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EGY EXHIBICIONISTA MÉLYREPÜLÉSE 

 

Ide illik a következő idézet: 
„Vannak keresztények és brahmahívők, akik a bűnben látják a 
vallás minden értelmét. „Ó, uram, bűnös vagyok, nézz le reám és 
bocsásd meg a bűneimet.” Elfelejtik, hogy a bűntudat a szellemi-
ségnek csupán első és legalacsonyabb lépcsője. Az emberek nem 
vetnek számot a szokás hatalmával! Ha örökösen csak azt hajto-
gatod: bűnös vagyok, az örökkévalóságig az is maradsz. Ezt kell 
ismételni: nem vagyok rab, nem vagyok rab, ki kötözhet meg en-
gem? A királyok királyának gyermeke, Isten gyermeke vagyok. 
Szabadítsd fel akaratodat, és szabad leszel. Csak az ostoba is-
métli szüntelenül: rabszolgaságban sínylődöm. S valóban rabszol-
gává lesz. Bűnös vagyok, és bűnössé lesz. Szabad vagyok. Az Úr 
nem az én Atyám? Csak a szellem lehet rabszolga. Szabad is csak 
a szellem lehet.” 
(RAMAKRISNA) 

 
Összességében tehát a mondandómnak a lényege, hogy Krisztus 
tanításának elemzését nem érdemes abbahagynunk, mert abban 

nagyon sok réteg van, amik mind a mi boldogságunkat segítik elő, 
és példaként kiemeltem párat, ami szerintem nagyon fontos, el-
sősorban azt, hogy önmagunkat, múltunkat és jövőnket kell át-

adnunk ahhoz, hogy szabadok és egészségesek legyünk. 
 

A cikk írója: Szeibert Márton mechatronikai mérnök, az AQUILA Párt 
tagja, aki 13 éve végez önkéntes tevékenységet az AQUILA szervezésé-
ben. A teológia, filozófia a kedvenc hobbijai közé tartozik. Egyéb írásai 
az AQUILA Magazinban olvashatók. 
 

 
 

Pável Márta – Márkus Edit – Rizmayer Péter 

EGY EXHIBICIONISTA MÉLYREPÜLÉSE 

- Gondok és gondolatok a Budapesten rendezendő Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus egyik előrendezvényének 
előadása körül –  

 
Jelen írás egy szomorú benyomás apropóján készült: a Budapesten 
tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik 
előrendezvényeként a BOK Csarnokban nemrég „ForrásPont – 
Még egy nap Jézussal” címmel megrendezésre került ifjúsági eu-
charisztikus nap egyik előadásának nyomán.   
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Az Eucharisztikus világkongresszus eredete röviden  
Az Eucharisztikus világkongresszus a római katolikus egyház 
négyévenként megrendezett, világméretű eseménysorozata, mely-
nek célja az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmé-
lyítése. Kezdeményezése zűrzavaros korra nyúlik vissza, amelyről 
Bíró Bertalan érzékletesen így fogalmaz: „A világpolitikai zűrzavar-
nak megfelelően zavaros a szellemi élet is. A sötéten látó Schopenhauer 
ekkor tér vissza a maga-alkotta Nirvánába, Marx pedig a londoni könyv-
tár sápadt gázlángjainak fényében ekkor írja Tőke c. könyvének 2-ik köte-
tét, hogy maga szőtte álmai szerint minden szépséget kiirtson a földről. 
Angliából is elindul az a hajó, amelyen egy fiatal természetkutató, Charles 
Darwin utazik a Fajok eredete felé, hogy onnan hazatérve az ember mél-
tóságát a majmokban lássa megtestesülni. Németország felől egy komor-
arcú, örökkön fejfájós professzor, Nietzsche prófétál a kereszténység és 
Krisztus ellen való ádáz gyűlölettel az új ember, az Übermensch könyör-
telen uralmáról. A távoli Oroszországban a töprengő, rajongó Doszto-
jevszkij teszi irodalmilag szalonképessé a degenerált embert. A szlávofilek 
éles harcot hirdetnek a katolikus Egyház ellen. Franciaországban is diada-
lát üli a nekiinduló dekadens irodalom, Verlaine, Maupassant és Baude-
laire nyomában kezdi meg rombolását Emile Zola és Anatole France, 
Flaubert pedig a Bovaryné-típusú asszonynak propagandázik. A római 
Teatro Umbertóban Carducci sátán-himnuszai harsognak, amelyek a Sá-
tánt mint „forza vindice della Ragione”-t ünneplik.”1 
Kezdeményezője egy egyszerű dél-franciaországi asszony volt, 
Emilia Tamisier, aki eleinte zarándoklatokat szervezett az Eucha-
risztia jegyében, először 1874 júniusában Avignonba, majd egy hó-
nappal később Vianney Szent János egykori szolgálati helyére, 
Arsba. A következő évben Douaiba gyűltek össze, ahol a zarán-
doklaton már ötvenezer hívő és öt püspök vett részt. A sikeren fel-
buzdulva a francia eucharisztikus mozgalom vezetői elhatározták, 
hogy a zarándoklatokat évenként megtartják, s külön kongresszus-
sal zárják le őket. Így került sor az első   nemzeti eucharisztikus 
kongresszusra Faverney-ben, 1875 szeptemberében. Az első nem-
zetközi eucharisztikus kongresszusokat Franciaországban, vagy 
francia nyelvterületen tartották. A nyolcadik, 1893-ban tartott jeru-
zsálemi kongresszus áttörést hozott, egyrészt mert az Oszmán Bi-
rodalomban rendezték, másrészt itt képviseltette magát a pápa 

                                       
1 Forrás: Bíró Bertalan dr.: Az eucharisztikus világkongresszusok története in: 

http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf 

http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf
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először. Prohászka Ottokár ezeket a kongresszusokat a Golf áram-
hoz hasonlította, amely áramlat nélkül élet sem lenne2. Magyaror-
szágon 1938-ban rendeztek eucharisztikus világkongresszust, de 
2020-ban ismét a magyar főváros ad otthont az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusnak.3  
A Budapesti 1938-as Eucharisztikus világkongresszus 
Budapesten tartották a 34. világkongresszust 1938. május 25-től 29-
ig. Az ünnepségsorozatot egybe kapcsolták Szent István halálának 
900. évfordulójával. Pacelli bíboros szerint erre a pár napra Buda-
pest a „béke és a szeretet városává” változott „egy felfordult világ 
közepén”4. A világkongresszus himnusza sorait ma is jól ismerjük: 
„Forrassz eggyé békességben / Minden népet, s nemzetet”. A 
kongresszus jelszava a „vinculum caritatis”, arra utalt, hogy az ol-
táriszentség a szeretet köteléke. Utólag visszatekintve azonban tra-
gikus, hogy az újabb világháborút már nem lehetett elkerülni. 
1937-es esztendőt az Egyház a szent évnek nyilvánította, hogy az 
oltáriszentségben való hitet, az eucharisztia tiszteletét megerősítse.  
Missziók és lelkigyakorlatok indultak, a rendezvényekre igyekez-
tek minél több embert bevonni.  
A fő helyszín a Hősök tere volt, ahol a római Szent Péter Bazilika 
oltárának mását építették fel, s május 29-én 300 pap áldoztatott órá-
kon keresztül több, mint egymillió embert.  Majd hajókörmenet in-
dult élén az Oltáriszentséget hordozó hajó úszott, a konvoj megke-
rülte a Margit-szigetet, majd visszatérve az Eötvös - kikötőhöz 
Pacelli bíboros áldást osztott. Ezt követően a Gellért hegyről a tű-
zijátékot lőttek, a Citadellán pedig egy 50 méter magas kereszt bo-
rult fénybe. Az eseményekről készítette Zombori Vilmos az első 
magyar színes némafilmet. Megnyitó beszédében Pacelli bíboros 
Magyarországot a kereszténység védőbástyájának nevezte, amely 
nemcsak a török időkben, de a XX. században is felvállalja ezt a 
szerepet. Hómann Bálint kultuszminiszter is arról beszélt, hogy az 
ország feladata a kereszténység kultúrájának védelme. Bíró Berta-
lan a kongresszus szerepéről így ír: „A világkongresszus ezzel az is-
tengyűlölettel szemben a mélységes krisztusimádatot, hitvallást és en-
gesztelést hozza és szövi bele az eucharisztikus kongresszusok történetébe, 

                                       
2 Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar 
katholicizmus 900. jubileumának ünnepére (http://www.ppek.hu/konyvek/ 

Prohaszka_Ottokar_Gondolatok_a_szazadvegi_hodolatnak_1.pdf) 
3 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/ 

Eucharisztikus_vil%C3%A1gkongresszus (2019.09.29.) 
4 Forrás: https://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/80-eve-volt-a-

xxxiv-eucharisztikus-vilagkongresszus-budapesten (2019.09.29.) 
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így lesz a 34. eucharisztikus világkongresszus Budapesten a földkerek-
séggé tágult Cenákulum misztikus úrasztalává és így ér el a 
kétezeresztendős lelki áramlás a Genezáreti-tótól a Városligeti-tóig s a 
Hősök teréig.”5 
  
Bangha Béla szellemisége 
 
A főszervező az Actio Catholica vezetője, Bangha Béla jezsuita 
szerzetes volt. Magát nem kímélve fogott bele a szervezésbe, pedig 
már diagnosztizálták nála a halálos kórt.  Nemeshegyi Péter SJ így 
emlékszik vissza rá: „Bangha Bélát csak egyszer volt alkalmam hall-
gatni. Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus során ő beszélt a Hő-
sök Terén a férfiak éjszakai szentségimádása, szentmiséje és szentáldozása 
alatt. Én 15 éves cserkészként azzal voltam megbízva, hogy gyertyákat 
árusítsak a jelenlevőknek, de azt észrevettem, hogy a nagy teret betöltő 
férfitömeg feszülten figyelt a páter minden szavára. Bangha Béla, már ha-
lálos betegen, kezében tartotta az egész kongresszus szellemi előkészítésé-
nek ügyét. Minden munkát elvállalt. 
A férfiak szentségimádásának csodálatos éjszakáján közel 200 ezer férfi 
hallgatta őt. Meghatódva olvastam később Mihalovics Zsigmond beszá-
molóját erről az éjszakáról: „Amikor az éjféli misén végbement Magyar-
országon a legnagyobb arányú közös áldozás, ott láttam őt ülni a főoltár 
csavart oszlopa tövében fáradtan, földöntúli sápadtsággal az arcán, a mik-
rofon fölé hajolva. S amikor magam is könnyáztatta arccal odasettenked-
tem melléje, azt súgta nekem: ´Tudod-e, hogy most éljük életünk legszebb 
napját!´ Aztán a mikrofon fölé hajolt, és behunyt szemmel hálaadást mon-
dott a szentáldozás kegyelméért. Úgy beszélgetett a mikrofon segítségével 
Krisztussal, mintha egy magányos kápolnában csak ketten lettek volna: ő 
és a Mester!”6 
Gergely Jenő is idézi Bangha Béla szavait a kongresszussal kapcso-
latban: „Most vívja a harcos istentelenség a legélesebb küzdelmet az is-
tenhit és Krisztus Egyháza ellen. Most robbantanak fel egész országok-
ban, Oroszországban, Spanyolországban, Mexikóban templomokat, dön-
tenek ki oltárokat, mészárolnak le papokat… Ebben a helyzetben az olyan 

                                       
5 Forrás: Bíró Bertalan dr.: Az eucharisztikus világkongresszusok története 

in: http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf 
6 Forrás: Nemeshegyi Péter: Előszó in: 

http://www.tavlatok.hu/net/cikk17bangha.htm 
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világraszóló vallásos megmozdulás, mint az Eucharisztikus Világkong-
resszus, egészen különleges időszerűséget s jelentőséget nyer.” 7  
Gondolatai, szellemisége átitatta az egész kongresszust. Az Eucha-
risztia nagy tisztelője így fogalmazott: „Az Eucharisztia célja s ren-
deltetése nem az, hogy csupán az angyalok és a szentek csodálatának s 
talán még a hittudósok megdöbbent áhítatának legyen a tárgya, hanem 
hogy mint az égen tündöklő nap fénye bevilágítson és beragyogjon min-
den embert, aki e földön él. Hogy csakugyan éltetője, Istenhez-emelője, 
szeretetre melengetője, örök életre táplálója legyen annak a kétezermillió 
embernek, aki velünk együtt e bolygó lakója, útban az örök rendeltetés és 
örök élet felé, de ezer veszélytől környezetten, könnyen eltikkadó lélekkel, 
gyakran hamis, halálba vivő utakra tévedten.”8  
A jezsuita szerzetes ugyanakkor aggasztó jeleket tapasztal orszá-
gunkban is. A templomokban nem lézengenek a hívek, de kevesen 
járulnak az Oltáriszentséghez. Nem hisznek abban, hogy Jézus 
tényleg jelen van az Eucharisztiában. „Istent hisznek, de már Jézus 
istensége s a keresztény tan természetfölöttisége idegen a lelküknek: nem 
tudják, mit tartsanak róla. Vagy pedig, talán protestáns hatás alatt állva, 
az Oltáriszentséget s az áldozatot nem tekintik a keresztény vallás tarto-
zékának; egy vallási ideológiát követnek, amely Eucharisztia nélkül fogal-
mazza meg a maga kereszténységét.”9 Bangha azzal folytatja, hogy bár 
igen sok hívő jár a templomokba, hallgat misét, mégis legtöbben 
csak kötelességből teszik, s a liturgiát „ködös és exotikus papi varázs-
latnak” tartják. A kialakult helyzetért nem keresi másokban a hibát, 
nemcsak a híveket hibáztatja, hanem a katolikus nevelést: „Qualis 
rex, talis grex, aminő a pásztor, olyan a nyáj, közönségünk jókora részének 
szomorú értelmetlensége az Oltáriszentség gondolatvilágával szemben bi-
zony nem a legjobb fényt veti azokra, akikre az ifjúság nevelése s a nép 
vallásos irányítása bízva van.” 
A misére járást nem kötelességként kellene a híveknek megélni. Az 
igazi keresztény ember élete egy misztikus mise. Minden keresz-
tény a királyi papsághoz tartozik, s „bizonyos értelemben az Anya-
szentegyház minden gyermeke pap”10. 

                                       
7 Forrás: Gergely Jenő: Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten i.m. 

104. in: http://ujkor.hu/content/magyarorszag-nemzetkozi-katolicizmus-
podiuman-az-1938-evi-eucharisztikus-vilagkongresszus 
8 Forrás: Bangha Béla dr. S. J.: Eucharisztikus feladataink in:  

http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf 
9 uo. 
10 Csávossy Elemér dr. S. J.: Az Oltáriszentség és az Egyház in: 

http://www.ppek.hu/konyvek/Bangha_Bela_Az_Eucharisztia_1.pdf 
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Az egyik megoldás az lenne, hogy az Oltáriszentségnek 
egyértelműbben kellene megjelennie a templomokban. „Milyen 
fenséges ezzel szemben a római, őskeresztény alakú templomok középponti 
oltárainak megrázó egyszerűsége, ahol semmi más nincsen a főoltáron: se 
kép, se szobor, se angyalkák, se színevesztett mázolmányok, se oszlopok, 
hanem csak: hat szál hatalmas gyertya és középen messziről láthatóan, ki-
magaslóan, az egész oltárt dominálóan: a hatalmas feszület!” Az olyan 
díszítés, írja, mely elvonja a figyelmet az Oltáriszentségről, elhibá-
zott.  
Világnézeti válaszok című írásában korszerű, logikus feleletet ad a 
kor ateista kérdéseire. A vallás szerepe az ember életében az, hogy 
értelmet adjon az életének. „Mi is lenne az élet vallás, Isten, lélek, örök-
kévalóság nélkül? Esetleges, érthetetlen és céltalan véletlenek, megmagya-
rázhatatlan és megfejthetetlen talányok szövedéke. Egyesekre, kevesekre 
nézve élvezetes körséta, de a legtöbb emberre nézve terhes, fáradalmas és 
gyötrelmes hányattatás itt a földön, 10 évig, 40 vagy 60 évig, esetleg 80 
vagy 90 évig. Lázas és esztelen törtetés valami el nem érhető ködkép; a 
boldogság felé s utána csalódott és kétségbeesett leroskadás a sírba. Egy 
őrült hajsza, amely szükségképen és végképen a semmiségbe hull, a pusz-
tulásba és halálba torkollik. Csak a vallás ad az emberi létnek fönséges ér-
telmet, elfogadható magyarázatot, gyönyörű célt, tartalmat és nagyszerű 
rendeltetést.”11  
Nem könnyű út ez, de a lelki békét is csak Istenben találhatjuk meg: 
„Aki nem vallásos, annak az élete csupa aggasztó kérdőjel; szenvedéseiben 
nincs vigasza, kísértéseiben nincs erős támasza, nyugtalanságában nincs 
nyugtató reménye s főleg a halállal szemben nincs semminemű komoly 
menedéke. A vallásos ember: nyugodt, boldog, lehiggadt ember; a vallás-
talan: zavart lelkű, háborgó, boldogtalan, kapkodó és pályájavesztett em-
ber.”12 Sokan gondolták már akkor is azt, hogy a vallás a gyengék 
és az együgyűek menedéke. Erre csak egy viszont kérdéssel vála-
szol: „Vajon gyenge és együgyű volt-e Apponyi Albert és Prohászka Ot-
tokár? Együgyű volt-e Pasteur és Marconi s az újkor nagynevű tudósai-
nak, gondolkozóinak, szellemi óriásainak az a fényes sora, akik a vallásban 
s a keresztény hitben találták meg a nagy világtalány megoldását? Gyen-
gék-e azok a hithősök, akik, mint csak nemrég is a spanyolországi vérta-
núk, bátor szívvel és emelt fővel vállalták a megkínoztatást és a leggyöt-
relmesebb halált, mert hívők, istenfélők, vallásosak voltak?”13 

                                       
11 Forrás: Bangha Béla S. J.: Világnézeti válaszok 

(http://mek.oszk.hu/05300/05394/05394.htm) 
12 uo. 
13 uo. 
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Üres szóbeszédnek és képmutatásnak tartja, ha valaki a vallást 
belső ügynek tekinti, és nem vesz részt külső vallásgyakorlatokon. 
Olyan hazafihoz hasonlítja az ilyen gondolkodású embert, aki ha-
zafinak tarja magát, csak éppen adót nem fizet, és nem tartja be a 
törvényeket sem. Azoknak, aki azt hangoztatják, hogy a maguk 
vallását élik így felel meg: „Miért nem mondod mindjárt ezt is: én tu-
dós vagyok, de csak a magam gyártotta tudományt követem! Szeretem a 
számtant, de a magam egyszeregyét veszem alapul. Gazdag vagyok, de 
csak olyan bankjegyeim vannak, amelyeket magam hamisítottam. Katona 
vagyok, de semmiféle tiszti parancsot nem fogadok el, hanem odamegyek, 
ott lövök s ott hadakozom, ahol és ahová nekem jól esik. A vallás nem az 
egyéni kedvtelés ügye.”14 
A Kongresszus után Bangha már nagyon beteg. Naplójában őszin-
tén vall kimerültségéről és annak okáról: „Igaz, hogy nem könnyű 
alkotni, mikor az ember felülről bizalmat nem érez, s mások lerontják, amit 
az ember épít; de azért sok jó is van körülöttem és sok munkaalkalom. Az 
Úr Jézusnak sem lehetett gyönyör az emberek között járni, annyi ostoba-
sággal és rosszasággal találkozni, s ha komoly volt is, de levert nem volt, 
csak a passió éjszakáján. Bízni kell a jó és hű Jézusban, elvégre egy kicsit 
ő intéz mindent s a sorsomat is: betegség, sikertelenségek, magamra ha-
gyottságok; őellene nem lehet lázadni s amit ő küld, abban meg kell nyu-
godni, s keresni, mi az, amit adott viszonyok közt mégis tehetek érte; nem 
pedig duzzogva félreállni vagy lassan mindenkivel összeveszni.”15 Meg-
harcolta a harcát, megszervezte a kongresszust, s mégis maradt 
benne rengeteg tenni akarás, mert érezte, hogy ez csak valaminek 
a kezdete, ez még nem elég, hajtotta az Isten iránt érzett szeretet 
tüze. 
A fentiekben láthattuk, igen nagy tűz hajtotta a főszervezőt, sok 
jóakarat és tenni akarás áldozata égett az oltáron. E lelkesültség 
egyenes út a sikerhez, gondolhatnánk. Mégsem így történt. A Ba-
rankovics alapítvány cikkében megrázó kijelentés találunk a kong-
resszus utóhatását illetően: „A 34. Eucharisztikus Világkongresszus a 
béke és a szeretet utolsó felvillanása volt egy minden addiginál pusztítóbb 
világégés előestéjén. Lelki hozadékának feldolgozására nem adott alkalmat 
a történelem.”16 Európában az egyik utolsó békés nemzetközi ese-
mény volt ez a világégést megelőzően. A következő kongresszust 
csak 1952-ben, Barcelonában tartották meg.  
                                       
14 uo. 
15 Forrás: Nemeshegyi Péter: Előszó in: 

http://www.tavlatok.hu/net/cikk17bangha.htm 
16 Forrás: https://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/80-eve-volt-a-

xxxiv-eucharisztikus-vilagkongresszus-budapesten 
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Egy exhibicionista mélyrepülése 
 
Megnéztem a bevezetőben említett eucharisztikus napot. Minden-
esetre a törekvés, hogy az eucharisztiát közelebb vigyék az embe-
rekhez, tisztelendő. Nagyon tetszett Papp Miklós görögkatolikus 
papnak az előadása, ami értelmes, mélyhitű és építő volt. Vele 
szemben a fellépő humorista mélyen alatta volt mind teológiailag, 
mint hitbelileg, mind szellemileg annak a szintnek, amit egy ilyen 
rendezvényen egy fellépőtől minimum elvárható lenne. Kifogá-
saim a humorista előadásával szemben a következők.  
Mindenekelőtt Jézus nem lóg a nyakunkon. Aki így fogja fel, azt 
nem szabadna engedni, hogy a konferencián pár ezer ember előtt 
egy percet is szerepeljen. A humorista szavai felhívás arra, hogy 
légy felelőtlen, légy nyugodtan dekoncentrált, tégy, amit akarsz, 
mert Isten mindig vár. Vagyis butulj el nyugodtan, ne törekedj fel-
felé, minek is, mindenhol Isten közelében vagy, ess szét nyugod-
tan, mert ha egy heroinos álomból ébredsz is (ezt a humorista 
mondta), Isten ott lesz. De Isten nem lesz ott. És nem azért, mert 
nincs ott, hanem mert úgy eldurvulsz, szétesel, hogy képtelen le-
szel Isten finom létéből bármit is észrevenni. Magadat taszítod a 
sötétségbe. Emiatt kérem, hogy ne higgy a humoristának, mert ha-
zudott Istenről. Egy eucharisztikus konferencián fellépőnek nem 
arra kellene bíztatnia, hogy csinálj azt, amit akarsz a testtel, ami a 
Szentlélek temploma, és nyugodtan feszítsd keresztre újra és újra 
Jézus Krisztust, mert Ő mindig ott lesz és megbocsát. Ugye milyen 
rettenetes, ha végiggondoljuk? Úgy tűnik a konferencia szervezői 
felelőtlenek voltak, és engedtek annak a csábításnak, hogy egy hí-
res ember, akit a fiatalok ismernek, fellép náluk, és ennyi elég.  
Azt gondolom, hogy ha eurcharisztikus kongresszust rendezünk, 
akkor nem a liberális világnak kell kedvezni azzal, hogy egy picit 
hiszek, majd egy picit felhívom Istent, majd, ha akarom, egy picit 
megteszem, amit Isten mond, de azért nem járok mindig misére, 
lesznek gyerekeim és jól elvagyok velük. Ezek nem a krisztusi nor-
mák, Krisztus követése nem erről szól. Az eucharisztiát Krisztus 
alapította, amikor magunkhoz vesszük, akkor Őt vesszük ma-
gunkhoz, az Ő normáit kell követni. 
Próbálom beleélni magam abba a helyzetbe, hogy mit éreztem 
volna, ha 15 évesen én is ott ültem volna ezen a rendezvényen a 
BOK Csarnokban. Világéletemben undorodtam a nyáladzástól, a 
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logikátlanságtól, taszít az egész, de lehet, hogy gyerekként próbál-
tam volna a megfelelés miatt mégiscsak megerőltetni magam, hi-
szen ennyi ember – főleg a felnőttek – mégsem tévedhetnek. És rá-
adásul a szüleim is elengedtek, sőt mondták, hogy menjek, mert 
rendes, becsületes, józan emberek, és egyáltalán nem jóindulató 
balfékek – kikérem magamnak –, ahogy azt a humorista („Ez ne-
kem mindig azt jelentette…”) mondta a jó katolikusokról, rendes 
keresztényekről. Arra gondolok, hogy mi van, ha nemcsak egyet-
len gyerek/fiatal érzett ugyanígy, sőt lehet, hogy az ottlévő 5000 
fiatalból 4900 pontosan ezt érezte, de nem beszéltek erről, és úgy 
gondolták magukban, hogy ők gondolják rosszul, és nincs igazuk, 
mert az igazság ott van a színpadon beszélő humorista képében. 
Ugye milyen szép megtévesztés lenne? Elgondolkodtató, igaz?  
Számomra a katolikus azt is jelenti, hogy valaki megalkuvás nélkül 
keresi az igazságot, és nem fél megtalálni azt. A humorista erre a 
jogos lelki igényre mondta azt, hogy hagyd csak, nincs mélység, 
Isten ott van mindig az ajtó mögött (hol máshol?). Mi ez, ha nem 
az igazság tagadása. Az egész helyzetről eszembe jut Kierkegaard 
Vagy-vagy című művének egyik sokszor idézett részlete: Egy szín-
házban történt, hogy tűz ütött ki a kulisszák mögött. Kijött a mókamester, 
hogy ezt a publikummal közölje. Tréfának tartották és tapsolni kezdtek: a 
mókamester megismételte; az emberek még jobban hahotáztak. Azt hi-
szem, a világ is így fog elpusztulni, okos emberek nagy hahotája közepette, 
akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc.17 Összefoglalóan nem sza-
bad kitenni a jövő nemzedékét annak, hogy nevetgéljen, szórakoz-
zon, közben meg félrevezessék.  
Mindezt gondoljuk át szülői oldalról is. Ők bizonyára azt gondol-
ták, hogy a gyerekük jó helyre megy, biztonságban, jó kezekben 
lesz, és tessék. Pont ott támad a világiasság, ahol nem is várták 
volna. Ha ezt tudom, szülőként a gyerekemet biztosan nem enge-
dem el erre a rendezvényre, mert pont az illúzió miatt (hogy itt 
nem érheti rossz) talán kevésbé működik, működteti a kritikai ér-
zékét az ifjúság, és könnyebben befogadásra kerül olyan üzenet, 
amit más helyzetben nem fogadna be. Ha felelős szülőként azt sze-
retném, hogy a gyerekem katolikus maradjon, akkor lebeszélem az 
ilyen fellépőről. Gondoljunk bele, lehet, hogy valaki csak egy szik-
rára vár, és képes lenne felgyulladni Istenért, és az ilyen rendezvé-
nyek arra lennének jók, hogy ezt a szikrát „megkapja”. Ehelyett mit 
kap? Hogy a szikrát eloltják (a humoristára gondolok). Mi van, ha 

                                       
17 Sören Kierkegaard: Vagy-vagy, Gondolat Kiadó 1978. 44. o.  
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valakinek ez az előadás oltotta el az Isten iránti éledező szeretetét, 
vagy vetette vissza fejlődését évekkel? Az eddig teljesen világos 
gondolkodásában, értékrendjében zavart okoz? 
Miért nem hívnak meg olyan autentikus személyeket, akik valóban 
megértik az Istent és nem engedékenyek? Tudjuk, hogy a külön-
böző szekták, különböző ezoterikus irányzatok azért tudnak jól el-
terjedni, mert nem követelik az életed megváltoztatását, pénzzel, 
jópofizással „kiváltják”, mert tudják, hogy az emberek többnyire 
olyanok, hogy csak azt becsülik meg, amiért fizetnek. Az igazi 
Krisztust követő egy fillért nem kér a tanításért, de nem is engedé-
keny, és ha valaki görcsöl tőle, az azért van, mert a földdel jegyezte 
el magát. Az a csoport, amelyik Krisztushoz tartozik, annak ez 
semmilyen görcsölést nem okoz, hanem felszabadulást. Csak az 
görcsöl, aki a föld után vágyik, de az igazi út nem ez. Ha az egyház 
valóban autentikus embereket engedne kizárólag nyilvánosan 
megszólalni, akkor biztos vagyok benne, hogy özönlene az ifjúság. 
Sőt azt gondolom, hogy az egész országot pillanatok alatt fel le-
hetne rázni. Egy Pio atyáról szóló könyvben olvashatóak a követ-
kezők: És most úgy tűnik, itt volna az egyik oka annak a rendkívüli be-
folyásnak, amit Pio atya gyakorol mindazokra, akik a közelébe kerülnek. 
Úgy tesz, mint a forráskutató, aki a betemetett élővizet felszökkenti a szá-
raz rutin pusztaságából. Érintésére a lelkek „felismerik” keresztény vol-
tukat. A megszokottá vált szertartás újra életet és színt kap. Nem hiszem, 
hogy azok, akik San Giovanni Rotondóban voltak, ezután egyszerűen né-
zőként tudnának részt venni a szentmisén. – Azt mondhatná az ember, 
hogy megnyíltak a szemei – nyilatkozott valaki előttem. – A misében fel-
fedeztem azt, amit még csak nem is sejtettem!18 Azt gondolom, hogy 
egy katolikus rendezvénynek ilyen eredményekre kellene töreked-
nie.  
De visszatérve a humoristára, ha egy rendezvény a „Még egy nap 
Jézussal” címszó alatt „fut”, akkor nem kellene engedni, hogy va-
laki arról beszéljen, hogy Isten az ajtó mögött van, és ha akarom 
felhívom, ha akarom nem. Vagyis nem kell imádkozni hozzá, nem 
kell könyörögni, nem kell törekedni felé, nem kell gondolni a ke-
resztútra, ahol Isten meghalt értünk, nem kell hálát adni az adott 
napért, és nem kell viszonozni azt a szeretet, amivel szeret minket. 
Elég barátom, ha jól elvagy. Aki ilyet mond, az sohasem tapasztalta 
meg Istent a maga valójában. Mit keres a hitvallók között? Ez az 

                                       
18 Maria Winowska: Pio atya igazi arca, Ecclesia, Budapest, 2008, 29. o.  
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ifjúság megtévesztése! Ehelyett olyan embernek kellene fellépnie, 
aki megvallja, hogy Krisztus benne él. Micsoda nagy különbség!  
Visszatérve a számomra legbotrányosabb részre, a heroinos álom-
ból történő ébredésre. Gondoljuk bele, hogy egy gyermek/ifjú 
akárcsak egy pillanatra is elhiszi, hogy ez így van (bármit tehetsz, 
Isten megbocsát), rossz útra tér, és olyat tesz, amitől később na-
gyon nehezen fog tudni megválni, az egész életére kihat, nem fog 
tudni megbocsátani magának, önmaga előtt semmivé lesz, meg-
süllyed az önbecsülése, és a végén elhagyja a hitét. Valaki ezt ko-
molyan végiggondolta?  
Vannak emberek, akik az életüket adnák Krisztusért, de hallga-
tásba vannak kényszerítve, míg – lásd a humoristát – vannak olya-
nok, akik arról „vallhatnak” ezrek előtt, hogy megszabadultak a 
mélyebb, Krisztus felé vezető úttól. Ez az egész helyzet mélyen fel-
háborító. Az ilyen rendezvények végkicsengésének a hallgatóság-
ban annak kellene lennie, hogy a mélyebb úton járók Istenben bol-
dogok.  Mi – az AQUILA közösség vezetője és tagjai – szabadok 
vagyok, és úgy szabadultunk fel, hogy Istennek adtuk az életünket.  
 
Prohászka lelkisége 
 
Nagy és nagyon tisztelt elődünk, nem azt akarja, hogy Isten az ajtó 
mögött álljon és kényem-kedvem szerint én hívhassam fel, s Ő ne 
zavarja az életemet mert én itt élni, szaporodni akarok… Nem ezt 
akarja!19 Az Úr igájától megszabadulni nem könnyebbség, hanem 
ördögi jóérzés. Aki ezt engedi hirdetni az Eucharisztikus kongresz-
szuson, az nem ismeri Isten akaratát. 
Másrészt 2009-ben megjelent könyvemben20 Isten kutyájának ne-
veztem magam: Domini care… na ez felhasználásra került.  
 
Húsvét után II. vasárnap  
„Énnekem az Úr sokat adott, akarok másoknak adni. Ez életkönnyítés. 
Minden önmegtagadás életkönnyítés. Hisz az ember nem azért gyötri ma-
gát, hogy gyötörje magát, hanem, hogy jobb legyen másnak. Azok a jó 
szolgák: a kedély jó szolgálatai, lélek szolgálatai, a készség szolgálatai. 
Ahol van egy ilyen jó lélek, az egy kis szentjánosbogár, mely szépen vilá-
gít. S ha az ember nem is lesz a világ világossága, -- ez csak a napsugárra 
van bízva, -- ez a biztató, kedves, még emlékében is áldott lelkület a maga 

                                       
19 Forrás: Prohászka Ottkor: Legyetek világító emberek 

http://www.ppek.hu/k492.htm 
20 Pável Márta: Akinek füle van a hallásra, az hallja meg (Magánkiadás, 2011.) 
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kis körére mégis csak fényt vet. A Krisztus gyújtson ilyen világítónak 
szánt lelkeket.”  
 
Úrnapja  
„A szent áldozás lélek-vétel, a szent áldozás Krisztus-rámborulás, Krisz-
tus-átfolyás, Krisztus belémhatolása. Az isteni Megváltó azért jött a vi-
lágra, hogy bennünk egy más világot emeljen ki, fejlesszen ki, tegyen ve-
zetővé. Ezt csak akkor tudja tenni, ha az Ő lelkét önti át a miénkbe. Az-
után a nagy gondolatokat, érzéseket, azokat a nagy kitartásokat, azokat a 
nagy reakciókat. Nekünk mindnyájunknak erre van szükségünk. Azt 
mondja:,,Én vagyok a te lelked gyökere. Nemcsak gyökered vagyok, én a 
te életed vagyok, a te kenyered vagyok, a te véred vagyok, a te hited vagyok, 
a te életenergiád vagyok.'' Mi nem úgy teszünk, mint Mózessel a zsidók, 
akik ha ránéztek, eltakarták az arcukat. Mi nem. Mi fellebbentjük a fátyolt, 
mert ez az arc, biztató arc, sugárzó arc, és nem vakító arc. Tudjátok, hogy 
nézzünk rá? Hogy elváltozzunk belé. Uram Jézus, gyökerem vagy. Én e 
gyökérből való hajtás akarok lenni. Uram Jézusom, kenyerem vagy, életem 
vagy. Gondolataidat veszem, érzéseidet veszem, indulataidat veszem. Ha-
talmas, felséges, csodálatos lelki életközösségbe lépek Veled.” 
 
Amit a humorista hirdetett, mint vallomás az inkább taszító, mint 
vonzó Isten felé, látható, Prohászka is így látja. Lelki közösségre 
van szükség Istennel, nemcsak egy néha elővehető szerencsét hozó 
babaként kell kezelni. Mit is akar Isten? 
 
Pünkösd után X. vasárnap  
„Hány ember mondja: Én nem csalok, nem rablok, nem lopok, nem ölök, 
nekem nem kell gyónni... Hát bizony, ha az édesanya azt mondaná, én 
nem csalok, nem rablok, következőleg, Istenem, örülj, hogy én vagyok. -- 
Hát a kedélyed? Hát a szeszélyed? Talán ez az élet? Ez a sok: Nem! nem! 
nem! Hol van a sok: Igen! igen! igen!? Ne beszéljünk így, mert aki így 
beszél, az azt mutatja, hogy az emberi élet tartalmát, értékét, érdemét, fi-
nomságát, nagy kötelességeit nem is sejti. A világ nem attól lesz jobb, 
hogy nem lopnak, ezt a zsandár is meg tudja akadályozni. A világ attól 
lesz jobb, ha az ember a saját maga lelkületét viszi. Ettől lesz emberi kö-
zösség, ettől lesz az egész emberi élet lelkes. Krisztus azért jött, hogy az 
embernek bensőséges, tiszta, jóságos, nemes lelkülete legyen. Édes Jézu-
som, add meg nekem ezt a kegyelmet.” 
Az, ami ezen a konferencián elhangzott, nem haladás, hanem a vi-
lágnak való megállás, élvezkedés útja, ’ja és ha valamiért kellesz, 
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Isten, úgyis ott vagy, mert szeretsz’. Ezzel a humorista visszaél, Is-
ten nem a rabszolgánk, nem a közértes, aki úgyis nyitva van akár-
mikor is megyek. Ő a legnagyobb Fenség, a Végtelen Maga. Ezzel 
a humorista nagyon is visszaél, s ez nem követendő, ez romboló! 
 
 „Haszontalan öntudat-e az, mely így énekel s imádkozik: 
 
„Ó, szomjazlak Téged, te édes, fölséges Krisztus, 
Mert lehoztad nekem a földre az Istent. 
Szomjazlak, mert az élet királyi ütőere vagy; 
Rám hordod az erőt és fürdöm a te forró, lelket-tápláló italodban,  
 
Szomjazlak, mert több vagy, mint aminek látszol 
S mikor kitárod szívedet, ízlelem benned a Végtelent. 
Szomjazlak, mert égő szférádul magaddal hoztad az eget 
S hazajár a mennyországba, kinek megfogtad a kezét. 
Jaj, szomjazlak, mert oly fönségesen kristálytiszta vagy, 
Hogy nem rejtőzik mögéd, hanem átlátszik rajtad az Isten.”21 
 
A vallomásra meghívott lelki silányság ezeket a sorokat el tudja-e 
mondani magáról? Ha nem, tragikus volt meghívni. A szereplő ref-
lektorfénybe kerül, elvarázsolja, hogy annyi szempár szegeződik 
rá, mindenki issza a szavait. És ez tényleg egy nagy pillanat, de 
nem az egoizmus nagy pillanatának kellene/szabadna lennie, ha-
nem lehetőségnek arra, hogy a forráshoz kísérjük a szomjazókat. 
Amikor megmutathatjuk, hogy merre van az ösvény, persze csak 
akkor, ha mi is járunk ezen az ösvényen. Ilyenkor az idő kicsit 
mintha megállna. Nemcsak a Föld, de az Ég is figyel minket. A sza-
vaknak súlya van, ez most ekkor nyilvánvaló. Ha csak pár ember 
előtt is beszélünk, mérlegelnünk kell: mit okozunk majd a hallga-
tóságban. Elhallgassuk a bűneinket, mutassunk szebb képet ma-
gunkról? Ez nem járható út, a hallgatóság számára hamar leleple-
ződik a beszélő. Őszinteségre és egyenességre van szükség, de a 
tetszeni akarás egyetlen parányi szeletkéje nélkül. Őszinteségre 
van szükség, de előremutató, felfelé ívelő mondandóval. Ha nincs 
kincsem, amit már megtaláltam, vagy csak olyan kincsem van, 
amit időközben elvesztettem, ne beszéljek róla, mert csak az derül 
ki, hogy szegény vagyok. Igen, egy humorista abból él, hogy tet-

                                       
21 Forrás: Prohászka Ottokár: Új elmélkedések, 78.o. 

(http://www.ppek.hu/k91.htm) 



- 28 - 

EGY EXHIBICIONISTA MÉLYREPÜLÉSE 

szik a humora másoknak, de ez sokszor görcsös megfelelni akarás-
ban nyilvánul meg, amely a viccek vékony héja alól időnként kilát-
szik. A humor és a kritikus szellem jó eszközök, csak jó ügy érde-
kében kell őket használni, nem a magam sikerét előmozdítani ve-
lük, főleg abban a szent pillanatban, amikor Istenről beszélhetek. 
Istennek van humora, s humor nélkül az ember sem tud élni. 
Mindez azonban nem jelenti, hogy az ember a vándorlása során a 
szűk úton össze-vissza forgolódhat minden következmény nélkül.  
 
Bízunk benne, hogy a Budapesten tartandó 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus többi rendezvényének minden előadása az 
eredeti célt, az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének el-
mélyítését fogja szolgálni a Krisztushoz méltó legmagasabb fokon.  
 
 
Irodalom 
 

 Bíró Bertalan dr.: Az eucharisztikus világkongresszusok története in: 
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EGY EXHIBICIONISTA MÉLYREPÜLÉSE 
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