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Jöjjetek, ó hívek

Jöjjetek, ó hívek, diadalmaskodva
A jászolhoz Betlehembe jöjjetek!
Megszületett az angyalok Királya!
Ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk
Ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.

Nyájukat elhagyva, szerény bölcsőjéhez
a hívásra jönnek már a pásztorok.
Most mi is vidám lépéssel siessünk!
Ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk
Ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.

Csillagjáró bölcsek Úr Krisztust imádva
tömjént, mirhát és aranyat áldoznak.
Mi a Gyermeknek szíveinket adjuk.
Ó jöjjetek, imádjuk, ó jöjjetek, imádjuk
Ó jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.
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Hitből táplálkozó 
hivatásunk

333333

Egy asszony kora ősszel egy aszfaltozott úton sé-
tált. Balról egy fenyőerdő, jobbról bokros rész, 
majd egy szántóföld. Napos idő volt. A bokrok 

között egy óriási hangyabolyt vett észre. A hangyák 
nagyon el voltak foglalva azzal, hogy az úton keresztül 
a fenyvesbe jussanak azért, hogy a hangyaboly össze-
rakásához tűleveleket és fenyőgallyat gyűjtsenek. Per-
cenként jöttek az autók, és mindig elgázoltak egy tucat 
hangyát. Utána a többiek mindig elvesztették az irányt, 
majd mégis folytatták a halálba vezető útjukat. A hölgy 
elgondolkodott: „Mit tehetnék, hogy megmentsem 
őket?” Az út szélére tette a lábát, a hangyák útjába, 
hogy visszatérítse őket, de azok – már amilyennek a 
hangyákat ismerjük – átmásztak a hölgy lábán, és foly-
tatták halálba vezető útjukat. Majd újra jött egy autó és 
újra elütötte a hangyákat. Akkor a hölgy beszaladt az 
erdőbe, hozott egy nagy fadarabot, és a hangyanyom-
ba tette, de – amint a hangyákat ismerjük – egy ideig 
keresgélték az utat, majd újra szagot kapva folytatták 
útjukat. Ismét jött egy autó, és újra jócskán elgázolt be-
lőlük. Akkor a hölgy egy átfolyót vett észre a közelben: 
„Ha a hangyákat oda tudnám irányítani az átfolyóhoz, 
akkor gond nélkül átjutnának az erdőbe anélkül, hogy 
az autó elütné őket.” Elkezdte lábával odébb tologatni 
a hangyákat, hogy az átfolyóhoz irányítsa őket. Szinte 
egy métert megtettek, amikor az első hirtelen vissza-
fordult, és a többiek nyomban követték. A szokott nyo-
mon másztak keresztül az úton, jött egy autó, és újra 
elgázolt belőlük néhányat. Akkor felemelkedett a hölgy, 
és kétségbeesetten kiáltotta: „Mit tegyek! Egynek kell 
lennem közülük, a ti nyelveteket kellene beszélnem, 
hogy meg tudjam mutatni nektek az életre vezető utat!” 
(J. Maureder: Arra tartunk, amerre tekintünk) 

Igen, ez történt karácsony éjszakáján: „A sötétség-
ben élő nép – az egész emberiség – nagy fényességet 
lát” (Iz 60, 1). Csillag támad Jákobból. A messiási jö-
vendölések csillagfénye derengett át Izrael egész terüle-
tén, és sugárzása elárasztja az egész képet. A világosság, 
amely minden embert megvilágosít, a világba jött (Jn 
1, 9). Szelíd fényessége a láthatatlant is megmutatja: az 
örvendező angyalok seregét. A pásztorokat elvezetik az 
eldugott kis faluba, Betlehembe, ahol a jászolban fek-
vő Gyermekben – a látható emberben – megmutatko-
zik a láthatatlan Isten. Ez a megtestesülés ajándéka: Ő 
egy lett közülünk, a mi nyelvünket beszélte azért, hogy 
megmutassa nekünk az életre vezető utat. Ettől a pil-

lanattól kezdve minden fontos 
számomra Jézus üzenetéből, 
mert Isten nem szólhatott vol-
na hozzám szeretetteljesebben, 
mint Szent Fia által.

Ettől kezdve életemben és 
minden keresztény ember éle-
tében az ünnepek és a hétköz-
napok egyaránt sajátos üzenetet 
hordoznak: az ünnep felragyog-
tatja előttünk keresztény éle-
tünk misztériumait, megmu-
tatja, mire kaptunk meghívást, 
a hétköznapokban pedig azzal 
találkozhatunk, hogy mik va-
gyunk. Az emberek sokszor 
olyasmire kapnak meghívást, amire maguktól nem 
képesek, és a hívást nem tudják önmaguktól követni, 
csak Isten erejével. Hivatásunk, igazi hivatásunk a hit-
ből fakad, legyen az papság, szerzetesség vagy házas-
ság, egyedül Istennek szenteltség, orvos, tanár, sportoló 
vagy egyszerű munkás. A tökéletes isteni hívás Jézus 
Krisztusban, a Megtestesült Igében hangzik el. A meg-
hívott elfogadja a maga korlátait, túllép azokon a meg-
hívó felé és azok felé, akiknek szolgálatára kapta a meg-
hívást. A meghívás megőrzi az én-te-mi összefüggését, 
és nem válik önközpontúvá mások kárára. Az hallja 
meg Isten hívását, aki a hétköznapokban is fi gyel Isten 
szavára, akaratára, fi gyel másokra és magára, mire va-
gyok képes, mit szeretnék tenni, mi az, amit tennem 
kell, keresve a helyes hozzáállást, a tiszta szándékot, a 
párbeszédet Istennel a Megtestesült Igében, és olyan 
emberekkel, akik tanácsot adhatnak és vezethetnek, 
akik fi gyeltek saját megívásukra és hivatásukra, ezáltal 
segítve másokat is a meghívásban.

Minden megkeresztelt ember megkereszteltségéből 
és Istentől kapott hivatásával is egyfajta küldetéssel van 
felruházva hirdetni az örömhírt, megszentelni a min-
dennapi életet, és vezetni a ránk bízott lelkeket Isten 
csodálatos, ugyanakkor komoly elkötelezettséget is je-
lentő világában.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden olva-
sónknak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet és 
Isten áldotta boldog új esztendőt!

Fr. Urbán Erik
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– Csíkszépvízen született. Hogyan emlékszik visz-
sza gyerekkorára? Mit jelentett és jelent Önnek az ott-
hon kapott nevelés?

– Csíkszépvízen születtem 1953. április 16-án. 
Szeretett szülőfalum nevét a monda szerint Szent 
Lászlótól kapta, aki a kunokat legyőzve lovával egy 
szikláról a patakba ugratott, amelyből megállapítot-
ta, hogy szép víz: – igyál lovam, mert szép a víz – 
mondta.

Régi katolikus gazdálkodó családból szárma-
zom. A föld szeretetét, ezen belül a szülőföld szere-
tetét génjeimben hordozom. A kisgyerek számára a 
legfontosabb és legértékesebb minta a család. A mi 
családunkban három generáció élt együtt, és én na-
gyon boldog gyerek voltam. 

Nagyapám kulák volt, vele született intelligenci-
ával: naponta olvasta az újságot, hallgatta a rádiót, 
engem meg tanulásra bíztatott. Mindenét elvették, 
de ő, a nyakas székely nem adta fel, keményen dol-
gozott egész családjával a bérbe vett, elbitorolt „föld-
jeinken és kaszálóinkon” annak érdekében, hogy 
megélhetést biztosítson családunknak.

Felmenőimtől a vallásos életet és a becsületesen 
elvégzett munka szeretetét tanultam, ami meghatá-
rozta egész további életemet. A munkából kisgye-
rekkoromtól kivettem a részem: segítettem szüleim-
nek a gazdálkodásban, de engem hajtott a tudásvágy, 
mindig jó tanuló voltam szüleim és nagyszüleim 
nagy örömére. A templom és az iskola szeretete 
meghatározta mindennapjaimat: reggel korán kel-
tem, részt vettem a szentmisén, ministráltam, aztán 
irány az iskola.

Meg kell itt említenem, hogy középiskolás ko-
romban az a megtiszteltetés ért, hogy boldogem-
lékű Márton Áron püspök urat utolsó szépvízi 
bérmaútján én köszönthettem, a tőle kapott kis fe-
születet ma is ereklyeként őrzöm.

– A középiskolát a csíkszeredai gimnáziumban, 
a mai Márton Áron Gimnázium elődjében végezte 
1969–1972 között. Hogyan értékeli, mit jelentettek 
ezek az évek személyisége alakulása szempontjából?

– A középiskolai évek minden kétséget kizáróan 
meghatározó időszak volt számomra személyiségem 
alakulása szempontjából. Falusi kisgyerekként beke-
rültem egy teljesen új közösségbe, ahol megtanul-
tam bizonyos viselkedésmintákat, amelyeket máshol 
nem lehet elsajátítani.

Nagyszerű tanáraim voltak, igazi példaképek. Itt 
meg kell említenem Borsodi László tanár urat, a bi-
ológia „professzorát”, Bartalis Árpád tanár urat, aki 
fi zikát adott elő és Kovács Katalin matematika ta-
nárnőt. Mindannyian szeretetteljes szigorral, magas 
szakmai színvonalat közvetítve még jobban elmélyí-
tették tudásvágyamat, és a továbbtanulás lehetősége 
már nyitva állt előttem.

  
– 1972-ben felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetemre. Mi indította arra, hogy 
az orvosi pályát, hivatást, ezen belül a sebészetet vá-
lassza?

– Középiskolás diákként csodálattal vegyes ámu-
lattal tekintettem az orvosokra, már akkor a világ 
legszebb foglalkozásának tartottam az emberek fi zi-
kai és lelki gyógyítását. 1972-ben felvételt nyertem 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temre, ahol hat küzdelmes, de élményekben gazdag 
diákév után 1978-ban diplomáztam. 

Bevallom őszintén, hogy egyetemi éveim alatt 
meg sem fordult a fejemben, hogy sebész legyek, 
belgyógyász akartam lenni, erre készültem. Fiatal, 

            Az orvosnak meg kell  
- Beszélgetés dr. László Imre   

dr. László Imre: a kommunikációnak reményt sugárzónak 
kell lennie orvos és paciense között
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 nyernie a beteg bizalmát 
   sebész főorvossal - 

kezdő orvosként a csíkszeredai kórházba kerültem 
gyakornoknak. Mi voltunk az első évfolyam, akiket 
kórházakhoz helyeztek három évre. Dr. Dénes Lász-
ló sebész főorvos ültette el bennem a sebészi szakma 
iránti szeretetet, ő volt az az orvos, aki a műtőben és 
a betegágy mellett számomra egyaránt a példaképet 
jelentette, tehát neki is köszönhetem, hogy sebész 
lettem.

1983-ban sebész szakorvosi képesítést szerez-
tem. Ezt megelőzően gyakornok éveimet Bukarest-
ben a híres sebész professzor dr. Priscu Alexandru 
tanár úr klinikáján töltöttem, akire mindig nagy 
tisztelettel emlékszem vissza. 

Szakmai pályafutásomat a csíkszeredai megyei 
kórházban kezdtem. Kezdő sebész szakorvosként 
mindig számíthattam dr. Vitos Attila és dr. Megyes 
Tibor sebész főorvosok szakmai támogatására.

Az orvosi pálya, ezen belül a sebész munkája ál-
talában nagy tekintélynek örvend. Épp ezért talán 
nehezen érthető, hogy világviszonylatban miért vá-
lasztják egyre kevesebben a sebészetet, mint a gyó-
gyítás hivatását életcéljuknak: hosszú képzési idő, 
munkahelyi leterheltség, hierarchikus berendezke-
dés. 

A sebészet gyakorlása az egyéb szakmákkal ösz-
szehasonlítva lényegesen nagyobb fi zikai és pszichés 
megterhelést jelent. Az elért siker, de a kudarc is 
sokkal látványosabban jelentkezik, hiszen minden 
beteget nem lehet meggyógyítani.  

– Ha egy fi atal azzal fordulna Önhöz, hogy az or-
vosi pályát, ezen belül a sebészetet szeretné választani, 
milyen tanácsokkal látná el?

– Ha egy fi atal hozzám fordul tanácsért, csak azt 
mondhatom, amit a fi amnak is mondtam, aki szin-
tén sebésznek tanul: a sebészet magasztos, ugyanak-
kor kemény, egész embert követelő hivatás, amely 
mindig szolgál meglepetésekkel. Csak az válassza, 
aki bátran képes szembenézni a szakma váratlan ki-
hívásaival.

– Kollégái, páciensei, ismerősei hívő emberként 
ismerik és tisztelik. Mennyiben segíti a hite hivatása 
gyakorlásában?

– Megítélésem szerint az egészséges, istenfé-
lő család természetes alap a hivatás gyakorlásában. 
Véleményem szerint a hitnek mindenképpen óriási 
szerepe van bármely szakma gyakorlásában, de kü-
lönösen az orvosi hivatás esetében. A beteg ember 

lelkileg sérült, és a hívő orvos talán nagyobb empá-
tiával közelíti meg a szenvedő embert. 

A kommunikációnak reményt sugárzónak kell 
lennie orvos és paciense között, az orvosnak meg 
kell nyernie a beteg bizalmát, ez meghatározó a 
gyógyulási folyamatok beindulása szempontjából.

– Hogyan viszonyult a kommunizmus idején és 
viszonyul ma az Ön vállalt vallásosságához közvetlen 
és tágabb környezete?

– A kommunizmus idején és ma is a családom 
meg a szűkebb környezetem a hit szempontjából 
ugyanazokat az elveket vallotta és vallja, mint jóma-
gam. Ami a tágabb környezetet illeti, az a tapaszta-
latom, hogy vallásosságom gyakorlása nem ellenér-
zést, hanem tisztelet ébreszt az emberekben.

– A beteg gyógyulásához nemcsak a test ápolásá-
ra van szükség, hanem a lélekre való odafi gyelésre is. 
Mennyire van lehetőség a kórházban arra, hogy meg-
hallgassa betegeit, hogy a lelküket is gyógyítsa?

– Ezt a kérdést, azt hiszem, már érintőlegesen 
megválaszoltam. Az orvos-beteg kapcsolat az orvo-
si etika egyik fontos kérdése, ezért az orvosi egye-
temek rendszeresen foglalkoznak ezzel a témával. 
Az orvos-beteg kapcsolat alapvető elemei az orvos 
részéről a megfelelő szakmai hozzáállás, a beteg mél-
tóságának és jogainak tiszteletben tartása, míg a be-
teg részéről a megfelelő bizalom és együttműködő 
készség a mielőbbi gyógyulás érdekében.

– Voltak-e, vannak-e példaképei? Ha igen, kik 
azok, és miben segítik hétköznapjaiban?

– A világszerte tisztelt és szeretett Teréz anya, aki 
minden egészségügyben dolgozó számára példakép 
kell, hogy legyen. Halála előtti utolsó interjújában 
mondta: „a szeretet cselekvést jelent”. 

Nem nevesítenék más példaképeket, de nagyon 
tisztelem mindazokat az orvosokat, akik mély alá-
zattal, Istenbe vetett hittel gyakorolják hivatásukat 
a hippokráteszi eskü szellemében, aki nemcsak az 
orvoslás, hanem a lélektan területén is az úttörők 
között állt.

Lejegyezte:
Borsodi L. László
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A szerzetesi 
és papi hivatásról
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Keresztelő Szent János legfőbb mondanivaló-
ja: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a 
mennyek országa.” (Mt 3, 2) Amikor Jézus el-

kezdi nyilvános működését, ő is ezzel kezdi: „Az idő be-
telt: közel van Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az 
üdvösség jó hírében!” (Mk 1, 15) Jézus egész működése 
és tanítása is ekörül forog. „Isten országa” jelenti életének 
tartalmát. Mivel ilyen döntő a jelentősége, foglalkoznunk 
kell vele, mielőtt a szerzetes és papi hivatásról gondol-
kodnánk.

Isten országa ott van, ahol maradéktalanul elfogad-
ják Isten uralmát (Mt 7, 21). Amikor Saul megtér a da-
maszkuszi úton, ezt kérdi: „Uram, mit akarsz tőlem, mit 
tegyek?” (ApCsel 9, 5) Amikor Assisi Szent Ferenc radi-
kálisan lemond az atyai örökségről, még a rajta lévő ruhát 
is visszaadja atyjának, ezt mondja: „Halljátok, és értsé-
tek meg! Idáig Pietro Bernardonét neveztem atyámnak, 
de ezentúl az Úrnak akarok szolgálni. Ezentúl már nem 
ezt mondom: Atyám, Pietro Bernardone, hanem ezt: Mi 
Atyánk, ki vagy a mennyekben”. Könnyű szívvel és dalos 
ajkkal vágott neki most már az új életnek. Amikor vala-
ki egészen átadja magát Isten akaratának, ott valami pá-
ratlanul új kezdődik: ebbe a látható földi országba belép 
Isten országa. 

Isten országa az értékek átértékelése. Természetes 
szemmel: mik azok az értékek, melyek az embereket 
mozgatják? Pénz, Hatalom, Érvényesülés, Gyönyör. Ek-
kor jön Jézus, és meghirdeti a nyolc boldogságot. A meg-
vetettek közelebb állnak Istenhez, mint a hatalmasok, a 
bűnösök közelebb, mint a gőgös bűntelenek, a szenvedők 
közelebb, mint a nevető jóllakottak. Ez valóban „másvi-
lág”, mert a világ őrültségnek tartja, és kineveti. Jézus meg 
ezt mondja: „Bizony mondom nektek, aki Isten országát 
nem úgy fogadja, mint a gyermek, nem megy be oda.” 
(Lk 18, 17) Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy a felnőtt 
nem őszinte, és nem nyitott, folyton gyanakvó, mert fél, 
hogy kihasználják. 

Isten országa újjászületés a Szentlélekben. Ismerjük 
az Úr Jézus beszélgetését Nikodémussal. Ő azt mondja: 
„Aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet 
be Isten országába”(Jn 3, 5) Nagy csapás, hogy a kereszté-
nyek zöme csak vízzel van megkeresztelve – a Szentlélek 
hiányzik. Már az ószövetségben Sámuel mondja az ifj ú 
Saulnak: „Akkor az Úr lelke száll reád, úgy, hogy prófétai 
révületbe esel, és más emberré változol.” (1Sám 10, 6) Ez 
a „más emberré változol”, ez hiányzik sok keresztényből. 
Jézus az utolsó vacsora végén mondja Atyjához  imád-
kozva: „A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, vég-
hezvittem” (Jn 17, 4), pedig a mű kudarcot vallott: igéit 
nem fogadták be, küldetését nem értették meg, szemé-

lyét elutasították, 
mert nem jött 
még el a Szentlé-
lek. „Isten országa 
nem jön el szem-
betűnő módon, 
nem lehet mon-
dani: Nézd, itt van 
vagy amott. Isten 
országa köztetek 
van” (Lk 17, 21). 
A Szentlélek rá-
száll a Szűzanyá-
ra, s ezért aki tőle 
születik, már nem 
csupán ember, 
hanem Isten-
ember. És ha a 
Szentlélek reánk 
száll, ettől kezdve életünk már nemcsak emberi, hanem 
isteni is. Természetes adottságaink ugyanazok maradnak, 
társadalmi helyzetünk és foglalkozásunk sem változik, de 
másként látunk, érzünk és cselekszünk, mint előtte.

Milyen a szerzetesi, papi hivatás? Mi a lényege? 
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak 
titeket” (Jn 15, 16) – mondta Jézus az apostoloknak. Ez 
vonatkozik ma is azokra, akiket arra hív meg az Úr, hogy 
„Szentlélekben újjá szülessenek”, és új életet élve tegye-
nek tanúságot az örömhírről. A szerzetes és a pap is azt 
éli meg, hogy Jézus a kezdeményező, és arra hívott meg, 
hogy vele azonosuljak gondolkodásomban, érzéseimben, 
tevékenységemben. 

Jézus működése egészen Istenre és az ő jóságának e 
világba való érkezésére irányult. Ő azt élte meg, hogy ál-
tala Isten (az „Ember-Fia”) által eljött a mi világunkba, és 
mindvégig velünk marad. Hallgatóinak elképzelhetetlen 
magabiztossággal azonosította Isten jóságos cselekvését a 
saját cselekvésével. Ennek a magabiztosságnak az alapja 
Jézus istentapasztalata volt. 

A szerzetesi és papi hivatás is az imádságos istenkap-
csolatból alakul ki, és folytatódik a Názáreti Jézus radi-
kális követésével. Amint már megfogalmaztuk: „amikor 
valaki egészen átadja magát Isten akaratának, ott valami 
páratlanul új kezdődik. Ebbe a látható földi országba be-
lép Isten országa. A szerzetes, a pap „Alter Christus”-szá, 
„Krisztus másává” lesz. 

Kállay Emil
piarista szerzetes

Feszty Masa Kalazanci Szent József 
című festménye a budapesti 

piarista rendházban
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Huszonegynéhány éves voltam, amikor 
egy barátnőm ünnepélyes keretek kö-
zött, egy szentmisén szerzetesi fogadal-

mat tett. Ott hangzott el az a gondolat, miszerint 
alapvetően csak kétfajta életforma létezik, amit hi-
vatásnak nevezhetünk: a családi és a szerzetesi élet-
forma. Azt már nem tudom, hogy ezt a püspök atya 
valóban így mondta-e, de azt igen, hogy attól a perc-
től fogva állandóan ott motoszkált bennem a kérdés: 
mi van azokkal az emberekkel, akik valamilyen ok-
ból kifolyólag nem élnek sem családi, sem szerzetesi 
életet? Volt ugyanis egy nagynénim, aki sosem volt 
férjnél, szerzetesi fogadalmat sem tett, és én a hozzá 
kapcsolódó gyermekkori élmények hatására mégis 
úgy láttam őt, mint másokat szolgáló, szeretetben 
élő személyt. Lehet-e Istennek tetsző életforma az 
egyedüllét? Lehet-e hivatás az egyedüllét? Hisz már 
az emberi lét kezdetén elhangzik a jó Isten részéről a 
megállapítás: „Nem jó az embernek egyedül lennie.” 
(Ter 2, 18)

Az idő múlásával egyre fontosabb lett számom-
ra e kérdésre adott helyes válasz megtalálása. Így 
kezdtem el „kutakodni” Isten akarata felől, és így 
jutottam el annak felismeréséhez, hogy a hivatás fo-
galmát két oldalról is meg lehet (és kell) közelíteni: 
egyrészt a jó Isten, másrészt az ember oldaláról. A 
hivatás Isten részéről meghívást jelent. Meghívást a 
Vele való közösségbe. Meghívást a keresztény életre. 
Meghívást a tökéletes szeretetre. Az ember részéről, 
vagyis részemről a hivatás nem más, mint válasz erre 
a meghívásra: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád.” 
(1Sám 3, 10) E szavak mögött ott rejtőzik az állandó 
készenlét arra, hogy mindent felfüggesszek annak 
érdekében, hogy az Ő akaratát meg tudjam tenni: 
ha kell, mondjak le terveimről, ha szükséges, kor-
látozzam kapcsolataimat, esetleg változtassam meg 
munkámat. Ha ez az állandó készenlét hiányzik, a 
hivatás a felszínesség zsákutcájába torkollhat, ahol 
nincs növekedés. Raniero Cantalamessa szerint a jó 
Isten olyan dolgokat kér, aminek célja a hit és a sze-
retet növekedése, és akaratát nem lehet bezárni egy 
sor törvénybe. Kérheti Isten az embertől, hogy mind 

a családi életről, mind a szerzetesi életről egyaránt 
lemondjon? Vagyis élhet az ember igazi keresztény 
életet egyedül? Növekedhet az ember hite, és tökéle-
tesedhet a szeretete az egyedüllétben?

Az egyedül élő ember nincs rákényszerülve arra, 
hogy alkalmazkodjon másokhoz, hogy lemondva 
saját elképzeléseiről és terveiről, teret adjon mások 
terve, elképzelése, akarata számára. Az egyedüllétből 
fakadó körülmények állandó és alattomos kísértések 
az önzésre. Ebben el nem bukni – szinte lehetetlen. 
Az egyedül élő könnyen elszigetelődhet, és képtelen-
né válhat arra, hogy kapcsolatot teremtsen mások-
kal. Innen már csak egy lépés az állandó siránkozás 
és önsajnálat. A közösség megtartó erejének hiányá-
ban pedig könnyebben elindulhat a bűn és a hitet-
lenség útján. Tehát nemcsak nem jó az embernek 
egyedül, hanem az egyedüllét nagy akadály lehet az 
Isten iránti és a felebaráti szeretet megélésében. 

Az egyedüllétben ugyanakkor óriási lehetőségek 
is rejlenek! Lehetőségek a hitben, a szeretetben és 
alázatban való növekedésre. A külső szabadságból 
ugyanis egy olyan belső szabadság fakadhat, amely 
tág teret biztosít mások szolgálatára. Egyrészt az 
egyedül élő osztatlan szívvel tud odafordulni a szük-
séget szenvedőkhöz, könnyebb az adakozás, legyen 
az anyagi természetű vagy időt igénylő. Másrészt 
lehetősége van az egyedülléttel járó elhagyatottság 
érzésének fájdalmát mint szenvedést felvállalni, sa-
játos módon kiegészítve azzal, „ami hiányzik Krisz-
tus szenvedéseiből, testének, az egyháznak javára.” 
(Kol 1, 24) Az ember egyedül, önmagában sok min-
denre kevés (még a modern technika ellenére is), és 
gyakran kell mások segítségét kérnie, így az egye-
düllét állandó lehetőséggé válik az alázatban való 
növekedéshez, ami nélkül nem igazán beszélhetünk 
Istenben való hitről. Alapjában véve tehát, amikor 
a jó Isten egy embert egyedüllétre hív, nem magá-
nyos életre hívja, hanem hogy a szeretetet egy még 
nagyobb közösségben gyakorolja, mint amekkora a 
család vagy egy szerzetes közösség. 

Tehát nem jó és nehéz az embernek egyedül, de a 
jó Isten bárkit meghívhat erre az életformára. S ha az 
egyedüllét mint életforma a jó Isten hívására adott 
válasz, azaz hivatás, és „az Úrért akarok élni” elha-
tározásból táplálkozik, akkor Ő megadja segítségét 
és kegyelmét, hogy ez igazi, hitben és szeretetben 
növekvő élet lehessen Isten dicsőségére és az ember-
társak javára.

Lőrincz Katalin

„Nem jó az embernek    
egyedül lennie”
- Hit, egyedüllét és hivatás -
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Köszönöm, Uram, hogy ennyi  
         

– Honnan jön a nagycsalád eszménye? A nagycsa-
ládos is nagy családból származik?

- Huszonéves egyetemi hallgató voltam, amikor 
az egyetemi parkban egy óriásra nőtt fenyőfa alatt 
két előadás szünetében megpihentünk a barátok-
kal, és tekintetünk a jövőt fürkészte: vajon ki hány 
gyermekkel érkezik a tízéves találkozónkra? Lelkem 
mélyén már akkor sokgyermekes anyuka voltam. A 
férjem is, én is kétgyermekes családban nőttünk fel 
ugyan, de édesanyámék négyen, édesapámék pedig 
hárman voltak testvérek. Nagymamáim példaként 
álltak előttem. Mindig eszembe jut, hogy autó, mo-
sógép, eldobható pelenkák és más – a mai családok 
életét megkönnyítő – eszközök nélkül mindig öröm-
ben, csendesen, alázatosan élték életüket. Van mit 
tanulnom tőlük.

– A mai karrierközpontú, az önmegvalósítást elő-
térbe helyező világban hogyan lehet összeegyeztetni az 
anyaságot és a gyereknevelést a szakmával?

– A mai világ az értékeket valóban a karrierépí-
tésben, az önmegvalósításban véli megtalálni, és 
nem ad iránytűt az emberek kezébe az igazi értékek 
megkereséséhez, így nagyon nehéz megtalálni az 
egyensúlyt a szakma és az anyaság között. Nekem 
sem ment ez egyik pillanatról a másikra, mert a tá-
gabb környezetem részéről folyamatosan érkeztek 
a kérdések: „Hogy bírod az otthoni bezártságot?” 
„Mikor mész dolgozni?” Az első fi am születése után, 
hogy ne veszítsem el a munkahelyemet, visszamen-
tem dolgozni a második gyermekünk születéséig, 
de mindvégig azt éreztem, hogy képtelen vagyok 
egy fenékkel több lovon ülni, és nagyon nyomasztó 
volt, hogy pótmama vigyáz az egyéves gyermekem-
re. Arra gondoltam, meg kell találnom az iránytűt, 
hogy lássam, milyen cél felé evezek, hisz a hajós, aki 
nem ismeri úti célját, csak sodródik, arra, amerre a 
szél fújja.

Akkor kerültem kapcsolatba a káposztásmegye-
ri katolikus közösséggel és Tomka Ferenc atyával, 
akinek ezúton is mélységes hálámat és szeretetemet 
fejezem ki, mert lelkembe írta az iránytűt. Így tör-
ténhetett meg, hogy egy szép nyári napon, miköz-
ben kissé egykedvűen a harmadik rend mosott ru-
hát teregettem, ahelyett hogy arra gondoltam volna, 
ezeket a zoknikat tegnap este szedtem le a szárítóról, 
hálatelt szívvel kiáltottam az ég felé: „Köszönöm, 

Uram, hogy eny-
nyi babaruhát bíztál 
rám!” Ölbe kaptam a 
babakocsiban szuny-
nyadó kicsit, és örö-
mömben sírtam.

– Mit jelent az Ön 
számára az anyaság 
megélése a hétközna-
pokban?

– A gyerekek 
lendülete, őszinte-
sége, segítőkészsége, 
humora mindenre 
gyógyír. Kiskoruk-
tól fogva bevontuk 
őket a házimunkába. 
Nincs olyan feladat, 
amit ne tudnának 
szükség esetén elvé-
gezni. Az esti mesét 
újabban a nagyok 
mondják a kicsiknek, 
sajátos kamaszos in-
terpretációban. 
Nemcsak a munká-
ban, hanem a játékban 
is igyekeztünk velük 
lenni. 

Mozgékony család vagyunk: például a hétvégén 
a családi gyephokimeccs nem maradhatott el, sok-
szor a szomszéd családokat is bevontuk a játékba.

A hétköznapok olyanok, mint a hullámzó tenger: 
néha öröm, néha megoldhatatlannak tűnő egyéni és 
családi gondok várnak ránk, de a csendben mindig 
megszületik a megoldás. A mai ember fél a csendtől. 
Engem a csend tanított meg befelé fi gyelni. Most, 
hogy egy ötödik kisfi út is ránk bízott az Úr, újra meg 
kell keresnünk a csendre az alkalmat.

Amikor megérkeztünk Budapestről Csíkszere-
dába, első utunk a csíksomlyói Szűzanyához veze-
tett, mert elég nehéz volt szögre akasztani az addigi 
életünket, és tudtam, hogy mindennek új helyet kell 
keresnünk. A somlyói búcsú akkori üzenete válasz 
volt aggodalmaskodásomra: „A csíksomlyói Szűz-
anya hazavárja gyermekeit”. Köszönjük neki, hogy 
itthon lehetünk!

                                           

– Beszélgetés dr. Zsigmond Imola  
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 babaruhát bíztál rám!

– Hogyan lehet „egyszerre” öt fi úgyerekre fi gyelni, 
és még a férjére is? 

– Nagyon fontos, hogy a hétköznapokat valódi 
értékekre fi gyelő, szerető közösségben élje meg a 
sokgyermekes család, hiszen a mindennapi hajtás 
mellett, ha nincs lelki töltődésre lehetőség, akkor na-
gyon hamar kiürülhet a szeretettartályunk, és pont 
abban az állapotban találkozunk egymással, amikor 
a legfáradtabbak, legingerlékenyebbek vagyunk. Ez 
velünk is gyakran megtörténik. Ha egy szerető kö-
zösségben élünk, akkor megtanuljuk megoldani 
ezeket a helyzeteket, és az árnyék mögött meglátjuk 
a fényt. Ha jól emlékszem, Szent Ferenc mondta: 
előbb tedd meg, amit szükséges, utána, amit lehet, 
aztán a lehetetlent is meg tudod tenni. Sajnos az is-
kolában erről nem esik szó, mi sem tanultuk. Meny-
nyivel szebb lenne az életünk, ha ezt következetesen 
élni tudnánk a gyermekeink elé! És nem szégyen se-
gítséget, tanácsot kérni azoktól, akik előttünk járnak 

az úton, és már a lehetetlennél tartanak. Szerencsére 
a magyarságnak vannak ilyen példaképei. Fordítsuk 
gyakrabban feléjük tekintetünket, és emlékeztessük 
gyermekeinket is rájuk!

– Mi a véleménye, hogyan illeszkedik az iskolai  
nevelés és a hitoktatás abba az elképzelésbe, amelyet 
Önök gyerekeik nevelésében igyekeznek érvényesíteni?

– Az iskolai nevelés elméleti, tudásközpontú, 
a lelket nem veszi kellőképpen fi gyelembe. Nagy a 
gyerekek vállára nehezedő nyomás, azt várják tőlük, 
hogy egyformán jól teljesítsenek mindenből. Ezek a 
terhek sajnos a szülők vállát is nyomják, mert a fel-
adatok mennyisége sokszor meghaladja a gyermekek 
képességeit, és a szülő, ha nem tud segíteni, sajnos a 
gyermek egy idő után elveszíti a fonalat, érdeklődése 
lankad, és kudarcként éli meg az iskolai életet. Egy 
napközben munkahelyén feladatát teljesítő szülőnek 
nem az a feladata, hogy otthon a rendelkezésére álló 
néhány órában házi feladatokat oldjon meg a gyer-
mekeivel, és tanári szerepben tetszelegjen. Ez sok 
fölösleges konfl iktus forrása lehet. Gyermekeinket 
rájuk szabott feladatokkal, önálló tanulásra kellene 
biztatni. Persze ez nem jelenti azt, hogy ha igényli a 
segítséget, ne legyünk mellette, és ne segítsünk. Így a 
szülők és tanítók reális képet kapnának a gyermekek 
teherbíró képességéről, kapott talentumaikat köny-
nyebben felismernék, és fejlesztenék. S ha ezt a fejlő-
dést mindig önmagukhoz mérten értékelnék, sokkal 
nagyobb öröm lehetne az iskolai munka, és a családi 
harmóniához is hozzájárulna.

Szerencsésnek tudhatjuk magunkat, mert a gye-
rekek viszonylag könnyen alkalmazkodtak az itteni 
iskolai közösségekhez. Ebben segítségünkre volt az 
iskola tanári kara is. Nagy megértéssel igyekeztek 
zökkenőmentessé tenni a beilleszkedést.

Két középső fi únk egy év különbséggel két kü-
lönböző csíkszeredai plébánián volt elsőáldozó, ál-
taluk nagyon sok új barátra tettünk szert, és rövid 
idő alatt bepillantást nyertünk a város lelkiségébe. 
Külön öröm, hogy a hokiedzésről negyed órával 
előbb elengedik az edző bácsik a hittanosokat, hogy 
ne késsenek a hittanóráról.

Úgy érzem, egy irányba evezünk. Így könnyű! S 
amit elrontunk, azt bízzuk a gondviselésre!

Lejegyezte:
Borsodi L. László

                           A szlovéniai Bled üzenete Csíksomlyónak

  ötgyerekes családanyával –
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Tanárnak lenni hivatás, számomra is az volt, 
habár nem mindig volt az életcélom. Reál be-
állítottságomnak köszönhetően inkább az ipar 

vonzott, de az idők folyamán mindez megváltozott. Ezt 
tanáraimnak köszönhetem, akik példaképeim lettek. 
Szülővárosomban, Kézdivásárhelyen az V–VII. osztály-
ban Nagy Géza fi zika- és kémiatanár volt az, aki meg-
szerettette velem tantárgyait, a középiskolában pedig el-
sősorban fi zika szakos osztályfőnököm, Olasz Ferenc és 
kémiatanárnőm, Györfi  Edit. A fi zikát is nagyon szeret-
tem, de végül a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kémia 
karára felvételiztem, a kutató-vegyész megnevezés von-
zóerejének is betudhatóan, fi zikatanárom többszörösen 
kifejezett szemrehányását kiváltva. A pedagógusi pálya 
megszeretését leginkább talán a kolozsvári 11-es számú 
középiskolában Irsai tanár úr által vezetett, vitákkal tar-
kított pedagógiai gyakorlatnak köszönhetem. 

Az egyetem után, 1962-ben a gyergyószentmiklósi 
középiskolában kaptam elhelyezést, amely ma Salamon 
Ernő költő nevét viseli.

Eleinte úgy gondoltam, hogy csakhamar hazatérek 
Kézdivásárhelyre, de nem így történt. Maradtam, mert 
itthon éreztem magam mind a városban, mind az isko-
lában, és megszerettem a tanári hivatást, a munkakört, 
amelyet betöltöttem, és maradtam nem utolsó sorban 
azért is, mert megnősültem, és a városhoz és iskolához 
való ragaszkodásomhoz hozzájárult feleségem, Bazsa 
iránti érzelmem is. Többször hívtak, hogy menjek gyá-
rakba, laboratóriumba dolgozni, jobb fi zetéssel kecseg-
tetve, de már nem tudtak elcsábítani.

A tanítást hamar megszerettem, pedig nem volt köny-
nyű helytállani. A tanítás és az osztályfőnöki feladatok 
mellett sok minden mást kellett tennem. Bár akkor is ál-
talános műveltségű oktatást biztosító iskolánk volt, a ta-
nulók hetente egy napot üzemgyakorlatra jártak. 12 fi atal 
tanárnak, köztük nekem is, minden ellenszolgáltatás nél-
kül kellett rájuk felügyelnünk, ami majdnem lehetetlen 
feladat volt, a felelősség és az unalom pedig nyomasztó. 

Legtöbben igyekeztünk, hogy tegyük azt, ami a leg-
fontosabb: jól tanítsunk és neveljünk. Amikor 1967-ben 
pionírparancsnoknak neveztek ki aligazgatói hatáskör-
rel, azon voltam, hogy kirándulások, táborozások, sport 
és köri tevékenységek töltsék ki a tanulók szabadidejét. E 
tekintetben legszebb sikeremnek tartom azon repülőgép-
modellező kör létrehozását, amely országos bajnokot is 
kinevelt.

Az iparosítási politika iskolánkat is ipari líceummá 
alakította, az V–VIII. osztály pedig különvált. Ez jó vál-
tozásokat is hozott, például az anyagi ellátottság terén. 
Ebben az időszakban kapott az iskola központi fűtést, ka-
zánházat, kiépültek a kabinetek. 

Sötét évek következtek. Ceauşescu azt akarta, hogy 
tizenkét osztályos kötelező oktatást hozzon létre, holott 
sem a társadalmi, sem az anyagi háttér nem volt ehhez 
biztosítva. Ehhez hozzáadódott a nacionalista politika 
is. Oda jutottunk, hogy 7 párhuzamos osztályunk lett az 
addigi 3 helyett, de abból csak kettő magyar tannyelvű, 
holott évfolyamonként 9-10 román anyanyelvű tanuló 

volt. Az ipariak mellett 
csak egy fél elméleti jelle-
gű osztályunk maradt. Az 
osztálylétszámok 43-44-
et is elértek. Gyötrelem 
volt a tanítás, lehangoló 
az eredménytelenség. 

Főiskolákba egyre ke-
vesebb tanulónk juthatott 
be, 1989-ben már csak 
2 vagy 3. Ennek ellené-
re mindent megtettünk, 
hogy tartsuk a színvona-
lat. Bár még a plusz órá-
kat sem fi zették, konzul-
tációkat, szakköröket is 
tartottunk, versenyekre 
készítettük a tanulókat, az elsők között indítottuk el az 
informatika oktatását. 

Az 1989-es változások mentettek meg minket a to-
vábbi romlástól. Újra visszaalakultunk gimnáziummá, 
tanítási nyelvet és szakot változtathattak a tanulók. Aki 
nem akart tanulni, abbahagyhatta. Iskolánkról levált a 
román tagozat. Csakhamar az eredmények is megváltoz-
tak, számunkra újra pozitív érzelmeket keltő lett a tanítás.

Bár korábban is voltak jelentős eredményeim, kétszer 
is elkísértem tanulóimat a kémia tantárgyverseny orszá-
gos szakaszára, tudományos ülésszakokon mutattam be 
dolgozatot Nagyváradon és Bákóban, országos kémia 
táborban vezettem a megye csapatát, mégis számomra 
az 1989 utáni évek jelentették a legeredményesebb te-
vékenységi szakaszt. Ezt tanítványaimnak különböző 
tantárgyversenyeken, az érettségin elért eredményei, va-
lamint a főiskolákra, főleg az orvosi egyetemre való beju-
tások száma igazolja, de az a szerep is, amit a kollégáim 
továbbképzésében nekem juttattak.

A tanügyben eltöltött 47 év tapasztalata alapján fi atal 
kollégáimnak kívánom, szeressék szakmájukat, legyenek 
igényesek a tanulókkal, de megértők is, amikor erre szük-
ség van! Soha ne legyenek bosszúállók, egy vétségért csak 
egy büntetést szabjanak ki, és az legyen arányos az elkö-
vetett kihágással, különben sokat árthatnak a diákoknak 
mind lelkületük, mind a tanulással kapcsolatos motiváci-
ójuk tekintetében. Legyenek következetesek, igyekezze-
nek többet adni, hogy többet kérhessenek!

A tanulóknak pedig kívánom, hogy az iskolát ne te-
kintsék szükséges rossznak, hanem jövőjük zálogának: 
nemcsak azáltal, hogy minél többet tudnak, annál hasz-
nosabbak lehetnek a társadalom számára (ami miatt több 
megbecsülésben lehet részük), hanem azáltal is, hogy az 
élet annál többet nyújt számukra, minél gazdagabbak is-
mereteik. Csak az tud igazán élvezni egy irodalmi vagy 
zenei művet, egy festményt, aki érti művészi eszközeit, 
megérti mondanivalóját, az tud örvendeni a tudományos 
megvalósításoknak, aki tudja, mi annak lényege, milyen 
előrelépést jelent az emberiség számára.

Percze Ferenc

A tanítást hamar 
megszerettem
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1951-ben születtem Csíkszeredában. Hatéves ko-
romban Csíkszeredába került Horosz Béla, aki akkor az 
országos műkorcsolya válogatottnak volt az edzője, és 
magával hozott pár neves műkorcsolyázót. Édesapámék 
meghallották, hogy van egy ilyen lehetőség, és beírattak 
Béla bácsi csoportjába. Ez azt jelentette, hogy minden 
nap egyszer vagy kétszer kellett mennem korcsolyázni, 
versenyekre jártam, csapathoz tartoztam. Így nőttem fel 
tizenkettedikes koromig. Aki pedig egyszer megtanul-
ja és megszereti a korcsolyát, az nem tudja abbahagyni: 
életformájává válik.

Nagyon sok mostani szülő panaszkodik, hogy spor-
tol a gyerek, és nincs gyermekkora. Ez így nem igaz! Van 
gyermekkora, de egészen más, mint a többi gyereknek, 
mert valahová tartozik, van napi beosztása, célja, amiért 
küzd, vannak sikerélményei, túl tudja tenni magát a ku-
darcokon, és minden hibából tud tanulni. Megtanul segí-
teni másokon. Ezek a képességek nemcsak a sportkarrier 
idejére, hanem egész életére kihatnak. 

Érettségi után nem műkorcsolyából akartam megél-
ni, hanem franciatanár akartam lenni, de az időközben 
Bukarestből Csíkszeredába visszatért Horosz Béla bácsi 
hatására a testnevelési főiskola mellett döntöttem. A főis-
kola mellett elvégeztem az edzői iskolát is, és műkorcso-
lya edzőként kezdtem dolgozni ezelőtt 40 évvel. 

Szerintem jó választás volt. Eredetileg nem a korcso-
lyával akartam keresni a kenyeremet, de arra vágytam, 
az életem arról szóljon, hogy gyerekek között legyek. Jól 
érzem magam köztük, táborokba, versenyekre megyünk, 
olyan, mint egy nagy család. Itt más a hangulat, mint az 
iskolában, az osztályban. Ezekkel a gyerekekkel naponta 
találkozom, a világon minden bújukat-bajukat, családi 
problémájukat, gondjukat, iskolai helyzetüket ismerem. 
Valósággal együtt élünk, közel kerülünk egymáshoz, 
szinte jobban, mint egy családban. Olyan dolgokat meg-
osztunk, amit senki mással nem lehet.

A műkorcsolya félig művészet, félig sport. Bele kell 
tennünk a lelkünket, érzelmeket, gondolatokat kell ki-
fejezni a mozgással, mindezt jégen. Ha ebbe nem tudod 
beleélni magad, akkor abból favágás vagy csak közkor-
csolyázás lesz. Zenére dolgozunk, és azt is a gyerek lelki-
világa szerint kell választanunk. Bele kell látni a gyerekek 
lelkébe. Minden gyerek más: egyik ritmikus, a másik lí-
rikus, a harmadik robbanékony, a negyedik sértődékeny, 
az ötödiket meg kell szidni, mielőtt kipréselsz valamit be-
lőle, a hatodikra még csak rá sem lehet szólni, mert akkor 
összetörik.

A Sportiskolánál és a Sport Klubnál dolgozom. 
Mindkettő eredményorientált, én azért kapom a fi zetést, 
hogy eredményt mutassak fel. Őszintén szólva ez nem az 
én világom. Ahhoz, hogy ezt lehessen csinálni, nagyon 
impulzív, agresszív, energikus valakinek kell lenni, aki a 
gyerekből kihozza azt is, ami nincs benne. Éveken keresz-

tül rengeteg gyereket megtanítottam korcsolyázni, az or-
szágban a miénk a legnagyobb csapat. Ez azt jelenti, hogy 
van köztük jó is, gyengébb is. Nagyon kell vigyáznunk 
arra, hogy egy csapatban legyen három-négy nagyon 
ügyes gyerek, aki húzza a szekeret. Mellettük pedig még 
tizenöt-húsz, akinek váljék egészségére a korcsolyázás. 
Soha nem beszélünk eredményekről, még a verseny után 
sem. Vannak kötelező gyakorlatok, a verseny után azt ele-
mezzük, ki mit tudott azokból megvalósítani. Mindenki 
eredményét saját képességéhez viszonyítjuk, nem mások-
hoz hasonlítjuk. Mert saját magukat kell legyőzniük, saját 
magukat kell túlszárnyalniuk. És ennek az életben is így 
kell lennie. Ne másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem 
kitartónak kell lennünk, és nem szabad letörjön, ha vala-
ki elkerült! Az az ő ügye. Az én ügyem az, hogy kicsivel 
jobb, ügyesebb legyek holnap, mint ma voltam.

Arra vigyázok, hogy mindig legyen néhány gyerek, 
aki élen legyen. Az évtizedek alatt három tanítványom 
vett részt olimpián, azt már nem tudnám megmondani, 
hány Európa- és világbajnokságon voltak jelen. Minden 
évben van három-négy országos bajnokom is. Ezt úgy 
kell elérni, hogy a gyereknek ne legyen teher. Ne az legyen 
a munkájának és egész életének a célja, hogy a másikat 
elkerülje, hanem az, hogy minden órában több legyen, 
mint azelőtt volt. Ha ez sikerül, akkor nyert ügyünk van.

Bogyó Löffl  er Mária

Bele kell látni 
a gyerekek lelkébe
Bogyó Löffl  er Mária műkorcsolya edző tanítványai minden évben sikerrel szállnak versenybe 
az országos bajnokságokon és a nemzetközi versenyeken. 
Bár ő maga is volt országos bajnok, számára mégsem az aranyérem elnyerése a legfontosabb.
Tanítványaival kialakított kapcsolatáról, a sport értelméről vallott olvasóinknak. 

Bogyó Löffl  er Mária: Az életem arról szól, 
hogy gyerekek között legyek
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Tanítani 
és segíteni

Ad a Fennvaló erőt, kitartást, ha szívvel-lélekkel végezzük a munkánkat

Csíkszeredában születtem, a mai Márton 
Áron Gimnáziumban érettségiztem 1980-

ban. Abban az időben a pályaválasztásnál kevés út 
állt nyitva egy magyar fi atal számára, így sok társam-
mal együtt mérnöki oklevelet szereztem, és tervező-
mérnökként Nagyváradon kezdtem pályafutásomat. 
Éreztem, hogy nem ez a hivatásom, de sodort ma-
gával a szocializmus utolsó éveinek kényszerpályája. 
Azoknak, akik megtapasztalták a forradalom előtti 
világot, aligha kell mesélnem az akkori körülmé-
nyekről, akik meg már a „szabadságban” nőttek fel, 
talán el sem hiszik, amikor mesélünk hajdani emlé-
keinkről. Furcsa világ volt.

A tervezőasztalom mellett töltött órák alatt fo-
galmazódott meg bennem, hogy tanítani szeretnék 
majd egyszer, ha lehetőségem lesz rá. Tanítani és al-
kotni. Tanítani és segíteni.

A „forradalom” előtti Románia akkori vezetői jel-
szavak és bádogreklámok mögé rejtették a rendszer 
embertelenségét, és megpróbálták megsemmisíteni 
mindazt, ami az általuk elképzelt jövőképbe nem 
illett bele. Nem számítottak az évszázados múlttal 
rendelkező falvak, az emberi jogok, az értékek. Hogy 
is számíthatott volna fi gyelemre egy ilyen világban a 
társadalom olyan rétege, aki más volt, mint a többi, 
más, mint a tucatetikettel rendelkező tömeg. Abban 
az időben a fogyatékkal élőkről is próbáltak elfeled-
kezni. A gyógypedagógia nem tartozott a szükséges 
szakmák közé, hiszen a politikai vonal nem tudta 
elfogadni a másságot, a sajátos nevelési igényt, a fo-
gyatékosságot.

Nagyváradi éveimben egy szép napos délutánon 
találkoztam egy idős, nagyon nehéz sorsú asszony-
nyal. Egy életre emléket hagyott bennem az a talál-
kozás. Akkor értettem meg, hogy nem elegendő, ha 
sajnálom, nem elegendő, ha pillanatnyilag enyhítek 
a nehézségén. Ha tényleg segíteni szeretnék rajta és 

sorstársain, akkor ezt valahol sokkal mélyebbről kell 
indítani.

A következő évek sok változást hoztak. A „for-
radalom” szele elvitt hasznavehetetlen elméleteket, 
hozott újabbakat, jókat és kevésbé jókat, kinyitott 
kapukat, ablakokat. Hozott segítő szándékú külföl-
dieket, tanulási lehetőségeket, kihívásokat, megcsil-
lantotta a régi álmok megvalósításának járható útját.

Az 1990-es évek elején gyerekotthonokat segítő 
külföldi szakembercsapat mellett önkénteskedtem, 
tolmácsoltam, gyermekfejeket simogattam. Mikor 
melyikre volt nagyobb szükség. Lassan érlelődött 
meg bennem a gondolat, hogy eljött az idő, dön-
tést kell hoznom és engednem a belső hívó szónak, 
amely a segítő szakma felé terelgetett.

Felnőtt fejjel felvételiztem a gyógypedagógiára, 
nem kevés áldozatot kívánt a tanulás két iskoláskorú 
gyerek mellett, de döntésem első pillanatától kezdve 
mindig volt támaszom, segítségem, bíztatóm, hogy 
segítő szándékú szeretetem mellé tudást is szerez-
hessek. Tudta az Úr, hogy kevés a munkás a fogya-
tékkal élőkkel foglalkozók szőlőjében, segített, hogy 
az lehessen a munkám, hivatásom, amit megálmod-
tam magamnak. 

Amíg tanultam, és ezzel párhuzamosan 
önkénteskedtem a Gyulafehérvári Caritasnál, ta-
lálkoztam olyan emberekkel, akik szívvel-lélekkel 
támogattak, tanítgattak, bátorítottak az akkoriban 
különlegesnek számító pályán, bár akadtak olyan is-
merőseim is, akik megpróbáltak lebeszélni a fogya-
tékkal élőkkel való munkáról. Volt, aki a nehézsége-
ket ecsetelte, mások az alulfi zetett munkában nem 
láttak jövőt, olyan is volt, aki pillanatnyi fellángo-
lásnak hitte döntésemet. Sajnálom őket. Sajnálom, 
hogy soha nem találkoztak azzal a szeretettel, amivel 
a munkánkat fogadják, nem láthatták a foglalkozás 
végén kipirult arcú, boldog gyerekeket, nem érezhe-
tik azt az őszinte ölelést, amellyel a nappali foglal-
koztatóban fogadnak a fi atalok.

Három év önkéntesség után főállású munkatárs 
lettem a Gyulafehérvári Caritasnál a fogyatékkal 
élőket támogató programban. Akkor azt gondoltam, 
hogy megérkeztem, végre azt a munkát végezhetem, 
amit mindig is szerettem volna. Ma már tudom, 
hogy igazából akkor indultam el. Ösvény volt, ami-
kor nekikezdtem, ma már tizedmagammal dolgo-
zom azon, hogy a fogyatékkal élők színes világának 
igazi helye legyen a közösségeinkben. Tanulással, 
pályázatírásokkal, úttörőkre jellemző kemény mun-
kával szegélyezett úton indulhattam el. Voltak ne-
hézségek, nem kevés, de mindig akadt segítőtárs, aki 
egyre növekvő csapatunk munkáját támogatta. Ha 

folytatás a 15. oldalon 
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Öröm a jól 
elvégzett munka

Fémforgácsoló is-
kolát végeztem, de 
édesapámtól a víz-

gázszerelő mesterséget örö-
költem. Igaz, tőle elég keveset 
tanultam, mert az ő idejében 
egészen más anyagokból, más 
technológiával dolgoztak, 
amióta azonban bejött az új 
technika, azt használjuk.

Egy-egy szerszám meg-
maradt édesapámtól, és egy-
szer nekifogtam, hogy saját 
magamnak elkészítsem a fű-
tést. Aztán igény volt rá má-
sok részéről is, így láttam neki 
a szerelésnek. Mint minden 
munkát, az ember kell szeres-
se, amit csinál. Vannak, akik 
csak úgy, a fi zetésért, pénzért 
végzik, és az a fontos számukra, hogy legyenek már túl rajta. Ha azon-
ban elsieti, elfuserálja a dolgokat, nem kifi zetődő, ráfi zethet. Ha az em-
ber szereti a szakmáját, és minden nap ezzel dolgozik, lépést tud tarta-
ni a fejlődéssel. Alkot, mint egy háziasszony, akinek öröm, ha szépen 
megkel a tésztája. Ugyanúgy öröm az embernek, ha egy munkát jól 
elvégez, még akkor is, ha nem magának végzi. Azt szoktam mondani, 
úgy csinálom, mintha magamnak csinálnám.

A munkában is fontos, hogy az embernek legyen hite. Akkor is, 
ha tudom biztosan, mit hogyan kell, mindig segítséget kérek Istentől: 
tudom, mit kell tennem, de nehogy elrontsam. Ez megnyugtat, utá-
na nyugodtan dolgozom, és mintha vezetnének, diktálnák a dolgokat, 
mindig jó az eredmény. Amikor pedig jól sikerül, amit szerelek, meg-
köszönöm, hogy ilyen jól ment, nem kellett kínlódnom, nem szúrtam 
meg az ujjamat. Ez mind apróság, de hozzátartozik az élethez. Mert ha 
például az ember az ujját elvágja, már nem tud dolgozni.

A vallásos nevelést szüleimtől kaptam. Édesapám is, aki sajnos már 
meghalt, jött mindig templomba velünk, de főleg édesanyámnak van 
nagy hite. Sokan kérdezik, hogy miben hiszel. Hát amit látsz, abban 
könnyű hinni, de az istenhit megnyugtatja az ember lelkét. Ez külö-
nösen fontos ebben a rohanó világban. Nekem is mondják, miért nem 
hozok létre egy céget, fogadok inast, ha már ennyire tudom a szakmát. 
Akkor viszont nem tudnék éjjel aludni, a céggel több munkát kellene 
felvállalni. Így is, ha egy munkát elvállalok, végiggondolom, hogy le-
hetne szebben és jobban végezni. 

Orbán Lajos

Tanítani 
és segíteni

A munkában is fontos, 
hogy az embernek legyen hite

visszagondolok az elmúlt hat 
évre, fel sem tudnám sorolni, 
hány önkéntes segített mun-
kánkban, hányszor kaptam, 
kaptunk biztató mosolyt, hogy 
könnyebben végezhessük mun-
kánkat, hányan segítettek apró 
adományaikkal. Sokan emlege-
tik, hogy a mai világ csak pénz-
ről, számokról, teljesítményről 
szól, hogy elembertelenedett 
a társadalom, hogy nincs kilá-
tás. Én bátorítanám a kesergő-
ket. Amikor szerető mosollyal 
kapunk térítésmentesen egész 
napra egy sportcsarnokot, hogy 
közel ötszáz fogyatékkal élővel 
megünnepelhessük az Őran-
gyal programunk születésnapját, 
amikor a szállító cég mindössze 
egy imát kér fi zetségül, amiért a 
mi kis csapatunkat kirándultatja, 
talán még nincs veszve minden.

Néha megkérdezik, mi tart 
ezen a pályán, hol vannak az 
erőforrásaink, amiből táplálkoz-
va tudjuk végezni munkánkat. 
Nehéz ilyenkor válaszolni. Hisz 
ad a Fennvaló erőt, kitartást, ha 
szívvel-lélekkel végezzük a mun-
kánkat, s ha ezt megpótolja a csa-
ládunk, közösségünk szeretete, 
tanítványaink mosolya, kérhe-
tünk-e nagyobb támogatást?

Kislánykoromban megkér-
deztem nagymamámat, mi sze-
rint kell majd mesterséget válasz-
tanom, ha felnövök. Ő azt felelte, 
hogy nem az a fontos, mit dol-
gozom, hanem az, hogy reggel 
jókedvvel nézzek a munkanap 
elé. Hiszem, hogy nagymama 
naponta velem együtt mosolyog 
a mennyországban!

Demeter Zsuzsa

folytatás a 14. oldalról 
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Angelus SilesiusAngelus Silesius

Karácsonyi párversekKarácsonyi párversek

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?S a porszem képtelen felfogni az eget?

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

Fordította: Csanád BélaFordította: Csanád Béla


