
HARMINC NAP A KÖZELKELE'rEN
l r t a Kormos Ottó-

Bab Thuma - mondom magabiztosan az arab taxisofőrnek a da-
maszkuszi repülőtéren. Ott keLl lennie a ferences kolostornak, ott talán
szállást találok. A gépkocsivezető nem tud csak rarabul, én pedig egy
szót sem beszélek az ő nyelvén. Nem is szólunk egész úton egymáshoz,
csak amikor három dollárt kér az alig tíz perces- utazásért. Kézzel-lábbal
igyekszem bizonyítani, hogy ez nagyon drága, Hátha még tudná, hogy
össze-vissza öt dollár lapul a tárcárnban ! De azután a kényúri dölyf mé
gis megenyhül (valamelyik őse talán sejk vagy szultán lehetett ... ?) és
hosszú alkudozás után, melybencsak angol tőszámneveik szerepeltek, két
dollárban kiegyezünk. Igy is becsapott eggyel, mert - mint később

megtudtam - csak egy dollárt kell adni ezért az útért.
Ne higgye azonban senki, hogy ez a kis közjáték mindjárt az uta

zás elején elvette a kedvemet attól, hogy végigjárjam Szíria, Jordánia,
Libanon, Egyiptom és Görögország országútjalt, légíútvonalait, Vál1O-
sait.és 'falvait. Csak némi ízelítőt adott abból, hogy mi, akik már meg
szoktuk "a szabott árakat", bizony nehezen illeszkedünk be a Kelet vi
lágába. Én azt hiszem, ha talán nincs is benne a Koránban, hogy ide
gent, európait becsapni nem bűn, mindenesetre komolyabb lelktismeret
furdalást nem okoz. Viszont, ha a pénz és a kereskedelem terén nem is
virágoznak az erények, azért van ott más, jó tulajdonság is! ,

Mert ha történetesen autóbuszra ugrassz (ha egyáltalában fel tudsz
ugrani, mert sokszor meg sem áll, osak lassít a megállóhelyeken), de
rossz irányba indultál vagy más számu buszraszálltál, a kalauz leesön
geti, megkérnek valakit, hogy kisérjen a megfelelő megállóhelyhez. Az
is előfordult, hogy rendőrtől kérdeztem meg egy utca hol1étét. A rend
udvadas őre leültetett kis bódéja elé, őmaga kiállt az útra, fűttyel meg
állította az arramenő buszt és igen komoly figyelmeztetéssel lelkére kö
tötte a vezetőnek, ihogy az idegent itt és itt le kell tennie. Hátha még
az ember papi ruhában utazik! Az ".abuna", az Isten embere, féljegyet
fizet autóbuszon, a rozoga villamosokon. ha pedig taxiba ül, a sofőr arab
bal kevert egy-két angol szóval hamarosan tudomására adja, hogy ő is
keresztény, szír, arab vagy örmény, és útközben még a nevezetességekre
is felhívja a figyelmet. Ez a tisztelet jár k.i a Mekkát megjárt zarándok
nak, a hadzsinak, akit különleges feze tesz felismerhetővé, de a többi
felekezetek papjainak is, legyenek akár -keresztények, akár muzulmánok,

***

De talán nézzünk körül először Damaszkuszban! Körülöttem az arab
gyerekek kinyújtott kezekkel baksisért kiáltoznak, a szeméthen fényes
nappal patkány kotorász, az autók és buszok szüntelen dudálással pró
bálnak előrejutni a zsívalygó sokaságban, szamár ordítoz es jeges italo
kat kínálnak utcai árusok - ez a píllanaífelvétel az óváros szűk ut
cáiban. Az új város, mely oa Hermon hegye felé terjeszkedik a magas:
hegyoldalban - 'az más. Az már modern és európai. Szíria fővárosa

kinőtte az ősi kereteket és az óváros mellé, sőt inkáibb fölé, hatalmas,
európai méretű utcákkal és forgalommal rendelkező szép -városrész
épült. Azt olvastam. hogy Mohamed nem akart Damaszkuszba menrri,
nehogy még életéiben a Paradicsomba jusson - olyan szépnek tartotta
az akkori arab világ az arab kereskedelem e rnindenkorí fellegvárát.
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Mikor ottjártam, éppen a damaszkuszi vásár ideje volt. A Barada-folyó
partján, 271 ezer négyzetméter területen, huszonöt állam ezer kiállítója
mutatta be, hogy ez a közelkeleti város milyen szerenosésen egyesíti a
Keletetés Nyugatot, az izlámot és a kereszténységet, az elmúlt évez
'redekefés a mai világot. '

A ferencesek zárdája, a Casa Nava, nem messze van a szei;t Pál
.megtérésében oly fontos szerepet játszó Egyenes-utcától. A Bab Thumá
nak, Tamás-kapunak nevezett városfal részt, ami még nagyjából épség
ben maradt a XIII. századtól, az óváros bejáratának tekinthetjük. A
'Szentföldre igyekvő papok a ferences zárdában találnak mindig szállást.
A helyet soka!k vére szeritelte meg: 1860 júliusában a Libanon-hegység
ből lerohanó druzok, a fanatikus muzulmánok, ötezer keresztényt gyil
koltak le. Közülük tizenegyet 1926-ban boldoggá avattak. Csontjaik már
'ványoltáron a ferences templom diszhelyén találhatók. Azután jött az
1915-ös örményüldözés. Még ma is naphosszat zárva vannak az örmény
'házak kapui és csak hosszas kopogtatás után lehet bejutni ...

A rnuzulmánok számtalan temploma közül az Omajjád-mecset a
legihíresebb. A római időben Jupiter-templom állott ezen a helyen, majd
-ókeresztény bazilika épült Keresztelő Szent János fejereklyéjének tisz
teletére. Azután 708-ban 1. Al-Wadid, a híres omajjád-'kalifa parancsára
<épült ez a gyönyörű mecset, melyiben toválbbra is tisztelik "az ő szentjü
Ket", Keresztelő Szerit Jánost. A mecset jobboldalán a Jézus-mánaret. Az
izlám hite szerint az utolsó ítélet napján ide fog Krisztus "alás'zál1ani",
hogy ítélkezzék a világon ...

Közel van a Casa Novához Ananiás háza, a földalatti kápolna és
'Szent Pál kápolnája, ez a toronyszerű épület, ahol IV. Arétás király
helytartója elől kosárban eresztették le az apostolt, így menekült meg.
Ma árvaház bejárata. Maronita apácák tanítgatják Krisztus hitére itt a
.kís arab gyermekeket,

***
Aleppo. A Szeritírás Berea-ja ősiségben Damaszkusszal vetekszik.

Kisebb ugyan, de még ma is nemesebb, zártabb és tradicionálisabb. Azt
.mondják, a nemes arab családok ma is Aleppoban laknak és onnan szár
znazík a legtöbb arab író, tudós; Valóban, van valamí különös varázsa
-ennek a városnak. Nemcsak azért, mert talán nincs mégegy olyan vá-
-ros, amelyben annyi püspökség lenne, mint itt. Jómagam kilencet szá-
moltam össee, de keleten sohasem tudja az ember, nem téved-e a szá
mokban? Szállásom ablakából a káld-pátríarkátus temploma látszik. Éj
jel neonkereszt válagítja ki, nappal az. ember a szűk utcákon nehezen
találja meg a bejáratot. A püspök éppen búcsúzott híveitől, utazott a
zsinatra. De a kép inkább illett egy kis falusi plébánia búcsúzó plébá
nosához: meghitt, bizalmas légkör, kicsiny templom, udvarra kitett vi
rágvázák, rozmaring-bokrok. A templomban Kis Szerit Teréz és fent Szent
:X. Pius képe, az asszonyok fátyollal fedett fejjel, a féI1fiak karbatett
kézzel imádkoznak.

Az aleppoi ferences templomban láttam az első arab kánontáblát és
.a misét nekem is araoul kellett volna végeznem, legalább is az igehir
detőí részt oa lépcsőimával együtt. úgy oldották meg, hogy egy idősebb

lektor mindent olvasott helyettem, én pedig a szükséges részeket csend
'ben az oltárnál mondtam. A mise hangulata a mí évtizedekkel ezelőtti,

:klisvárosi szagos-miséink hangulatára emlékeztetett. Divatos közönség,
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lelkes hallgatóság a páter szeritbeszéde alatt (pozsonyi származású szlo
vák atya, ma mái" -egy szót sem tud magyarul), sok-áldozó.

De gyönyörű Aleppo fellegvára! Ötven méter magasságban, a város
rnellett közvetlenül, szfklaesúcson emelkedik ez a 'már a hetiták és asz
szírok idejében ismert vár. Ma múzeum, de amint az ember végigjárja
egy kicsit, igazat ad annak, hogy az arab míndíg a legjobb katonanem
'Zetek között volt. Háborúban, békében egyaránt csodálatos lehetett ez
a szilk:lavár, 60 méter mélyre nyúló földalatti börtöneivel, 25 méter ma
gasba ugró minaretjeivel, csodálatos trónteremmel és oly jól kiépített
Iőrésekkel, hogy a maga korában szinte bevehetetlen volt. Az egyik bolt
hajtás alatt újabb keresztény emlék:' Szent György állítólagos SlÍrja ...
Igaz-e, nem-e, ki tudja? Dé hogy egyaránt idezarándokol keresztény és
muzulmán, arról a körülötte lévő sok-sok felirat talIlrú.skodd!k.

***
Két óra hosszat váralkozom a városi irodában, !hogy kiV1igyene!k a re

pülőtérre, Vissza szerétnék jutni Damaszkuszba. A sivatag, illetve az
arab pusztaság, melyben egykor Szerit Pál is tartózkodott, fentről kiet
len félelmetes benyomást kelt. Efölött repült velem Aleppoba a gép.
Most v:i:sszaigyekezném, de a várakozás azzal ér véget, hogy ma nem
megy gép. Elfojtott magyar káromkodásra leszek figyelmes. A damasz
kuszi vásáron résztvevő rnérnökök egyike volt színtén itt és most közös
gondunkká vált: hogyan térünk haza? Két magyar azonban a Iegna
gyobb idegenségben azonnal jóbaráttá válik és igy hamarosan kettesben
sietünk helyet biztosítani magunknak a "servioe-taxi" Damaszkuszba
induló járatára. így hívjáik az iránytaxit; 6-8 utast is visz magával. Ke
let legolcsóbb és viszonylag kényelmes közlekedési eszköze, Csakhamar
J.OO -120 kilométeres tempóval száguldunk a nyílegyenes országútakon
Damaszkusz felé. Az utas szorong vagy örvend - idegrendszerétől füg
gően, az órákhosszat tartó őrült iram azonban nem enged, még fokozó
dik is, arnikor az arab rádiók tüzes dalai és zenéje elragadják a derek
vezetőt.

* * *
Az ötórás autózás alatt egész komoly ökumenikus párbeszéd folyt

le taxinkban. Jobbomon egy tanultabb muzulmán úr ült, előttem egy
banktísztvíselőnő, aki szír-ortodox volt, mellette egy anglikán értelmi
ségí. Angolul társalogtunk és amikor megmondtam, hogy katolikus pap
vagyok, beszélgetésünk akarva nem akarva a zsínatra és az ökumenikus
törekvésekre terelődött. Mindenlki elismerte, hogy Keleten a katolíkus
gimnáziumok a legjobbak tanulmányi szempontból. A "Madrasi Fran
císcani", a ferences iskolák arab neve, és tegyük hozzá: jó neve. Szín
vonalas oktatást adnak a vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül
míndenkínek, A vallásos türelemmel nincs baj. Megvan ott mínden fe
lekezet egymás me1lett. Sőt, mindenkii. nagyon ragaszkodik a vallásához.
Ez azonban nem zárja kd, hogy az egységre vágyj anak, s fel is vetik a
kérdést: rniért kell többféle Ikereszténységnek is műkődnie egy~egy rnisz
sziós állomáson ?

Beszélgetés közben már egymást kínáljuk a különleges szíriaí cse
megével. a nyers mogyoróval, azután hatalmas almákkal és a falvakban
városokban mindúntalan elénk meredő hirdetésekből ismert Cola-félék
kel. A nagy hőségben tényleg üdíti az embert a Cola és szívesen is it
tam. A Spiegel szeptemberi számában egy kép éppen egy Coca-Cola
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üveget állít diadalív alá, ezzel a feldrással: "VHághat.alom." Itt minden
kis sivatagi dinnyetelepen, benzinkútnál, bazárosnál ezerféle jégbehűtött

italt ihatunk. Ismétlem: jéglbehűtöttet.. Az araboknak egyébként vallá
suk tiltja, \hogy szeszt fogyasszanak.

***
" Ime, felmegyünk Jeruzsálembe ..." - Ezek a szentírási szavak do

bogtatták meg szívemet a taxiban, amikor a jordániai fővároson, Ama
non áthaladva a Holt-tenger mellett rohantunk. közel 400 méterrel a
tengerszint alatt. Egyszerre csalk feltűnt a "szent város", a sokszor né
zett képekhez hasonlóan - azaz nem is hasonlóan, mert szebb, ízgal
masabb, titokzatosabb és Ienyűgözőbb az első benyomás. (Utána persze
az embemek alkalma van arra is, hogy némiileg kíábránduljon.) Az ör
mény egyesületek érseki palotájában lakom. Az érseki helynök, Johan
nes Gamsargan, Werfel csodálatos regényének, a Musa Dagh 40 napjá
nak ismert falva, Yoghonuluk mellett született; szüleit szemeláttára öl
ték meg, kész regény, amint Iatínulielmesédi, hogyan jutott Rómába és
hogyan lett pap. Első misérnet az örménykatolikus templomban mon
dom azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Krd:sztus a keresztúton
szent anyjával találkozik vagyis a IV. stációnál,

De mi is az, ami sokszor kiábrándított a szent városban? Nem a
zaj, hanem a pénz őrülete. Szinte minden bennszülött a zarándokokból
él. Hogy jól-e, rosszul-e, azt megállapítand nem vagyok ihiv,atott. De az
idegenvezetők !rohama ijesztő. Még a Szeritsír templomában is. Baksis,
baksis, baksis... Megállasz ~ Szeritsír bejárata előtt: gyertyát nyom
nak a kezedbe, vaku lobban - lefény:képezteik! Misézel a betlehemi
barlangban: kezedben, mint annakidején a jászolban, megszűletik az Élet
Kenyere: vaku lobban - egy óra rnúlva árveheted a képet. Járod a
templomokat: a sötétből egy még sötétebb valaki svéd ugrik, angolul,
olaszul, franciául magyaráz, kabátodnál fogva rángat, gyertyát gyújt
és végül mondja: "Baksihish for the church" . .. Hogy azután a temp
lomé vagy az övé - ki a megmondhatója?

De az a néhány perc, mikor mégis sikerült 'egy tízperrenyi időre

csendben azon a helyen imádkozni, ahol Krisztus feltámadt, a márvány
lapot érinteni, a falakat csókolni és rádöbbenni, hogy Jeruzsálem még
is a kereszténység középpontja. ahonnan a feltámadás valósága élő

hitté lett - ez mindenért kárpótol,
Az Olajfák hegye ... Elhagyod a ferencesek gyönyörű bazilikáját,

az orosz apácák soktornyú kolostorát, a zsidó temetőket és eljutsz a Do
minus flevit templomhoz. A mise alatt az oltárról az ember szeme aka
ratlanul is a gyönyörű kilátásra révedez. Hogy éppen itt sírt az Úr vagy
másutt, nem lényeges, de sírt ezen a gyönyörű városon ...

Egy vasárnapot arra szántam, hogy végigjártam a különböző vallású
és ·szertartású templomokat. Nehéz lenne mindet elsorolni. A piciny kis
szír-ortodox pátriárkai templomtól, ahol a töpörödött öreg püspök le
int a rosszalkodó gyermekekre, a hatalmas és méltóságteljes örmény or
todox székesegyházon át, egészen a melkiita katolikus templomig, ahol
éppen az új érseket, Hiláriont iktatták be Zamini apostoli nuncius jelen
létében - rengeteg éneiket, szertartást, különféle embert ügyeltem meg.
Micsoda jellegzetes arcok, prófétái szakállak és áhitatos hangok.

Jeruzsálemben van a "petit soeures", a Foucauld alapítású nővérek

novíciátusa. A VI. stácíó temploma az övék. Ök is felvették a melkita
ritust, hogy ezen módon is közelebb hozzák Krisztushoz az arab vilá-
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~ot. Sajnos, a férfi ág képviselőivel nem találkozhattam. Az egyik pap
juk villanyszerelő, a másik valami technikusí állást tölt be: csak egész
korán vagy túlkésőn lehet őket otthon találni. Egyébként az arabsággal
egy életnívón és valljuk he - éppen ezért igen igénytelenűl és szegé
nyen élnek. Ennek a ezerzetnek mukatere az egész világ. Csak a leg
egzotikusabbakat írom le: ott találhatók a lyoríi cirkuszok vtlágáoan, az
eszkimók, a beduinok között, vállalják a nomád életet, a pigrneusok egy'
szerűségét, Dél-Amerika fazendáit, a svájci börtönök elítéltjeinek gon
d?z:ását. Keresik az utat, az új lehetőségeket az evangélium terjesz
tesere ...

Szállásom közvetlen szomszédja az osztrák-magyar zarándokház.
E pillanatban még állami ikórhiÍz, de úgy hírlik, hogy hamarosan vissza
adják Ausztniának, mert addigra felépül az új modern kórház - a fa
lakon kívül. A 'zarándokház kápolnája régi várkápolnára hasonlít. A né
hány idős osztrák apá/oa még élénken emlékezik a magyar vicerekto
rokra: a megboldogult Lippai kanonokra. Ijjas püspökre, A társalgó
ban megfakült fényképek: régi magyar zarándoklatok emlékei. Azonnal
megtalálom az egyiken Tóth kanonokot, az esztergomi nagyprépostot.
volt biblikus-tanáromat. Mennyit mesélt és milyen lelkesen ezekről a
szeritföldi utakról! És most 'én is dtt vagyok, háború után az elsők ~ö

zött, akik ismét ibejárhatják Krisztus nyomdokait. Milyen jó is a béke!

***
"A legnagyobb problémánk, hogy nálunk mindeniki vallásos ..." Ez

zel a látszólagos ellentmondással kezdődik a beszélgetésünk Szabó atyá
val, a beiruthi Szerit József egyetem tanárával. Igen, Libanon az egyet
len keresztény aralbállam. Itt féltő irigységgel és gonddal vigyáz min
den vallás és egyház arra, hogy az őt hagyományok szerint megillető

pozícióit meg tudja tartani.
A jezsuiták által vezetett egyetemnek, amely még orvosi karral is

rendelkezik, közel kétezer hallgatója van, akiknek több mint a fele ke
resztény. A háromhajós egyetemi temploma város katolikus vallási
életének központja. A tanév nyitása és zárása a köztársasági elnök j!e
lenlétéiben megy végbe, akd maga is maronita keresztény. Érd'€lk~, hogy
a ~eológiát itt főleg a világiak számára adják elő, mert a papnak \\ké
ezülők zöme Jeruzsálemben tanul. A teológíailag képzett világtak sorá
ból kerülnek ki jobbára a hitoktatók. De vannak, akik még többre vágy
nak. Ilyen Ely Robert Chammas, egy Ierences kollégium arab tanára is,
aki hamarosan diakónus lesz. Vele folytatott beszélgetésem során ki
tűnt, hogy hittani tudása igen nagy, érdeklődése pedig még nagyobb
minden iránt, ami valamiképpen összefügg az egyházzal. Alig várja, hogy
az evangélíumot hirdethesse valamelyik szószéken.

***
Hogy az ernber valamelyest megismerje ezt a csodálatos Libanont,

ahol a szegénység és a gazdagság, a túldivatos amerikai luxus-élet és a
kikötők kemény munkásélete úgy kavarodik össze, hogy színte szétvá
lasztana sem lehet - a legjobb a különféle utazási irodák 'túráín részt
venni. Előbb egy autóbusznyi kirándulóval voltam a baalbeki római
kori emlékeknél. másnap azonban csak a gépkocsivezető és az idegeríve
zetőnő társaságában magánautón száguldottarn a libanoni cédrusok re
zerváturriához, Az utazási irodának ez is megéri. Aznap talán ráfize-
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tett, de a versenyt győzni kell. S az idegenvezetőknek is élniök kell, fő

leg a borravalóból. Minden városban, minden látnivalónál más idegen
vezető vesz "birtokába','. Az autó véletlenül - vagy készakarva? - az
emléktárgyak üzletel mellett áll meg és akkor' az én voltaképpeni veze
tőm, Miss Leila átalakul elárusítónővé. Valószínűleg innen is jutalé
kot kap.

***
"Hát maga mit keresel itt?" - hangzott a kérdés furcsa magyar

nyelven a kairói ferences zárda ebédlőjében. Meglepetésemben szólnd
sem tudtam. Ki lehet ez a kecskeszakállas, derűs tekintetű férfi, aki
azonnal a zongorához ül és tiszteletemre .eljátssza a magyar himnuszt és
a Mennyből az angyalt? Schedl professzor volt, a burgenlandi szárma
zású redemptorista atya, aki azután lelkes vezetőm lett az egyiptomi Iö
városban. Néhány hete még Szörényi Andorral. Hittudományi Akadé
miánk professzorával ült együtt a biblikusok világkongresszusán, Genf
ben, most Kairóban pihen, hogy' majd bejárja a sivatagot és eljusson a
Sínaí-hegyre.

Schedl professzor az őskeresztény remeték Krísztus-képét keresi
a kopt [kolostorokban és az ősi keresztény településeken. Amikor a
Cheops-píramís csúcsán kipihenjük a megmászás fáradalmát, elmondja.
hogy az ősi Krisztus-kép a hajdani egyiptomi istenfogalomig vezethető

vissza: az isteni "bíró" képéig. Nem vagyok egyiptológus, nem vagyok
szakember, de amint magyarázatai alapján kibontakozik előttem a "ha
lottak városa", arra kell gondolnom, hogy az ősi egyiptomi istenhit is
valahol az őskínyilatkoztatásban gyökerezhet. Az a túlvilági hit, ami
megkapja az embert a fáraók temetkezési helyein, a szfinx előtt, a mú
zeumokban tárolt múmiák és a fáraók kinesei előtt, valóban lenyűgöző.

De éppen ilyen csodálatos volt vezetése mellett bejárni az ősi Kairó
keresztény és arab nevezetességeit. Keresztényértéke!k:ben talán a világ
hírű kopt-múzeum a legkiválóbb. Az ősi ikonok, textíliák, kéziratok,
elefántcsont- és fafaragások, a libiai sivatag leletei sehol nem látható gaz
dagságban tárulnak a szem elé. Amit meg az izláma1kotott Egyiptom
fővárosában, alighanem színtén kiemelkedik a közelkeleti arab államok
közül. Feledhetetlen élményem maradt, az, amikor az autó felvitt az ősi

kalifa- és marneluk-sírok világából Kairó hegyére, a Mokattamra, Már
szürkült, a szeptemberi alkonyban felszikráztak az első csillagok, a pi
ramísok enyhe [klödfátyolba burkolóztak. alattunk a hárommilliós város
ban kigyultak a modern neonfények. A búcsúzó nap utolsó sugarai azon
ban itt fent még fényesen ragyogtak. Kivilágították a cítadellát, a der
viskolostor romjait, a különböző mecseteket, amelyeknek párját az ember
hiába keresné Szíriaban vagy Jordániában. Itt az istenhit és a művé

szet olyan csodálatos egységre lépett, hogy szinte egyik a másik nélkül
elképzelhetetlen. Egészen csodálatos alkotás Hasszán szultán mecsetje is,
amely Eszakafrika második legnagyobb mecsetje. 86 méter magasba nyú
lik a minaret tornya, 55 méter magasra az épület kupolája. Es benne
az arab szőnyegművészetés építészet remekművei. Mindenütt csak már
vány, cédrusfa és elefántcsont.

Van Kairóban két katolíkus intézmény, amelyeknek kifejezett cél
juk az arab világ és a kereszténység párbeszédének megvalósítása. A
ferenceseké a Bazár-negyedben fekszik és a keleti kereszténység tanulmá
nyozását tűzte maga elé. A· hatalmas épületben minden, vagy legalábbis
majdnem minden kiadvány helyet kap, amely a keleti kereszténységre
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vonatkozik. Modern könyvtár, több tízezernyá kötette1, a kutatások mér
hetetlen lehetőségével, csak sajnos, míndezideíg kevesen éltek ezekkel
a lehetőségekkel. A másik a domonkosok izlamológiai intézete, amely.
a modem Kairó szélén, az autóút mentén fekszik. ök maguk a kopt szer-
tartást vették fel, kápolnájukban a fal- és üvegfestmények a Koránban
is szereplő lbiibliai jeleneteket ábrázolják: Abranám és Izsák, Jónás, Illés:
az ószövetségböl, az Angyali üdvözlet és a Mennybemenetel képei. az
újszövetségből. A könyvtár itt főleg a muzulmán világot várja, de itt is
kevés az érdeklődés. Az ízlám még nagyon idegenkedve fogadja a keresz
ténység és - valljuk meg - föleg a katolikus egyház közeledését. Az,.
amit a zsinat kivánt, ma még csak a mí kezdeményezésünk.

***
A Borromeus-nővérek gimnáziumában mínden keresztény vallású:

tanuló a katold.kus hittanra jár, mert a többi keresztény egyház nem küld
hitoktatót. A növendékek között kopt, arab, görög, német, sőt még félig
magyar származású is volt: két kislány, magyarul azonban semmit sem
tudtak, ámbár .a magyar Kéri névre hallgattak. Nyilván azért nem, mert
az anyjuk görög nő. Budapestet is legalább annyira nehezen találták meg
a vílágtérképen, mintha teszem azt, egy alföldi gyermeknek kellene
megkeresnie Luxort vagy Alexandriát... Itt hallottam egy hittanórán
először egészen rnodern formában a választ a katekizmus ismert kér
désére:

"Avégett vagyunk a világon, hogy Istent szeressuk és másokka!
megszerettessük, neki szelgáljunk és másokat az ő szelgálatára tanit
sunk s ezáltal ne csak mi jussunk a mennyországba, de környezetünket
is odajuttassuJk."

Kissé hosszadalmas, de benne van az egész "aggiornamento" ...

***
Tizennyolcan, köztük két gyermek és nyolc nő, hat autóval alkot

tuk azt a sivatagi karavánt, mely az első remeték Wadi Natrun-i tele
pülésének helyére akart eljutni, A nemzetközi társaságban volt német
mérnők, bolíviai konzul, angol lés francia egyiptológus, koptológus, sze
mítológus is. A közel száz kilométeres sivatagi úton nem szabad cser
benhagyni egyik autónak a másikat. Ha egy .leáll, leáll az egész kara
ván, hogy segítsen neki. Az egy napos útra tetemes élelmiszer és ivó
viz készlettel mentünk: a sivatag !kiszámíthatatlan. Talán két-három al
kalommal akadtak el az autók a sivatagi homokban. A hóláncokra em
lékeztető hevederek és tábori ásóink azonban hamarosan újra járhatóvá
tettéik az utat. A Szerrt Antal és Szent Pál remeték által megszentelt
Nitriai-sivatag ma homoktenger és rommező. Amikor árnyékban 45 fok
mellett Gumbertusz atya felolvasott a remeték életéből, megilletődve

néztünk körül. A sivatag szélén azért ma is él és virágzik még néhány
kolostor.

* * *
Athén, Aeropagita Szerit Dénes temploma, a latin katedrális, Tőle

alig néhányszáz lépés az ortodox székesegyház. Mégis mícsoda nagy tá
volság! Amikor az ortodox templomból lefelé néztern a város felé, a le
bukó nappal szemiben kellett állnom. S valahogy az volt az érzésem,
hogy onnan nyugat felől megint egy új szellemiség árad felém. Egy
több megértést kereső s egyben több megértést tanúsító kereszténységé.
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