csöppet sem gondoltam, hogy van Isten, sőt, határozottan azt 

állítottam, hogy nincs. Tehát már a T. társasággal, amikor sokat beszéltem, már akkor úgy 

fogalmaztam magamnak, hogy a megtérésem 2003 tavaszára tehető körülbelül. És utána ugye 

novemberben kerültem be A.-ba, tehát kb. rá fél évre rá, ¾ év. És amikor úgymond 

megtértem, akkor kezdődött el bennem ez a változás, és akkor fogadtam el Isten létezését. És 

onnantól, én már akkor annyit hallottam Jézusról, hogy a kettő nekem nem volt külön kérdés, 

ha Isten van, akkor Jézus Isten fia. És ez nekem nem volt külön kérdés, automatikusan 

elfogadtam ezzel kapcsolatban. 

Tehát neked az Istenkérdés volt az első kérdés. 

Igen, nekem ez volt a kérdés, és utána, hogyha Isten van, és Jézus Isten fia, és tulajdonképpen 

ugyanaz, az már nem volt kérdés. Nekem arról kellett meggyőződnöm, hogy Isten van-e vagy 

nincs. Meggyőződni, hitre jutni, inkább úgy mondom. És ez megtörtént velem 2003 tavasza 

környékén egy hosszabb folyamatnak a végén, amiért nagyon hálás vagyok egyébként. És 

akkor a hitéletem erősen föllendült, pláne, hogy jött a nyári szünet, és rengeteget olvastam a 



 55 

bibliát, és imádkoztam otthon, egyedül. Tehát a személyes hitéletem az nagyon föllendült, 

közösségi hitéletem valójában nem volt. Némileg tartottam a kapcsolatot a T. társaság 

tagjaival, néha elmentem fékre, de az nem igazi közösség volt. Emberek voltak együtt, de 

nem közösség. Sok ember nekem ott nagyon nem volt ismerős. Személyes hitéletem, ami 

nagyon erős volt, a bibliaolvasásban, és az imádság által. És ennek a folyamatnak a végén 

jutottam el oda, hogy kétely nélkül, hát igen, tehát igazából kétely nélkül hiszem, hittem már 

akkor is, hogy jézus tényleg isten fia, és ő a megváltó, és benne kell keresni a megoldást 

akármire. Hogy hozzá kell fordulni, hozzá, meg minden, amit csak kell hinni, azt hittem. De 

azért van dolgok, mondjuk, h ökumenikus dolgokat. 

Tehát azt, hogy Jézus a megváltó, Jézus feltámadt? 

Igen, azt teljes mértékben hittem. És éppen ezért ez a katekumenátus alatt sem változott. A 

katekumenátus alatt, engem inkább az egyház érdekelt. Főleg a katolikus egyház. Hogy mit 

állít magáról és micsoda. És ez az, ami sokat változott katekumenátus alatt. És igazából azért 

nem teljesen érzem magam jól, mert szerettem volna több oldalról megvizsgálni a kérdést. 

Hangsúlyt helyeztem magamnak elvégre arra, hogy, oké katekumenátuson megtudom, mit 

mondanak a katolikusok magukról, aztán mondjuk elmegyek valahová máshova is, és 

megnézem, hogy a reformátusok mit mondanak magukról, és a katolikusokról, aztán a 

baptistákat, szóval egy-két ilyen nagyobb főbb gyülekezetet vagy valamit, mert kisegyházból 

van pár ezer, ezért nem tudom megmondani, hogy kiről mit mond, de legalább több oldalról 

utánanézni, hogy a katolikus egyházat több oldalról lássam, hogy megtudjam, helyes-e, ha én 

katolikusnak keresztelkedem vagy sem. Hogy Isten akarata szerint való vagy sem. És ez az, 

amit nem tettem meg, a több oldalról való vizsgálatot. És ez az, ami zavar is, és ezért van még 

bennem egy icipici kétely a katolikus egyházzal kapcsolatban. Azt hiszem, ezt az tudja 

feloldani, ha sokat, ha megteszem ezt az utánaolvasást utólag. De a katekumenátus alatt 

tényleg az egyház nagyobb szerepet kapott, ez változott bennem főleg. És ez nem teljesen 

sziklaszilárddá vált sajnos, mert a fő kérdés az az volt nekem, hogy az eucharisztia az 

micsoda. Mert tudtommal a katolikus egyház az egyetlen, aki az eucharisztiát úgy tanítja, 

ahogy, hogy az jézus teste és vére, jó lehet, hogy az ortodox katolikusok, meg a görög-

katolikusok is, de mindenképp katolikusok, nem biztos, hogy csak a római katolikus, de akkor 

még eszembe sem jutott, hogy van más milyen katolikus. És ezért a katekumenátus végére, 

főleg B. noszogatására, meg magamtól is, mert ő nagyon noszogatott, hogy ha meg szeretnék 

keresztelkedni, akkor jó lenne most, mert ennek taktikus okai vannak sok, és igen valóban, és 

akkor egy ultimátumot adtam magamnak, hogy oké, akkor megnézem magamnak az 

eucharisztia kérdését. Ha abban igaza van a katolikus egyháznak, akkor muszáj, hogy 

mindenben igaza legyen. Ha van igaz egyház, feltételezem, akkor, ha a katolikus egyháznak 

igaza van az eucharisztiával kapcsolatban, akkor mégis lehet, hogy egy csomó mindenben 

téved, de mégis az a legjobb egyház. És abban biztos vagyok most is, hogy rengeteg gyakorlat 

a katolikus egyházban rossz. 

Mint például? 

Hát, ilyesmiről beszélgettem, az egyetemen szoktak lenni keresztények, akik magukat 

felekezethez nem tartozónak tartják, a biblia az egyetlen tekintély számukra, és velük 

beszélgettem egy picit, és az is szóba került, hogy ki katolikus, nem katolikus, és pl. ő hozta 

fel, és igaza is lehet benne szerintem simán, hogy az egyházi vezetők, püspökök, bíborosok, 

pápának a gazdag világi élete, tehát a paloták, helyek, és hogy jézus milyen szegénységben 

élt, a pápának meg ilyen rezidencia olyan rezidencia, és igaza is van. És nagyon nagyvonalú 

lépés lenne egy pápától, hogy azt mondja, hogy ő kiköltözik valahova. Persze fel lehet hozni 

azt, hogy biztonsági szempontból, mert ugye a pápát elég sokan akarják megölni, és most 

hogy ezt hogy. Igazából a pápa önmagában nem annyira fényűző, mert igazából egyszerű 

fehér ruhában jár, ami ki tudja persze, mennyire egyszerű, és saját személyes tulajdona nincs. 

Úgy tudom, hogy János Pál pápának is, miután meghalt, maradt kb. egy naplója, meg a pápai 
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gyűrűje, és nem volt neki háza autója, mert az igazából nem az ő tulajdona, mert nem a pápa 

gazdag, hanem az egyház. Ez nem feltétlenül jó. Ez egy rossz gyakorlat, ami gondolom, akkor 

alakult ki, amikor a Római Birodalom hivatalos vallássá tette a kereszténységet, és ekkor egy 

államhoz csatlakozott, ahol nyilván kapott vagyont, és a középkornak az elején, közepén igen 

sok, hát nem szimpatikus pápai hatalomra jutás volt, másokat lefizettek, hogy rájuk 

szavazzanak a püspökök, politikai pápák voltak, nem egyházi pápák. És aki gondolom, nem a 

hite miatt lett pápa, az szeretett volna palotákban élni, és gondolom, ez megmaradt mint 

gyakorlat. És ez egy rossz gyakorlat az én szememben, amit az egyház máma is követ. De 

mindezzel együtt úgy gondoltam, hogy ha az eucharisztiában igaza van, akkor mégis csak a 

római katolikus egyház az, akinek a tanításai a legigazabbak. És az, hogy most a gyakorlata 

milyen, az pech, de a tanítása, ami rám vonatkozik ilyen hitelvi dolgokban, mint az 

eucharisztia meg a szentek, az neki kell, hogy igaz legyen, mert ha van igaz egyház, annak 

igaza van az eucharisztiában. Már most csak a katolikus egyház mondja azt az eucharisztiáról, 

amit mond, tehát ha abban igaza van, akkor minden másban igaza kell, hogy legyen. Igen, és 

ezért elkezdtem nézegetni, hogy az eucharisztiával mi a helyzet, és mondjuk ennek a 

fickónak, aki a Minden út Rómába vezet-et írta, van egy másik könyve, ami csak az 

eucharisztiával foglalkozik. Mégis Jézus hogy gondolta az eucharisztiáról való beszédet, az 

most szimbolikusan értendő, vagy nem. És igazából tényleg olyan furcsa, hogy ha elolvasom 

azt, akkor tök nyilvánvaló, mert szó szerint azt mondja, ez az én testem. Azt mondja, hogy aki 

nem eszi a testemet, és nem issza a véremet, abban nem lesz élet. Nagyon sokszor mondta, 

hogy az ő teste igazi étel, azt enni kell. Ez így van megfogalmazva. És ennek ellenére a 

protestánsok, akiknek a biblia az egyetlen tekintély, mégis szimbolikusan értik. Más dolgot, 

ami meg sokkal lazábban van fogalmazva, azt meg szó szerint. És ez kicsit furcsa. 

Nézegettem, hogy szó szerint kellene érteni, vagy a tanítványok akkor hogy értették. Mert 

annak a beszédnek a végén följegyzi jános evangelista, hogy sok tanítványa elhagyta jézust, 

és valószínűleg nem azért hagyták el, mert szimbolikusan beszélt, hogy ő az egyetlen atya, ezt 

korábban is mondta, és tényleg mondta korábban, mert jános evangelista szerint is mondta 

korábban, pl. amikor a szamáriai asszonnyal beszélt, akkor ő kijelentette magáról, hogy én 

vagyok a krisztus, igaz, azt csak az asszonynak jelentette ki. De már nagyon úgy kezelték a 

tanítványai is, hogy ő a krisztus is kész. Ez nem volt véka alá rejtve. És ha szimbolikusan ezt 

megerősíti, hogy aki eszi az én testemet, akkor az nem lett volna annyira új, nem hagyták 

volna el érte a tanítványai. És az, hogy a tanítványai elhagyták, ez azt jelenti, hogy márpedig 

ők szó szerint értették, és hogy milyen marhaságokat beszél már ez, hogy az ő testét kell enni. 

Hogy ez kannibalizmus meg ilyesmi, hogy ez hülyeség, és elhagyták. Valószínűleg ez lehetett 

az oka annak, hogy elhagyták. Tehát a tanítványai szó szerint. És pedig ha Jézus 

szimbolikusan gondolta volna, és látta volna, hogy a tanítványai szimbolikusan veszik, akkor 

azt mondta volna, hogy hé-hé-hé. Nyilván nem akart volna nekik hazudni. És nyilván tudta, 

hogy a tanítványai azért hagyták el, mert szó szerint értik, amit jézus mond. A 12 apostol 

nem, de a követői közül rengetegen elhagyták. 

Szóval te azt gondolod, hogy a kannibalizmustól való félelem miatt hagyták el, vagy 

félreértették? 

Nem értették félre, illetve abból a szempontból, hogy a másik ember testének az evése, ezt 

szintén a Scott írta, és benne van a Mózes törvénykönyvében, az tilos. Vért inni meg pláne. 

Eszi az én testemet, issza az én véremet. A fene tudja, hogy ezt hogy értették, de emiatt 

hagyták el. Ki tudja, talán pusztán az egésznek a gondolata az annyira képtelenségnek tűnt 

előttük. És azért mondta kezdetben, hogy kik azok, akik nem hisznek, Meg az eucharisztia is 

hit kérdése. Hogy az ott jézus teste. Mert az biztos hogy nem fizikai teste úgy, ahogy én most 

levágom az ujjamat. Az nem olyan. És ugyanúgy nem hús ízű és vér ízű. Fizikai formájában 

ugyanúgy kenyér és bor. Tehát az eszével semmiképpen sem mondhatja rá az ember, hogy ez 

jézus teste. Minden maximálisan ellentmond ennek. 
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Mi adta meg neked a bizonyságot akkor? 

Az, hogy Jézus azt mondta. Márpedig ha ő azt mondta, akkor úgy van. Most az a kérdés, hogy 

hogy mondta. Szó szerint értette vagy sem. Ez az egyik, a másik meg az utolsó vacsora. Néha 

elképzeltem, hogy ott van jézus, megtöri a kenyeret, és azt mondja, hogy fogjátok, vegyétek, 

ez az én testem. Ott is azt mondja, hogy ez az én testem. Nem részletezi, hogy szimbolikusan. 

Azt mondja, ez az én testem. És elképzeltem az apostolokat, hogy ebből semmit nem értenek. 

Mi az, hogy ez az ő teste, a kenyér, amit odaad nekik? De azt mondta, és ezzel együtt, ha ezt a 

kettőt összevetem, egyre inkább úgy tűnt, hogy ezt tényleg szó szerint értette, tehát 

valamilyen formában, nyilván nem úgy, hogy az az ő húsa, mint biológiai teste. 

Hanem jelen van benne. 

És amikor erről beszélgettem az a.-ás házaspárral, hogy a katolikusok miért hiszik azt, hogy 

az eucharisztia Jézus teste, és P. fogalmazta meg, hogy hát mert azt mondja. És tényleg azt 

mondta, a fenébe is. Nagyon úgy tűnik, hogy azt mondta. De ha valaki úgy gondolja, hogy az 

eucharisztiában újra fel van áldozva jézus, az rossz, mert nem az áldozatnak kell megújulnia. 

Ezt a zsidókhoz írt levél egyértelműen kimondja, hogy egyszer már bemutatta az áldozatot és 

kész. Nemeshegyi Péter magyarázza egyik könyvében, hogy az eucharisztia hogyan értendő, 

és arra mutat rá, hogy, bár ószövetségi tanulmányaim nem olyan mélyek, és nem vagyok 

teljesen bizonyos, hogy ez valóban így van-e, mert ugye szeretek mindent leellenőrizni, 

nehogy valaki kamuzzon, nem feltétlenül direkt, hanem azért, mert valamit nem pontosan úgy 

gondolt, ahogyan írva van, és más esetleg másképp magyarázhatja, és szeretem megnézni, ha 

úgy van, akkor úgy van, ha lehet másképp magyarázni, akkor kétes. Tehát azt magyarázta, 

hogy a zsidóknak az ószövetségi törvényei szerint áldozatot kellett bemutatni, és föl kellett 

áldozni az oltáron, és enni is kellett belőle. Tehát pl. amikor mózes kivezette a népet 

egyiptomból, akkor a húsvéti bárányt le kellett ölni a vérével megkenni az ajtófélfát, és utána 

meg kellett enni az egész húsát. És ott is az volt, hogy az áldozati állatnak meg kellett enni a 

húsát. És Jézus mint Isten báránya, neki is enni kellett a testéből, mert ez fejezi ki azt, hogy én 

részesülök az ő áldozatából, amiért ő feláldozta magát. És ezért az eucharisztiára nem 

feltétlenül kell úgy tekinteni, mint újraáldozás, sőt nem szabad úgy tekinteni, nekem az a 

megfogalmazás ugrott be, hogy kenyérszaporítás. Igen, mert ugyanaz a kenyér van, amit az 

utolsó vacsorán odaadott a tanítványainak. Mindenütt, ahol misét bemutatnak. Előtte ugye az 

5 ezer embert 12 kenyérrel jól lakatta. És xy mesélte, hogy valószínűleg nem véletlenül van 

úgy a jános evangéliumában az egész, ahogyan van. Azzal, hogy jézus a vízen járt, bemutatta, 

hogy hatalma van a saját teste fölött, Azután kenyeret szaporít, és bemutatja, hogy hatalma 

van a kenyér fölött. És utána jön az eucharisztikus beszéd. És ez később annyira úgy állt össze 

a fejemben, ahogy pál is írta később, hogy mert egy a kenyér, amit magatokhoz vesztek, vagy 

valami ilyesmi, az eucharisztiával kapcsolatban. Hogy egy kenyér? Hát, ha az egyik 

közösségben egy kenyér van, akkor a másik közösségben egy másik, és ha nem fizikailag egy 

kenyér, akkor hogy egy kenyér. És hát akkor lesz egy kenyér, ha tényleg az a kenyér, amit 

jézus szaporít. Ahogyan az 5 ezer embert is megvendégelte, valahogy olyan módon. És az a 

kenyér, amit a tanítványainak adott az utolsó vacsorán, azóta is az van jelen a misében. 

Nekem valahogy így állt össze a fejemben. Nekem ezzel demisztifikálni, és megfosztani a 

lelki tartalmától, mivel a katolikus tanítások szerint ez eltörli a bocsánatos bűnöket, és 

megtisztítja a lelket. Ez alapján úgy tűnt, hogy ez egy jó tanítás, illetve ez a jó tanítás. Jézus 

azt mondta, amit mondott, azt is értette, amit mondott, és nem azért mentek el a tanítványai, 

mert azt értették, amit jézus mondott. Igen, mert egy darabig picit bepánikoltam, hogy volt 

olyan, amikor ez még nem volt világos, és akkor egyik misén pont arra gondoltam, hogy hú, 

egy misén újraáldozás történik. És valamiért olvastam egyszer a Zsidókhoz írt levelet, és 

akkor kezdett megremegni alattam a talaj, hogy te jó ég. Aztán a nemeshegyi péter könyv 

hatására fogalmazódott át ez bennem kenyérszaporítássá, és akkor ez már egy érthetőbb 
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megfogalmazásnak tűnik, és szó sincs kenyérszaporításról, hú, a zsidókhoz írt levél helyén 

maradt, nem mond neki semmi ellent. 

És akkor mit jelent neked az eukarisztia élménye? 

Keveset. Összességében tehát, egyre inkább úgy van, hogy egyre kevésbé érzelmi alapon 

élem meg az egész hitet. Mert korábban, amikor megtértem, az egy erős érzelmi élmény volt. 

Sok minden később is, az ima is, a biblia olvasás is nagyon jó érzelmi töltettel töltött föl, jó 

érzés volt imádkozni, jó érzés volt bibliát olvasni, és azt éreztem, hogy közel vagyok Istenhez. 

…….. zavaros lett, és most is zavaros. És nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy hol van az 

érzések helye a hit megélésében, hogy mennyire számít az, hogy én mit érzek abban, hogy 

ténylegesen mi történik. Arra jutottan, de ugyanakkor meg is kérdőjelezem, és ez nekem nagy 

dilemmám, hogy az érzéseket hova tegyem, mert egy időben oda lyukadtam ki, hogy teljesen 

függetlenítettem az érzéseket a tényektől. És azt hiszem, hogy ez igaz is, sőt, szinte biztos, 

hogy igaz. Mert sajnos, hogy ha az ember valamit érez, az még nem biztos, hogy az úgy van. 

És azért, mert az ember valamit nem érez, az sem jelenti, hogy nincs úgy. Tehát az, hogy 

valami van vagy nincs, az az érzésektől tök független. Egyik barátom volt erre egy 

emlékezetes példa, aki nagyon nagy meggyőződéssel tudott állítani dogokat. Csak az volt a 

baj, hogy fél év múlva meg ugyanúgy állította az ellenkezőjét. És ez volt az, ami odavezetett, 

hogy ha valaki nagyon úgy érzi, akkor az nem biztos, hogy az úgy is van. Éppen ezért az 

eukarisztia élménye számomra egy nem túl érzelmi élmény. Ami én oda vezetek vissza, ami 

szerintem nem jó egyébként, én azt nagyon szeretném, ha valami, ami a hitem szerint 

amekkora jelentőségű, annyira intenzív érzelmek járulnának hozzá, de ez nem így van, ami 

nem tudom, hogy mire vezethető vissza, vagy mit gondolok erről, néha azt gondolom, hogy 

ez nem baj, mert a hit az nem érzelem, tehát úgymond ez a hitnek is egy próbája, hogy nem az 

érzelmeim miatt hiszek, hanem hiszek és kész, akár érzek, akár nem. Van is egy olyan könyv, 

hogy Szentek éjszakája, vagy Szentek sötétsége, állítólag sok szent, nagy szentek, akiket az 

egyház szentté avatott, nyilván nem véletlenül, ők is egy érzelmi ürességi állapotba kerültek 

el, amiről nem akarom azt mondani, hogy én is belekerültem ebbe az állapotba, de ez azt jelzi, 

hogy a hit nem feltétlenül jár érzelmekkel. És az, hogy valamit tudok, az nem feltétlenül 

jelenti azt, hogy jaj, de átérzem. …az érzelmek elcsendesedését a házassághoz, több évi 

együttéléshez hasonlítja…. Ugyanez lehet a kereszténységgel is, hogy az Istenhez való közel 

kerülésem az borzasztó nagy érzelmi élményekkel jár, de aztán később már nem új. És most 

nem ujjongok azon, amin korábban ujjongtam, azért, mert nem új, mert hozzászoktam, 

úgymond. Tehát most már tudom, hogy ez úgy van, és ezt higgadtan fogadom. Ez nem 

feltétlenül jó, mert sokszor úgy érzem, hogy ez nem segíti azt, hogy úgy viselkedjek a 

dologgal kapcsolatban, ahogy kéne. Ugye, pont az van, hogy nagyon sok keresztényben az 

öröm az úgy hiányzik, mert a hétköznapi kis vackok, hogy most dolgozni kell, hogy fáradt 

vagyok, hogy ez van, az van, kiveszik. Ez a megváltásom öröme. Nem is tudom, melyikben, 

van egy dal, amit énekeltünk katekumenátuson, a Teremts bennem tiszta szívet… annak a 

végén van, hogy szabadításom örömét add nekem, (helyesbít) szabadításod örömét add 

nekem. Azt hiszem, ez pont arról szól, hogy tudjam átélni, hogy mit jelent az, hogy krisztus 

megváltott. Hogy olyan jó lenne ezt átérezni, de annak ellenére, hogy nem érzem át, 

igyekszem úgy viselkedni. Nem az érzéseim miatt, hanem a hitem alapján. És ezért azt 

hiszem, hogy ez az is lehet, hogy igyekszem tudatosan felfogni a dolgokat, ésszel, 

racionálisan, vagy nem csak hogy racionálisan, de tudatosan. Tehát az, hogy valami nem 

ésszerű, az nem zavar. Tehát hogy Jézus, meg az eukarisztia, meg hogy jézus feltámadt, ezek 

baromira nem ésszerű dolgok, ha az ember tudományosan nézi, de ez nem zavar, mert nem is 

kell, hogy ésszerű legyen. Mert itt nem tudományról van szó, hanem Isten mindenhatóságáról.  

Akkor meg, ha fölfelé esik az eső, akkor fölfelé esik az eső. Ez nem zavar, csöppet sem 

hihetetlen. Mert nem az , mert ha van Isten, akkor ő meg tudja tenni, neki nem gond. Ezért 

nem zavart, hogyha valami úgymond ésszerűtlen, de igyekszem minél tudatosabban 
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megtapasztalni a dolgokat, talán pont azért, mert azt tapasztaltam, hogy az érzelmek azok nem 

megbízhatóak, és ezért inkább próbálok mondjuk hát, a teológiára hagyatkozni, Bibliára 

hagyatkozni. Ha van, amiről gondolni szeretnék valamit, akkor az a legbiztosabb, azt tartom 

igazából az egyetlen biztos dolognak, hogyha megnézem, hogy a Biblia mit mond, és az 

tényleg azt mondja. Hogy a Bibliából levezethető. Ebből a szempontból nagyon erős a 

bennem ez a protestáns hagyomány, akik szintén mindent a Bibliából vesznek. És ez az, amin 

a katekumenátus oldott egy kicsit, mert most már nem csak a Biblia az egyetlen tekintély, 

hanem az egyház. És ez az, ami bejött, hogyha az egyház úgy mondja, akkor úgy van. Úgy a 

dogmákkal kapcsolatban. Ez az, amit szintén nehéz érzelmileg átélni, meg hogy mondjam, 

van bennem egy belső ellenkezés, mondjuk, Mária mennybevétele, meg hasonlók, mert ezt 

annyira sokszor kritizálják ezt protestánsok, és annyira sokszor jött szembe, hogy kritizálni 

kell, és az ember még mindig… 

Mik azok a pontok, amik homályosak?  

Hát pont, hogy Mária mennybevétele, az Üdvözlégy imádság, meg a szentekhez való 

könyörgés, ez még mindig homályos, illetve, hogy érzelmileg nem tisztultam le velük 

kapcsolatban. Mert a protestánsok azt mondják, hogy a halottakhoz való könyörgés az legjobb 

esetben is nem számít semmit, fölösleges, vagy rosszabb esetben, hát mindent lehetne 

mondani, halott üdvözlésnek/űzésnek is lehetne nevezni. Aki nagyon akarja, mondhatja azt, 

hogy halottakkal akarok én kommunikálni, […]. És [xy] is írta valahol, hogy a halott idézés 

az szigorúan tilos. [……………… nem értem, a halottakról, meg a bálványimádásról beszél]. 

Na jó, visszavontam az előbbi kijelentésemet, nem biztos, hogy a halott idézés lehetséges, de 

az biztos, hogy káros, ha az ember azzal próbálkozik, mert nem Isten felé vezet, sőt elfelé 

vezet. […… a szentekkel való kommunikációt, a szentekben való hitet magyarázza, a 

protestánsok is megkérik barátjukat, hogy imádkozzanak, én is megkérek mást, akkor miért ne 

kérhetnék meg valaki mást, egy halottat,] nekem ennek az elvi akadálya az, hogy az illető 

halott mondjuk, nem tudja, hogy én megkérem. Tehát az, hogy ő halott, az azt jelenti, hogy 

nincs kapcsolatban a világgal, tehát ha én megkérem, az hozzá nem jut el. Mert hogy ő halott. 

Mert téged meg tudlak kérni, mert te hallod is. De ha valaki meghalt, akkor számomra nem 

világos, hogy milyen állapotban van jelenleg. 

De a szentekkel való kapcsolat nem csak azt jelenti, hogy megkéred, hogy imádkozzon 

veled Istenhez, hanem azt is, hogy tőle kérsz valamit. 

Na igen, ez, hogy tőle kérek valamit, az meg különösen, azt meg én nem szeretem. Pont azért, 

mert úgy tűnik, hogy nem Isten felé fordulok, hanem egy másik ember felé. [… 41:00] ez az, 

amit nem tudok, vagy nem tudok jól elképzelni, a bibliai alapjait, hogy a katolikus hit 

pontosan mit tanít ezzel kapcsolatban, mert az is lehet, hogy ez egy simán kialakult gyakorlat 

hitelvi tanítás nélkül. Hogy ez így kialakult, rá van bólintva, de nincs azt mondva, hogy ez így 

van. És számomra a katolikus így van típusú tanítás, tehát a dogma az, ami 

megkérdőjelezhetetlen, a többi az, hogy valami gyakorlat, az emberek fölvesznek, hát az most 

vagy jó, vagy nem jó. A keresztvetés is, az nem, az csak gyakorlat. Tehát az kialakult, hogy 

hogy kell keresztet vetni, és hogy ennek milyen szimbolikája van, de ha ezt valaki nem 

csinálja, akkor igazából azt mondja, hogy a jelenlegi hatályos gyakorlattal szembe megy, de 

ez a liturgia akkor is változik időnként. Szóval ez nem olyan sarkalatos kérdés. Mondjuk, pont 

az, hogy az eukarisztia meg egy sarkalatos kérdés. Meg Mária mennybevétele, az is egy 

sarkalatos kérdés, mert az meg dogma. 

De a szentek is dogma. 

Valamilyen szinten, de az, hogy dogma az, hogy tessék a szentekhez könyörögni, mert a szent 

megcsinálja neked, az szerintem nem dogma. Nem tudom, a szentek közössége, igen, ami 

nem egészen világos számomra, hogy ez hogy értendő, de az, amit katekumenátus segített 

valamire rávilágítani, amikor a Hiszekegyről beszélgettünk, a líceumi szentek közösségét 

beszéltük, hogy az nemcsak a jelenlegi egyházközösségre vonatkozik, hanem a volt tagokra, 
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tehát a megholtakra is, tehát hogy velük is közösségben vagyunk valamelyest. És ez 

tulajdonképpen pont ez. De ugyanakkor az, hogy most közvetlenül tőle kérjek valamit, vagy 

csak közbenjárást kérjek, az számomra nem ugyanaz. Pont azért, mert a Biblia többször 

elmagyarázza, talán a Zsidókhoz írt levélben  hogy egy a mi közbenjárónk, Krisztus. Akkor 

meg miért kéne más közbenjáró. A protestánsok meg pont ezen […. Háborodtak ??] fel, hogy 

miért kellenek a szentek, ha közben ott van Jézus. És ez is olyan, hogy ne Krisztushoz szólok, 

hanem valami máshoz, tehát ergo eltávolít.  Vagy nem közelít. Nem a legjobb. De szerencsére 

ez olyan, hogy nem kötelező. Nem mindig tudom a helyére tenni. 

És amikor imádkozol, akkor Jézushoz, vagy Istenhez imádkozol? 

Is-is. Hol így, hol úgy. Meg a Szentíráshoz is. Teljesen össze-vissza. Régebben mindig 

Istenhez imádkoztam, és mindig azt mondtam, hogy [….???]]] Istenem. Kicsit érdekes 

megfigyelni, hogy ki mit mond az ima elején. 

Te mit mondasz? 

Régebben mindig azt mondtam, hogy Istenem, most meg már mindenfélét mondok. A 

katekumenátuson volt sokszor, hogy Isten olyan, mint egy Atya, és akkor egyre többször 

mondtam azt, hogy Atyám. Uramat is szoktam mondani, Jézust is, vegyes. 

És hangosan is imádkozol? 

Általában igen. Azért, mert régen soha nem imádkoztam hangosan, és ez egyre több 

klasszikus akadályba ütközött, ahogy… szóval, hogy a gondolataimat nehéz összetartani, ha 

nem mondom ki. Ez egyébként a testhelyzettel is összefügg. [???] Este, lefekvés előtt szeretek 

imádkozni, mert nappal nagyon gyakran nem fordítok rá időt, hogy én akkor elvonuljak kis 

magányba, és akkor ott csendesen ellegyek, ketten Istennel. Hát azért este van erre idő. Csak 

ez általában kicsúszódik lefekvés elé, ami nagyon nem szerencsés, mert akkor az ember 

álmos. Ha fekve próbálok imádkozni, akkor az tuti csőd, nem megy, mert akkor az már 

annyira alvós póz, hogy akkor legalábbis nekem, elszállnak a gondolataim. Egyébként azt 

hiszem, az a legjobb, ha térdelve imádkozom, az egy nagyon jó, mert az, .. valami kapcsolat 

csak van az ember lelkiállapota és a testhelyzete között, nem feltétlenül. De ha letérdelek, 

akkor jobban emlékeztet arra, hogy én imádkozom, másrészt abban nehezebb elaludni. Tehát 

gyakorlati oka is van. És ugyanezért szoktam kimondani másrészt hangosan. Jobban össze 

tudom rendezni a gondolataim, nem kalandoznak el, jobban össze tudom rendezni, mi van 

bennem. 

És saját szövegű imát mondasz, vagy kötöttet? 

Igen, megpróbálom a saját szavaimmal, nem mindig, de szinte. 

És a halálon túli dolgokról…? 

Na igen, ez megint egy olyan kérdés, ami nem nagyon aggaszt, és ez egy kicsit rossz, hogy 

nincsenek konkrét elképzeléseim, hogy mi lesz. A Biblia ír valamiket erről, az, amit lehet 

tudni, nem nagyon olvastam utána, a jelenések könyvéből lehet tudni, hogy nyílik majd új ég 

és új föld, illetve a test föltámadása, ugyanakkor az nem biztos, hogy a pontos biológiai test, 

sőt, biztos, hogy nem, nem romlandó, hanem romolhatatlan, gondolom, ez valami olyasmi 

lesz, mint Jézus teste, [jézus csodatetteit részletezi]. Tehát, ha föltámadunk, nem feltétlenül 

olyan lesz, mint most, nem hús-vér, hanem inkább valami olyasmi, mint Jézusé, olyan fura. 

De gondolom, hogy az nem lesz romlandó. Hanem valami örök, nem tudom, hogy lesz 

pontosan. És az új ég, meg az új föld, ezt a Jehova tanúi szokták nagyon hangsúlyozni, hogy 

majd az új ég és az új föld, és akkor mindig nagyon szép képeket rajzolnak almafákkal, nem 

tudom elképzelni, hogy mi lesz, biztos nagyon jó lesz. Igazából nekem a mennyországról és a 

pokolról való elképzelésem annyi, hogy az egyik nagyon jó, a másik nagyon rossz. Az egyik 

Istennel való állapot, vele együtt, a másik meg nélküle. 

És az örök kárhozatban hiszel? 

Igen. 

És ki kárhozik el szerinted örökre? 
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Ez egy nagyon jó kérdés, és szintén olyan kérdés, amiben a katolikusok és a protestánsok 

szeretnek ellenkezni. Pl. a T. társasággal, ők baptisták javarészt, ők nagyon Bibliacentrikusak, 

és azt pl. szó szerint veszik, hogy Jézus azt mondta, „én vagyok az út, az igazság, az élet, 

senki sem ér el oda, csak énáltalam”. Ezt Jézus mondta szintén János evangéliumában. S ezt 

ők úgy értelmezik, hogy szinte biztosra veszik, hogy aki most a földi életében nem jut el hitre 

Jézus Krisztusban, annak annyi. Az nem megy az Atyához, ergo kárhozatra jut. És ez az, ami 

én nem, amit én nem feltétlenül tudom, hogy hogyan kell gondolni. Sok variáció született, és 

sokan szeretik azt mondani katolikusok közül, hogy nem így értendő, mert sokkal nagyobb 

szerepet játszik az a katolikusoknál szerintem, hogy jó ember volt, vagy rossz ember volt. 

Amiről egyébként a protestánsok azt mondják, hogy abszolút nem számít, hogy jó ember volt, 

vagy rossz ember volt, hanem hogy hisz vagy nem hisz. Sőt, fura, mert a Biblia sem teljesen 

ezt mondja. De ez érdekes, mert érdekelt ez a kérdés, és ez úgy fogalmazódott meg bennem, 

hogy na jó, de akkor mi lesz a dalai lámával. A dalai láma, akit az ember úgy képzel el, hogy 

nagyon kedves, nagyon bölcs ember, és irtózatosan jó. Jobb, mint a legtöbb keresztény, 

mondjuk. És akkor most ő elkárhozik, vagy sem. És a protestánsok és a baptisták szerint ő 

nagy valószínűséggel elkárhozik, mert nem hisz Jézusban. De a katolikusok azt mondják, 

hogy nem, mert hát ő olyan jó ember. És akkor ez nem világos…. 

Hát egy ideje már ezt mondják, de régebben nem ezt mondták… 

Lehet, lehet, én most ez alatt nem a hivatalos tanítást értem, hanem az embereket, akikkel 

beszélgetek, tehát a katolikus híveket, A.-ba, ilyenek. Ez nem világos. Nem gondolom azt, 

hogy örök kárhozat nem létezne. Pappal is beszélgettem ilyesmiről, és ez érdekes, mert hát az 

egyház úgymond ragaszkodik ahhoz, hogy márpedig van pokol, sőt, ténylegesen van,  de 

hogy vannak, akik szeretik úgy értelmezni, hogy Jézus ezt csak, mint [….]  dolgot emlegette, 

de szerintem ez nagyon nem így van. Nagyon nem tartanám szimpatikus vonásnak, ha Jézus 

úgymond riogatna a pokollal, miközben nincs is, szerintem ez nem. És még az is lehet egy 

áthidaló megoldás, hogy van, csak senki nem jut oda, mert Isten olyan kegyelmes, hogy nem 

jut oda senki. Az jelenleg a bennem legelfogadhatóbb magyarázat, hogy a Bibliában Jézus is 

mondta, hogy aki nem hisz, az nem üdvözül. Ez így világosnak hangzik, hogy hát miben nem 

hisz, hát benne, de hát ez végül is nincs explicite kimondva, de tulajdonképpen ez szinte 

világos, de az nem világos, hogy mit jelent. Mert Jézus azt mondta, hogy ki az, aki szereti őt. 

És tulajdonképpen ő azt mondta, hogy pontosan az szereti őt, aki megtartja a parancsolatait. 

És akkor itt a dalai láma, aki megtartja Jézus parancsait, bár mondjuk, ott van, hogy higyjen 

benne, vagy vegyétek és egyétek, bár ez már a protestánsokat is rosszul érinti, bár náluk is van 

Úrvacsora, csak ők nem hiszik azt, hogy az ténylegesen Jézus teste, bár az nem jelenti azt, 

hogy az ott nem ténylegesen Jézus teste, ezek ilyen hülye dolgok. (nevetés) Összességében, 

oda jutottam, hogy szerencsére nem az én dolgom megítélni. A poklot nagyjából úgy tartom 

elképzelhetőnek, az egy reális magyarázat volt, amikor valakivel beszéltem, hogy az ember 

nem felkészült a mennyországra. Azt mondta az egyik apuka, akivel beszélgettem, hogy van 

olyan, amikor a kisgyerek megsérti az apukáját, mert mittudomén összetör valamit, vagy 

ilyesmi, fene tudja, valami rosszat csinál, és akkor jaj, a papa haragszik rám, és akkor fél a 

papától, mert haragszik rá, és akkor bevonul a sarokba, és sírdogál. És akkor valamikor nem 

lehet a lelkére beszélni, hogy nem haragszom semmire, mert nem hiszi el. És valami hasonló 

lehet a pokol. Az, hogy valaki nem képes elfogadni Isten megbocsátását. És azért jó, ha 

felkészülünk már erre a földi életben, mert nem biztos, hogy felmérjük azt, hogy minek kell 

nekünk megbocsátani. És azt hiszem, ez egy olyan dolog, ami hogyha meghalunk, kiderül, de 

lehet, hogy elég sokkolóan tud hatni, vagy nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy nagyjából 

azon múlik, hogy valaki üdvözül vagy sem, hogy képes-e elfogadni Isten szeretetét, vagy sem. 

És az, hogy ebben a föld életben szó szerint úgy értendő-e, hogy aki hall Jézusról, és elhiszi, 

az elfogadja, aki hall Jézusról, és nem hiszi el, az nem fogadja el, aki nem hall Jézusról, azzal 

fene tudja, mi van, mert ugye, az is egy örök kérdés, hogy mi van a lakatlan szigeten élő 
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emberrel, akihez nem jutott el az evangélium. (Mózes, Lázár, Ábrahám…) Tehát effektíve 

úgy nem hihettek Jézusban, ahogy nekünk van sanszunk. Nem hallhatták azt, amit mi hallunk, 

nem hallhatták azt az igét. […jézus életének kezdetétől számítódik a dolog, mit hallott, mit 

nem, akinek több adatik, attól többet is várnak vissza] tehát azért figyelembe van véve, hogy 

az a szerencsétlen ember mit tudhatott. És ezért lehet hogy enyhítés lesz az ítéletnél a dalai 

láma esetében, hogy milyen kulturális körülmények között volt, nem tudom, nem tartom 

kizártnak egyik verziót sem, de nem gondolom azt, hogy a pokol nem létezik, és csak egy 

riogató mumus lenne. Erről az apostolok is, meg Jézus annyira határozottan beszéltek. Én 

reálisnak találom azt, hogy a pokolban vannak emberek, ugyanakkor szeretném, hogyha nem 

lennének. 

Más vallásokkal foglalkoztál már? 

Nem sokat, nem sokat. 

Hiszel abban, hogy az életünk egyszeri? 

Úgy gondolom, hogy a földi életünk az egyszeri, és a feltámadás utáni új ég, új föld, a fene 

tudja, lehet, hogy hasonló lesz, mint ez. Beszélgettem egyszer egy A.i házaspárral, aki azt 

mondja, hogy szerinte az ember nem áll meg, nem kerül konstans állapotba a halála után, 

legalábbis, hogy a mennyországban biztos nem. Egy folyamatos fejlődés, egy folyamatos 

Istenhez való közelítésről beszélt ő, és hogy szerinte ez a halál után is folytatódhat. Meg az is 

érdekes, hogy a mennyországban ki mennyire lesz közel Istenhez, ez is egy olyan dolog, hogy 

aki a legkisebb a földön, az a legnagyobb a mennyben. Régen baromira úgy gondoltam, hogy 

a mennyországban mindenki egyenlő. De az nem arra utal. Ez arra utal, hogy van, aki 

közelebb van Istenhez, ezt értem én az alatt, hogy nagyobb, és van, aki távolabb. És akkor 

gondolom, ez nem attól függ, hogy Isten azt mondja, hogy na akkor te menj oda, te meg oda, 

hanem hogy ő olyan, amilyen. Mert ő annyira van közel Istenhez, tehát akkor ő annyira lesz 

közel Istenhez. Ez mondjuk abszolút képzelgés, amit most mondok, és nem tudom, hogy ez a 

Bibliában hogy van benne, vagy nem, de végül is nem lehetetlen, hogy akár a 

mennyországban is lehet még közelíteni Istenhez. Remélhetőleg távolodni nem. De igen, azt 

gondolom, hogy egyszeri lehetőségünk van itt a földi életben. Tehát olyan, hogy reinkarnáció, 

azt nem gondolom, hogy van. 

Milyen érdekes az, hogy te szkeptikus vagy, mindent megkérdőjelezel, és pont a Bibliát 

nem kérdőjelezed meg. 

Nagyon sokáig megkérdőjeleztem. A perdöntő volt ebben a kérdésben, hogy a Biblia nekem 

Isten szava, amely szintén azonnali következménye volt annak számomra, hogy van Isten. 

Tehát végül is elkezdhetnék kételkedni, de valami miatt nem kezdek. És emiatt, hogyha Isten 

van, akkor az az ő szava, és akkor úgy van, ahogy van, mert akkor ezt ő mondta. Jézus 

szavában is szintén azért nem kételkedem, mert ahogy a Biblia is egy tekintély, úgy Jézus, 

amit mondott, azért tekintély, mert Isten van, és Jézus Isten fia volt, és így ő tudta, hogy miről 

beszél, mert ő tényleg tudta, hogy miről beszél, már korábban is mondta, hogy a próféták, 

meg így, meg úgy, mindegy, hogy ő azt mondja el, amit látott. Azt mondja el, amit az Atya 

mond, ő azt mondja tovább. Ő a mennyből jött le, tudja, hogy mi van odaát, és ő pontosan 

tudja, hogy miről beszél. Tehát azért, amit ő mond, az úgy van, és ezt nem kérdőjelezem meg, 

ezért azt sem, ami a Bibliában van. Bár ez egy kicsit izgalmasabb kérdés, mert ez már szintén 

egy dogma, azt hiszem, hogy a Szentírás az Szentírás. Ez egy jó kérdés, mert a katolikusok és 

a protestánsok különböznek, hogy mennyire Szentírás a Szentírás. És a protestánsok meg a 

baptisták szeretik azt mondani, hogy szóról szóra, betűről betűre, ahogy le van írva. A 

katolikusok pedig ezt nem állítják, sőt, igazából az utóbbi időben szerintem túlzottan is nem 

állítják. Sőt, mintha ez ellen dolgoznának ezek a modern szövegkritikai módszerek, 

amelyekkel elemzik az egészet. Nem tudom, ez olyan, ezeknek a következtetéseit tényként 

tárják az embere elé, és ezt nagyon nem szeretem. Pl. Pál valamelyik levelére azt írták, 

katolikus Biblia magyarázatban oda van írva, hogy nagyon valószínű, hogy Pál írta, mert 
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blablabla, és ez oké, nem már ez sem oké, de jó, hogy hagyománytartó, hogy Pál levele, meg 

ilyesmi. 

De hát az evangéliumokkal is ez a helyzet. 

Na jó, de nekem a Pál levelével az a bajom, hogy a végén oda van írva, hogy én Pál, saját 

kezűleg írom az utolsó sorokat. 

De ezt bárki odaírhatta. 

Na, igen, de ha ez a Szentírás, akkor ha egy olyan szerző írta, aki tiszteletben tartja azt, hogy 

ne hazudj!, akkor az nem fogja odaírni. 

Ez az óriási dilemma az egészben. 

Na, hát ez is érdekes, hogy akkor hogyan keletkezett a Szentírás, ki írta a leveleket. Azért 

fogadjuk el, mert az egyház azt mondta. 

Igen, hitkérdés. 

Igen, hát ennek a hitnek az az alapja, hogy az egyház azt mondta. Ugyanis ez az, ami 

mostanában szintén hangsúlyossá vált bennem, hogy nem a Biblia volt előbb, hanem az 

egyház. Tehát az apostoloknak a közössége előbb volt, mint a Szentírás. Ők írták le, és ők 

mondták 400 évvel később, hogy mi az, ami hitelesnek tekinthető, és mi az, ami nem. 

Zsinatok, amikor megpróbálták eldönteni, hogy mi az, ami Szentírás, mi az, ami nem, mi az, 

ami sugalmazott írás, mi az, ami nem. Ez az egyháznak a műve. És ez is érdekes, hogy a 

protestánsok miért hisznek a Bibliában, amikor azt a katolikus egyház alkotta, mert ők írták a 

leveleket, meg az evangéliumokat, meg ők választották ki ebből a hiteleseket, meg a nem 

hiteleseket. Érdekes. 

És a szeplőtelen fogantatásról mit gondolsz, arról a dogmáról? 

Ez Mária szeplőtelen fogantatását jelenti, ugye? 

Jézusénak hívom én. 

Mer nem, én úgy tudom, hogy Mária szeplőtelen fogantatása Mária szeplőtelen fogantatását 

jelenti. Jézus szeplőtelen fogantatása meg nem kell, hogy dogma legyen, mert benne van a 

Bibliában. Az apa nélkül fogantatást teljes mértékben elfogadom, nekem ezzel semmi bajom 

nincsen, még elvi bajom sem. Ez nem lehetetlen. Ha Isten azt mondja, hogy ez jó, akkor 

Mária petesejtjét egy kicsit megmachinálja, meg tudja csinálni, nem? Gond nélkül. 

Mindenható, oda beleteremt akármit. Ez nem kérdés, az egész világegyetemet megteremtette, 

egy megtermékenyített petesejtet odaültetni Mária méhfalába, az nem lehetetlen. De Mária 

szeplőtelen fogantatása szerintem Máriára vonatkozik, és nem azt jelenti, hogy apa nélkül 

fogantatott, hanem azt, hogy bűn nélkül való volt. Úgy tudom, igazából ez azt jelenti, hogy 

Mária bűntelen. Az is egy dogma, hogy Mária, mint ember bűntelen. De ez nagyon 

egybecseng azzal, hogy azért bűntelen, mert amit még nagyon sokan így gondolnak, hogy a 

szexualitás bűn. Pedig ez nem így van. Isten csak nem teremt olyat, ami bűn. Az biztos, hogy 

nagyon bűnösen lehet kezelni. És szerintem Jézus szeplőtelen fogantatásában nem az a 

bűntelen, hogy nem apától származik. Mária szeplőtelenségére szerintem azért volt szükség, 

bár ez csak feltételezés, mert ha Jézus bűntelen, akkor az anyjának is bűntelennek kell lennie. 

Ez is dogma, dogma. Érzelmileg nem tudok feltétlenül azonosulni azzal, hogy Mária bűntelen 

volt, de kénytelen vagyok elfogadni. Ez megint egy olyan dolog, amit a protestánsok másképp 

gondolnak, tehát érzelmileg ezért nehéz nekem ehhez viszonyulnom, de én azt hallottam, 

hogy [xy] azt írta, hogy minden ember bűnös, minden ember vétkezett. És ez a minden ez szó 

szerint mindenkire értendő. Egyébként Mária szeplőtelen fogantatása szerintem azt jelenti, 

hogy az eredendő bűntől mentes. Tehát hogy azt ő nem örökölte. Így meg aztán talán a 

többitől is. Ezért a protestáns hittel teljesen ellenkezik az, hogy Mária bűntelen. Mert ez a 

kijelentés mindenkire igaz, jó, Jézusra nem vonatkozik, mert ő Istenember. Ennek kapcsán én 

is feltettem magamnak azt a kérdést, hogyha a Biblia az egyetlen tekintély, akkor miért van 

annyi egyház. A protestáns egyházból is van pár ezer. Mindenki azt mondja, hogy a 
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Szentlélek inspirálja, amikor új egyházat alapít. Most akkor a Szentlélek kétezer különböző 

magyarázatot mondott volna. [protestánsokról, és a másságról beszél…] 

De akkor azt, amit az Eukarisztiáról gondolnak, azt határozottan elveted? 

Igen. Muszáj. Nincs mese. 

És akkor azáltal, hogy az Eukarisztiáról bebizonyosodott valami, ezáltal az egyház 

abszolút tekintély lett, minden dogma szempontjából, és hogyha nem is tudsz hozzá úgy 

viszonyulni, de elfogadod? 

Igen. Tulajdonképpen igen. Ez az, ami nem teljesen így.., ez az, amit szeretnék. Tehát ez a 

célom. És ugyanakkor még mindig vannak bennem bizonytalanságok. Ezt az eukarisztiát sem 

jártam körbe olyan borzalmasan alaposan. Közel kizártnak tartom, hogy születik egy olyan 

írás, amely meggyőz arról, hogy másképp kell gondolkodni az eukarisztiáról, de közel 

kizártnak tartom. Bízom benne úgymond, hogy ez nem fog bekövetkezni. De ugye emiatt van 

bennem egy icipici bizonytalanság. Viszont azzal együtt szeretném ezt a pici bizonytalanságot 

kiszűrni, mert az értelmemmel úgy látom, hogy ez tulajdonképpen túlzó, nem feltétlenül azért, 

ez egy érzelmi bizonytalanság is, mert hogy még mindig nem … ?? le a katolikus egyházzal 

érzelmileg. Nem 100 százalékig, csak mondjuk, 99. Emiatt ezek a dogmák, mint Mária 

mennybevétele, vagy hasonlók, ezek nehezek. Nehezek akár értelemmel is elfogadni, mert hát 

a protestánsok mást mondanak, és miért mondanak mást. Márpedig, ha a Biblia tényleg mást 

mondott, mint a katolikus egyház, akkor tényleg nagyon nagy baj van. Elvileg nem mondhat 

mást. Ha pedig tényleg valami mást mond, amivel nagyon vádolják a katolikus egyházat 

radikális protestánsok, akkor nem biblikus, azaz, hogy saját magának a régi verziójához nem 

hű, akkor baj van. Akkor önmagával hasonlik meg. Ami nem szerencsés. Éppen ezért, ha a 

protestánsok azt mondják valami dogmára, hogy nahát, ez hülyeség, akkor annak biztos 

biblikus alapja van. Persze lehet, hogy a Bibliának valami szubjektív értelmezése, ami nem 

helyes. Tehát nagyon szeretném az összes dogmát kapásból elfogadni tekintélyalapon, mert 

muszáj, mert ha van igaz egyház, akkor muszáj, hogy az legyen, a katolikus, az eukarisztia 

miatt, de persze itt feljön, hogy római katolikus, görög vagy ortodox. Na, ez is csak olyan 

kérdés, ami utólag jutott az eszembe.  

Ez azt jelenti, hogy szerinted ez a kizárólagos út, és mindenkinek ebbe kéne betérnie? 

Igen, tulajdonképpen azt gondolom, hogy aki nem ebben van, az nem jó úton jár, nem 

gondolom azt, hogy rossz, nem gondolom azt, hogy gonosz, nem gondolom azt, hogy 

elkárhozik, pusztán azt gondolom, hogy valamit pusztán rosszul gondol. De persze lehet, 

hogy borzasztó őszintén gondolja rosszul. Biztos én is egy csomó dolgot rosszul gondolok. 

Tehát én nem azt akarom mondani, hogy én a tökéletesen jó úton járok, és az is lehet, hogy 

maga a katolikus egyház is rosszul gondol bizonyos dolgokat a dogmákon kívül. Tehát hogy 

vannak bizonyos tanítások, pl. a mesterséges megtermékenyítés. Nem gondolom, tehát hogy 

ebben is tévedhet a katolikus egyház, nem gondolom, hogy minden kinyilatkoztatásában 

tévedhetetlen,már csak azért sem, mert vannak olyan dolgok, amelyeket mégiscsak megbán. 

[Itt Biblia alapján magyarázza, hogy jogos-e a cölibátus vagy nem. A püspök egyszer nősült 

ember legyen, van benne a Bibliában. De ki volt akkor a püspök? A templomban valami 

vigyázó. De Pál azt is mondja pont egy bekezdéssel följebb, hogy nőknek nem engedi meg a 

tanítást, pedig női református lelkészek vannak.] 

Te a házasság utáni szexuális életet vallod? 

Igen. És ebben minden felekezet egyetért, hogy a szexualitást a házasság keretein belülre 

helyezi. Pál is mondja ezt a Bibliában. 

És gyónni szoktál? 

Igen, Ákos atyánál. Katekumenátus, keresztelésem után megkértem Ákos atyát, hogy legyen a 

lelki vezetőm, bevállalta. Most éppen elég rég voltam nála, de ez azt jelenti, hogy két-három 

hetente találkozunk. És akkor lehet gyónni, illetve beszélgetni, mikor mit. És akkor, szoktam, 

hát mikor, hogy gyónni. Szeretek minden alkalommal, amikor találkozunk, az utóbbi időben, 
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gyónni. Nem szeretem azt a szemléletet, amikről beszélgettünk sok katolikus ismerősömmel, 

hogy a gyónni való bűnök, meg a nem gyónni való bűnök. Nem szoktam rangsorolni. 

És megy neked ez a gyónás? 

Ööö, asszem, igen, Szintén nem érzelmi alapon egyébként. Tehát nem úgy megyek oda, hogy 

borzasztóan le vagyok terhelve a bűneimtől, és jaj, de rosszul érzem magam, és emiatt nem is 

érzem a felszabadulást. Tehát nem érzelmi alapon, mert nem is kezelem úgy. Tehát tényleg 

általában nincsenek olyan, úgymond, nagy bűnök. Igen. 

Ki mennyire értékeli szigorúan magát. 

Hát most pont arra gondolok, hogy lehet, hogy a legnagyobb bűn, amit rendszeresen 

elkövetek az, hogy nem eléggé figyelek Istenre, a személyes... Tehát az Istenre való figyelés 

és a személyes hitélet nem feltétlenül jelenti egy és ugyanazt, hanem ezt a személyest ezt úgy 

értem, hogy egyedül, a Bibliával és Istennel imádságban, mondjuk, vagy szentségimádásban, 

vagy akármi. Vagy ilyen személyes hitmegélést. És ez az, ami nekem nehezen megy. Mer 

kevés az időm, és nem szánok rá eleget. És van, mikor lenne is időm, és akkor is elbénázom. 

Inkább csinálok valami mást. És az a rossz, hogy emiatt már tényleg dúl bennem a nyomás, 

mert tudom, hogy kéne, viszont sokszor úgy van, hogy amikor le is ülök, akkor sem olyan, 

mint szeretném, nem tudom úgy átélni érzelmileg. És emiatt már kialakult bennem egy olyan, 

hogy tudom, hogy le kéne ülni imádkozni, vagy Bibliát olvasni, de félek attól, hogy ez rossz 

lesz. És ez már mint egy nyomás tud néha rám nehezedni. Nagyon rossz. 

Milyen gyakran imádkozni, Bibliát olvasni? 

Naponta szeretnék, régebben meg is volt ennek a napi ritmusa, még az elején az szerencsés 

volt, mert nyári szünet volt. Otthon voltam. Régebben nyári szünetben nem mentem sehova. 

Mióta A.-ban vagyok, alig vagyok otthon. Egészen más jellegű az életvitelem, több dolgot 

csinálok, sokkal kevesebbet vagyok otthon, tehát a ritmus sincs meg annyira, nagyon nehéz 

megtalálni a megfelelő időt, amikor csendesen egyedül tudok lenni. Most azt szeretném, hogy 

reggel befelé a buszon. Szeretném mindenképp ezt a napi gyakoriságot elérni. Mikor hogy. 

Volt olyan az elmúlt félévben, hogy egész hétig nem vettem a kezembe, de az nagyon 

rossznak számít. Azt én nagyon nem szeretem. Napi, legrosszabb esetben kétnapi az, amit én 

nagyon szeretnék. Az esti imádsággal meg szintén. Igazából azt szeretném, ha reggel és este 

is, de napközben is, értékes időben, amikor nem vagyok álmos, nem kell rohanni, és azt 

mondom, hogy leülök egy fél órára, ezt szeretném.  

Mit jelent neked az, hogy a lelki kapcsolatot megéled Istennel? 

Az azt hiszem, hogy az érzelmeket jelenti. Leginkább. Mert ha imádkozom, és nem élem át, 

akkor rossz élmény. Ha elkalandoznak a gondolataim, nem tudok odakoncentrálni, akkor az 

nagyon rossz. Ha alapvetően sikerül imádkozni, nem szeretem ezt a szót, de érted, hogy mire 

gondolok, nem kalandoznak el a gondolataim, hanem sikerül odafigyelnem, akkor az jó 

érzéssel tölt el. Menet közben olyan kellemes. De igazából ez megint olyan kettős, mert ne 

azért imádkozzak, hogy jó legyen. Mert akkor nem a lényegre koncentrálok. Tehát nem jó 

érzést mint mellékterméket nézem, hanem a jó érzést mint célt. És ezért mondom, hogy az 

érzelmekkel vigyázni kell, mert nem az a cél, hogy jól érezzem magam. Az csak egy 

következmény. 

De azért nem árt. 

Nem árt, nagyon jó, hogyha ott van, de azt hiszem, nem szabad, hogy ez legyen a cél. 

De hogyan tudod körülírni az állapotot, amikor megvalósul? 

Nem tudom, nem tudom. Általában egy elmélyültebb ima kell hozzá. Nem ez a kétperces 

rohanó, hanem amikor otthon vagyok általában egyedül, és nyugodtan lehet hangosan 

imádkozni, és akkor akár ücsörgök az ágyon vagy letérdelek (?, 1:25) az ágy szélénél, és 

akkor jó, akkor az jön rád, hogy igen én most Isten felé közeledek, Isten felé nyitok, őt 

akarom jobban magamba fogadni, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy kell mondani, és az, 

hogy figyelek rá. Bár ez így nem jó, mert hogyan kommunikál Isten, hogyan mondja meg 
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nekem azt, hogy ő mit akar tőlem? Egyáltalán megmondja-e? Vagy van-e olyan, hogy azt 

mondja, hogy na fiam, akkor neked most ezt kell csinálni. Hogy mit jelent az, hogy Istenre 

figyelni. És azt hiszem, nagyon soknak ez azt jelenti, hogy leül, és az érzéseire figyel. És ez, 

amit én nem tartok feltétlenül jónak, mer azt sokszor tapasztaltam, hogy az érzések azok 

csalókák. És ezért én megkérdőjeleztem az utóbbi időben azt, hogy Isten az érzelmeken 

keresztül kommunikál velem. Hogy azokon át akar-e üzenni. Nem kérdőjelezem meg, hogy 

úgy is, de koránt sem veszek mérget arra, hogy én úgy érzem, hogy most nekem azt kell 

tennem, és akkor azt kell tennem. Ugyanakkor nagyon sok lelkiismereti dologgal összhangban 

van, hogy ezt most meg kéne tenni, nem kéne megtenni, és ha nem úgy csinálom, akkor 

nagyon rosszul érzem magam. És akkor általában ebben benne van az, hogy a könnyebbik 

utat választottam, vagy amit jobban szeretnék. Ugyanakkor van olyan is, hogy.. na… nem 

tudok hinni az érzelmeimben. Asszem. Mert nem tudom azt hinni, hogy ha most az 

érzelmeimre hallgatok, akkor jól járok el. [… intermezzo egy gitár vásárlásával kapcsolatos 

dilemmáról] Nem tudok igazából az érzéseimre hagyatkozni, mert nem szeretek. Mert 

megbízhatatlannak tűnnek. Szoktam azért az érzelmeimre is hallgatni, pl. amikor nem akarok 

megbántani valakit, és eldöntöm, hogy mit kéne neki mondanom. [az érzelmekhez egy 

intermezzo, amikor hirtelen énekre fakad egy a-ás gyűlésen, és ezt az élményét mondja el, 

amikor átadta magát az érzelmeinek]. 

És mit jelent neked az Istennel való kommunikáció, tehát mit szoktál vele megbeszélni? 

Szívem szerint mindent szeretnék vele megbeszélni, ez az elmélet, de a gyakorlatban nagyon 

keveset, mert kevés az idő. Igazából én nagyon szeretném tudni, hogy mit szeretne ő tőlem, 

ezt én nagyon szeretném tudni. Hogy mit kell nekem csinálnom. Régebben mindig úgy 

gondoltam, hogy imádkozom, és egyszer majd Isten megmondja, bejön egy hang, vagy 

valami, amiről egyértelműen tudni fogom, hogy nem az én gondolatom, hanem Istené, olyan, 

mint egy sms, megérkezik a fejembe, És azt mondja, „R., ma ne menj be az egyetemre, hanem 

menj oda, vagy R., ne vedd meg a gitárt”, de nem mondta sosem.  És nagyon sokszor 

ilyesmiket várnék, vagy vártam volna. Embereknek a szavaiból úgy veszem ki, hogy Isten 

ráhelyezte a szívemre, hát most én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az jutott eszembe 

(kicsit fura hanglejtéssel, indulattal, becsmérlően?) A barátom, aki meg lelkesebben fogalmaz, 

az így fogalmaz. És ő is mondta, hogy ő is tud úgy fogalmazni, ha máshova kell, de hogy ő 

szóban beszélget Istennel, de nem, mert ő azt mondja, hogy neki sem úgy van. Tehát abban 

reménykedem, hogy ez általában nem úgy van. (ez nem egészen tiszta most…) 

És akkor hogy kommunikál? 

Körbejártam vagy 8 embert ezzel a kérdéssel, hogy mi erre az igaz, egy se mondta azt, hogy 

az érzelmeken keresztül. Persze biztos vannak olyanok, akik azt mondanák, pl. a 

karizmatikusabb emberek. De mindenféle válaszokat kaptam. Az egyik, ami mostanában 

gondolkodtat, és leginkább kézenfekvő, az a Biblia. Le van nagyon sok minden írva, nagyon 

sok helyzetre, nagyon sok szempontot lehet belőle kapni. Az le van írva, tessék, ott van. A 

másik az, ami már a Biblia is ez, csak írott formában, a mások, a Szentírás által másokon 

keresztül szól hozzám. De most ez is olyan, hogy a saját gondolatát mondja-e vagy nem. Ez 

megint olyan. Mondjuk, ha sokan mondják, ha az egész gyülekezet mondja, akkor 

valószínűleg úgy van, Megkérdezek néhány számomra hiteles keresztény embert. És ha sokan 

azt mondják, akkor az valószínűleg úgy van. …………….. A harmadik jópofa válasz, amit 

kaptam, az, hogy a körülmények által, a lehetőségek által. Pl. mondta az a srác, hogy 

gyülekezetet akart indítani Budaörsön, és nagyon nehezen ment, nem lehetett, és aztán csak 

később lehetett. Szóval, olyan, hogy a lehetőségek bezárulnak. Akarsz valamit csinálni, és 

egyszerűen nem megy. Egyszerűen nem működik, akkor ez gyanús itt, hogy ezt ezt nem 

akarja. (Autóvásárlós történettel illusztrálja.) Ha a körülmények, vagy belső, rendületlenül 

visszatérő gondolatok, tehát késztetések azok megegyeznek, akkor valószínűleg Isten 

szeretné. Tudod, ha van benned egy érzelem vagy gondolat, ami mindig előjön, és a 
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körülmények is olyan, hogy azt meg lehet tenni, akkor az valószínűleg olyan. És akkor ezek 

olyan, pici kommunikációk, ……, R. menj oda, …….. de alapvetően már nem várom, hogy 

így kommunikáljon.  

Tehát akkor te elmondod a lelki problémáidat, vagy apróbb-cseprőbb dolgokat is? 

Én szeretném, nem mindig, de igen.  

És akkor várod, hogy a lehetőségeken, körülményeken keresztül megkapd a választ 

tulajdonképpen. 

Igen, illetve annyira ehhez még nem kell …nak lennem, néha még mindig arra várok, hogy 

valami megvilágosodás töltsön el. De igen, és akkor majd csak lesz valami. 

És hogyan, milyen területei vannak a hit megélésnek nálad? 

Hát az egyik az az A. közösség, ami egy jó terület. Másokkal, meg a vasárnapi mise is szintén 

az. Na az egy különleges dolog abból a szempontból, hogy az olyan fura. Az nekem fura 

hitélet szempontjából megélni. Az elejével semmi gond nincsen. Jó, a közgyónást annyira 

nem szeretem. Azért nem szeretem, mert nehéz azt tényleg átélve csinálni, tényleg komolyan 

gondolva csinálni, másrészt nagyon személytelen. Régebben ez úgy működött azt hiszem, 

hogy úgy volt közgyónás, hogy nyilvános gyónás, tehát mindenki elmondta a bűneit az 

őskeresztény egyházban. Nem az, hogy egy ember a fülébe súgta a papnak, és akkor az 

föloldotta. (Magyarázat: Közgyónás: Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem…) 

Mondom, régebben ez úgy működött, mondjuk, akkor gondolom kisebb közösségek voltak, és 

ez nagyon jó, mert akkor tényleg egymásról tudunk, reális kép volt, és akkor lehet szeretni a 

másikat. Azt se tudom, mire gondol a másik, hogy segítsek akkor neki, hogyha tudok, hogy 

beszéljek a lelkére, hogy bátorítsam, hogy akkor legyen kitartó. Nem tudom. Szóval ezért ezt 

például nem szeretem. Másrészt én magam azért sem szeretem, mert nehezen tudom átélni. 

Legalább van egy kis idő az elején átgondolni, hogy miről is beszélek, amikor azt mondom, 

hogy én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, de hát az is valami olyan, ami nincs 

összhangban az érzelmeimmel, én vétkem, én vétkem, ez a mellverés, nem tudom. 

Igen, azt se bírom csinálni. 

Igen, hát szoktam úgy kopogtatni (nevetés), egyszerűen, nem, annyira nem így működöm 

belül. Meg az is rossz, hogy nem szoktam rá fölkészülni, azt tapasztaltam, hogy az sokkal 

jobb egy kicsit rákészülni, átgondolni, hogy mit bánok meg a közgyónásban. Az egy kicsit 

átélhetővé teszi. De hát összességében ezt nagyon ritkán szoktam megcsinálni, mert 

elfelejtem. 

Na, a közgyónás után jön az igeliturgia, olvasmányok, prédikáció, azt szeretem, az mindig jó, 

tudok rá figyelni, vannak jó gondolatok, mégis csak a Bibliával ismerkedik az ember, tehát az 

jó. Utána az eukarisztia az, ami következik, és nagy dolog, ami nem érzelmi élmény 

számomra, ami nagyon sajnálok, mert sokkal jobb lenne, ha az lenne, de nem az általában. 

Viszont az hit szempontjából sokat számít. Ez a Jézussal való egyesülés, meg azért mégiscsak 

abban bízom, hogy fogalmam sincs, hogy mi történik a lelkemmel. Mert a lelket meg az 

érzelmeket nem teszem egyenlővé. Sőt, azt hiszem, az a kényszerképzetem támadt, az a 

gondolatom mostanában, hogy az emberek nem tudják, hogy mi van a lelkükkel. Tehát nem 

ismerik. Nincsenek harmonikus kapcsolatban a saját lelkükkel tudatos szinten. Tehát 

egyszerűen nem tudom, hogy mi zajlik az én lelkemmel. Azt hiszem, ez nem biztos. Úgy 

gondolom, mostanában néha. És az eukarisztiának lehet egy olyan hatása rajta, amiről én nem 

is tudok. Tehát amit nem úgy közvetlenül tapasztalok, hogy magamhoz veszem Jézus testét, 

és haaaaa, milyen béke (imitálja az esetet), nagyon szeretném, de nem így van. Igen, .. 

Szétárad a testedben a manna… 

…de nem. (nevet) Miközben lehet, hogy ennek összességében mégis van valmai hatása rám, 

tehát ezt nem tudom így felmérni. 

És akkor mi az, amit megélsz mégis? 
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Ez az egész nekem az, hogy amikor tudok áldozni, akkor olyan gondolatok járnak felém, a 

fejemben, hogy általában, … régen, mise közben, ami nekem nagyon, az a feszület. Igazából 

én azt szeretem egy feszületben, ha minél véresebb. Ez így csúnyán hangzik, de azért, mert 

így reálisabb, és akkor jobban átélhetővé válik, hogy mi az, hogy Jézus meghalt értem a 

kereszten. Minél brutálisabb. És nem szeretem, amikor Krisztus olyan barátságosan nézelődik 

le a keresztről, azt nem szeretem, mert az nem arról szól. Az arról szól, hogy szenvedett és 

meghalt. És pl. a szentendrei Péter-Pál templomban ott van egy nagy kereszt. Ott lóg igazából 

középen. Azt szeretem, nem nagyon, de összességében igen. Mert arra föl szoktam nézni mise 

közben, és az valamit sugall abból, hogy mit jelent az, hogy Jézus meghalt értem a kereszten. 

Nem azt mondom, hogy olyan nagyon megijedtem, vagy fölfogom, de szeretek fölnézni a 

keresztre. Főleg amikor azt mondjuk, hogy emeljük fel szívünket, fölemeltük az Úrhoz, akkor 

is szeretek a keresztre nézni, igen, mert oda emelem fel a szívemet, a kereszthez. És amikor 

kimegyek áldozni, akkor is ilyesmik járnak az eszemben, hogy most, igen, meghalt, és ő azért 

halt meg, mert annyira szeretett engem, és  …. , szeretném őt viszont szeretni. És közvetlen 

áldozás előtt meg nem vagyok méltó hogy hajlékomba jöjj. Igen, ez baromira így van, sosem 

vagyok méltó, még csak azt sem fogom föl, hogy mi történik ott velem. Azt sem fogom fel, 

hogy mekkora ajándék, hogyan lennék méltó rá. Nem tudom felmérni, hogy mi az, amit 

kapok, és mi az, hogy nem vagyok méltó rá. Még a saját bűneimmel sem vagyok tisztában. És 

tényleg nem vagyok rá méltó, és szerencse is, mert különben nagyon nagy lóra tenném 

magam. És ilyesmik járnak a fejemben, hogy én részesülök Krisztus áldozatában, és nem 

vagyok méltó, de hogy ő annyira szeret engem, hogy ennek van valami általam nem 

érzékelhető hatása a lelkemre, ami által jobban fogom tudni szeretni őt. Meg a többieket. És 

hát ez az, amit igyekszem megélni, és visszafelé menet, amikor már magamhoz tértem, akkor 

önmagamhoz …., akkor meg igyekszem imádkozni. Szoktam azért könyörögni, hogy tudjam 

átélni, hogy, na hogy legyen komoly bennem a szeretet őiránta, hogy segítsen, vagy nem 

tudom, szóval ilyesmiket. 

A katekumenátus két éve az mit jelentett neked? 

Eleinte rossz volt a katekumenátus, mert nagyon úgy mentem oda, hogy ugye az elején 

tapasztaltam, hogy eléggé alapszinttől kezd, és én úgy mentem oda, hogy én ezen már 

túlvagyok, kérem. Tehát ezzel a kis magas lóról… (nevet) És nagyon azt vártam, hogy a 

katolikus egyház tanításaiba fogunk belemenni, tehát hogy most mit mond, miért mond, a 

Biblia mit ír, mit én nagyon szerettem volna megvizsgálni, de hát nem ez történt, nagyon nem, 

pedig én vártam erre, ami nem feltétlenül baj, mer szerintem sokaknak nem ez kell. Csak én 

erre ráálltam igazából, tehát az első egy-két hónap az ilyen csalódott állapotban telt el, pont 

azért, mert ez történt, de aztán egyre inkább kezdtem belátni, hogy szálljak már le arról, hogy 

ez nekem nem mond semmit, mert akkor tényleg úgy járok, hogy nem fog nekem semmi újat 

mondani, de ha egy kis alázatot próbálnék belepréselni magamba, akkor talán tényleg adna 

valamit ez a katekumenátus. Próbáltam, és kimúlt bennem az a felfogás, hogy ez nekem nem 

új, és egyre inkább kezdett többet jelenti a katekumenátus. Aztán az is bejött, amire 

számítottam, hogy kaptam tudást, mert azt is végigbeszéltük, hogy egy misén mi történik, 

meg ;a Hiszekegyet is, bár én arról hiányoztam sajnos. Szóval, volt több dolog, amit 

megbeszéltünk, hogy mit is jelent, hogy kell gondolni, és ez nagyon jó volt. De ez már 

tényleg nagyon a vége felé, Péliföldszentkereszten tényleg volt egy kis közösségi élményem 

már. Volt egy kicsit olyan, hogy igen ezeket az embereket én ismerem, itt vagyunk, nem az 

van, hogy hű, de ismerem, de azért mégis, van valami közünk egymáshoz. Olyan 

együttartozás, ami a katekumenátus végével szinte megszűnt, mondjuk ez várható volt, amit 

sajnálok egyébként, mondjuk ez nálam is teljesen várható volt, mert én meg járok az A-ba, 

egy másik közösségbe, és ez a szerda esti bizonyos szempontból megerőltető volt, mert benn 

kellett maradni. 

Lelki fejlődés szempontjából? 
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Az a, hát, hmm…, mit nevezünk lelki fejlődésnek..? 

Alakulás. 

Igen. Menet közben alakult ki bennem. A katekumenátussal párhuzamosan, biztos annak 

hatására is. Hogy az egyház fontos. Hogy az egyház legalább olyan fontos, mint a Biblia. Ez 

az egyik volt, ami olyan nagy lépés volt számomra. Ugye, most hogy én mit hogyan 

gondolok, általában lelki dolgokra, tudatos dogokra szoktam gondolni. A másik az 

eukarisztia, amit szintén a katekumenátussal, alatt, vele párhuzamosan alakult ki bennem. 

Ennek a kialakulásáról volt szó. Hogy az eukarisztia tényleg az, ami. Az nagyon fontos volt. 

És ezek a szertartások, amiken keresztül mentél, mondjuk, a befogadás rítusa, hogyha 

ezekre emlékszel, a reddíció, az efeta szertartás, melyik volt az, ami a leginkább hatással 

volt rád ezek közül? 

Hát, ami érzelmileg legjobban hatott rám, és most ezt nevezem hatásnak, az az volt, amikor 

fönn voltam a kápolnában, és egy papírra írta föl mindenki a bűneit, és elégettük egy tálban. 

Na, az érzelmileg nekem sokat adott. Na akkor az valahogy, ahogy a papír elégett, az 

közvetítette azt, hogy, a bűnök eltörlését, Krisztus megváltását, azt egy kicsit átélhetővé tette, 

és az tényleg brrr, (valami hangutánzó szót használ) megrázó élmény volt, olyan jó élmény, 

átélhető, érzelmileg azonosulni tudtam vele. Az olyan volt. A többi szertartás általában nem. 

Amit a templomban kellett, a befogadás szertartása, az izgalmas volt, mert mikrofonba kellett 

beszélni. Kihívás. Meg az volt a rossz, hogy ott, kicsit formális. Attól tartok ott, ogy 

borzalmas nagy közösség, borzalmas nagy gyülekezet, nem tudom, hány ezer ember jár oda. 

Ja, van katekumenátus csoport, kik azok? Szóval, ezért egy kicsit formális volt, de kisebb 

közösségben ennek tényleg lehetne súlya, vagy pont azok, akik ezen a misén ott voltak, lehet, 

hogy máskor nem is arra a misére jönnek, szóval, nem kerültünk kapcsolatba igazából a 

templomi közösséggel, ugyanúgy pusztán a katekéta csoporttal, tehát a L-kal voltunk 

kapcsolatban, és a templomi közösséggel nem kerültünk szorosabb kapcsolatba a befogadás 

által, pedig ez arról szólna. És ez természetes sajnos, mert hogy borzasztó nagy. És hogyha 

lennének kisebb közösségek.. Nekem annyira kell az, egy tíz-húsz fős közösségbe tartozni. 

Egy kis közösségbe, ahol tényleg ismerem az embereket. És tényleg a hitünkről tudunk 

beszélni, nem csak a hitünkről, hanem az életünkről. Meg mindenféle fontos dologról. 

Hát ilyen az A.. 

Igen. Ott lehet. (nyomatékosan) És igen az egy jó hely. És nagyon fontos, hogy az ember 

tartozzon egy kis közösségbe. 

És a keresztelés? 

Az furcsa. Az vidám volt. 


