
Nacsinák Gergely András

Áthoszi beszélgetés

Ha valaki a tavalyi évben zarán-
dokként elvetődött az Áthosz-hegyre, azon belül is a Vatopedi-
monostorba, jó eséllyel találkozott Theodórosz atyával, a jó ke-
délyű, negyvenes évei elején járó szerzetessel . Theodórosz atya 
ugyanis délutánonként vadászott . Mégpedig zarándokokra .

Persze nem öncélúan . A 10 . században alapított Vatopedi 
ugyanis jelenleg a Szent Hegy egyik legnagyobb monostora . 
Nagyjából százhúsz szerzetes lakja . És naponta ugyanennyi, ha 
ugyan nem kétszer ennyi zarándok fordul meg itt . A Vatopedi 
magára vállalta „Áthosz kapujának” kissé hálátlan feladatát: a 
zarándokok itt maradnak egy napot, kettőt, szertartásokra jár-
nak, gyónnak, az ereklyék előtt hódolnak, és emellett esznek, 
őgyelegnek, kávét isznak, és persze alszanak . Ágyneműkben, 
amelyeket naponta-kétnaponta mosni, vasalni kell, lehúzni, fel-
húzni . Theodórosz atya a mosodán dolgozik . Vagy egyedül, vagy 
másodmagával . Ilyen lepedő- és ágyneműhuzat-mennyiség mel-
lett azonban elkél a segítség . Hát ezért vadászik délutánonként 
zarándokokra, akik ténferegnek, pihennek, bámészkodnak, vár-
ják a vecsernye idejét . A mosoda ráadásul a zarándokszállás al-
jában bújik meg, ajtaja a teázóra nyílik, ez megkönnyíti a becser-
készést . Theodórosz atya egy váratlan pillanatban, arcán széles 
mosollyal kilép a mosoda ajtaján, és megkérdi az ott téblábo-
lóktól, nincs-e kedvük egy kicsit segíteni, csak épp az alkonyati 
istentiszteletig . Egy órácska az egész . És a zarándok máris ott 
találja magát egy tucat mosógép, ugyanennyi szárítógép, továb-
bá egy kolosszális méretű vasalógép társaságában, ajkán a Jézus-
imával . Mert Theodórosz atya ügyel arra, hogy amíg a zarándok 
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dolgozik, imádkozzék is . Áthoszon igényesen bánnak az idővel . 
Sem egy falat étel, sem egy perc nemigen veszhet kárba .

Így jártak zarándok-társaim is . Örömmel vállalkoztak a mun-
kára . Szerzetesnek segíteni felemelő érzés, az ember eljátszhat a 
gondolattal, hogy mi lenne, ha ő is . Vagy legalább egy másikkal, 
hogy íme, most bepillantást nyerhet egy monostor valódi életébe, 
elvégre ezért jött el idáig, ezért kel kora hajnalban, hogy a temp-
lomba menjen, és ezért eszik mindössze kétszer egy nap . És ha 
valami, akkor a mosoda valódi . Végtére is ez a vágya különböz-
teti meg őt az egyszerű turistától: a részvétel . És ettől egy csapás-
ra nem érzi magát az érthetetlen szertartások és ismeretlen ételek 
útvesztőjében sem egészen idegennek . Úgyhogy örömmel követi 
Theodórosz atyát a mosó-, szárító- és vasalógépek klauzúrájába .

Én ugyan dörzsöltebb vagyok már .
Csatlakoztam persze én is, de előtte üzletet ajánlottam: mi se-

gítünk, ő pedig este leül velünk egy kicsit beszélgetni . Hogy ne 
érezzék magukat a zarándokok annyira kívülállónak . Beleegye-
zett, persze . Aztán elmagyarázta, mi a teendő . Itt a kosárnyi tisz-
ta lepedő . Sarkainál ujjunk közé csippentve összehajtani négy-
rét, így meg így . Elcsúsztatva, mint a katalóguscédulákat, szépen 
egymásra helyezni . Tízes kupacokban a vasalógéphez szállítani . 
És közben mondani az imát, „Uram, Jézus Krisztus Isten Fia, ir-
galmazz nékem”, félhangosan, szünet nélkül, ki-ki a maga tem-
pójában . Hallhatóan, de úgy, hogy a másikat ne zavarjuk vele . 
Feleúton beszéd és hallgatás között .

Csippentettük, hajtottuk, simítottuk, mondtuk .
Eleven tapasztalat az imáról . Fél órába sem telt, és a kéz össz-

hangba került a szájjal . Vagy a száj a kézzel . És mindkettő az imá-
val . Különös fajtája az odafigyelésnek . Hova koncentrál az em-
ber? Az imára, a kézre vagy a szájra? Ide is, oda is, egyikre sem . 
Valahol félúton ott marad figyelem és önfeledtség között .

Este ugyanott várjuk Theodórosz atyát, a teraszon, az ajtó 
előtt . Jön is, és közli, hogy beszélgetés előtt lenne még egy kis 
dolog . A lepedők nagy részét ugyanis fordítva hajtogattuk, így 
nem mehet a vasalógépbe, úgyhogy szépen újra kell hajtogatni 
őket . Egyenként . Utána leülhetünk .

Bealkonyodott már, mire végeztünk az utolsó zarándokle-
pedővel is . Lassan elcsendesedik a monostor . A kaput bezárják . 
Október vége van, a tücskök már nem ciripelnek, de a felhőtlen 
égbolton egymás után gyúlnak ki a csillagok .

Theodórosz atya mosolyogva letelepszik mellénk, és azt 
mondja, kérdezzünk . Mindenki feltehet egy kérdést . Ami érdek-
li . Ő ugyan nem sok mindenhez ért, de megpróbál majd vála-
szolni .

Innentől kezdve kérdések és válaszok sora következik . Csak a 
válaszokat írom le, a kérdések maguk nem feltétlenül érdekesek . 
Van, ahol ki lehet következtetni őket, és van, ahol nem . De min-
den esetben fontosabb az, amit Theodórosz atya mondott . So-
hasem adott kiszámítható választ . Sohasem úgy reagált, ahogy, 
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talán, vártuk . És nem volt jóformán egy pillanat sem, hogy ne 
mosolygott, hahotázott, izgett-mozgott volna . Pedig végig ko-
molyan beszélt .

– Nekünk, szerzeteseknek nagyobbak a bűneink, mint nek-
tek, akik a világban éltek . Ti mit csináltok? Megcsaljátok a mási-
kat, elloptok ezt-azt, ugyan már . De mi? Hát semmink sincs, mit 
lopjunk el? Egy nő sincs itt, kivel lépjünk le? Ezért súlyosabbak 
a szerzetesek bűnei, mert mi a Lélek ellen vétkezünk! Az sokkal 
rosszabb! Ezért ti, a világban, bármikor fordulhattok Krisztus-
hoz, egyenesen Krisztushoz, hogy a bocsánatáért esedezzetek! 
Mi mit tehetünk? Az Istenszülőhöz fohászkodunk, az anyukájá-
hoz… Hogy közbenjárjon értünk a Fiánál… Egy fiú csak hallgat 
az édesanyjára, nem?

– Történt már veletek olyan, hogy sírtatok örömötökben? 
Egyszer-másszor biztosan… Itt a monostorban mi naponta há-
romszor-négyszer is sírva fakadunk az örömtől . Így tudtunk 
otthagyni szülőket, családot, tévét, barátokat, szerelmet… Hogy 
ilyen örömöt kapunk cserébe .

– Ha a Szentírás ott van valahol a szobánkban, már az is áldás . 
Ha kézbe vesszük, még nagyobb! Ha elolvasunk belőle egy szót, 
az csoda! Ha pedig egy egész mondatot olvasnál el belőle, állj 
meg – és forgasd meg magadban alaposan, amit olvastál .

– Nekem nincs „kedvenc részem” a Szentírásban . Ne is le-
gyen! Hiszen nem a saját gondolataink és érzéseink visszhangját 
kell keresni benne; nem az a cél, hogy azt valahol viszontlássuk 
– hanem hogy Szentlelket nyerjünk belőle! Ezért kell az Írást a 
szent atyák útmutatásai alapján olvasni: mert olvasáskor a Szent-
lelket keressük, ők pedig birtokolták azt!

– Amikor imádkozunk, ne a magunk dolgával törődjünk . In-
kább mindazzal, ami a másikat foglalkoztatja: mi az, ami neki 
nehéz, mi az, ami szomorúvá teszi . Róla kell beszélni az imában 
Istennek, elfedezni a másik vétkeit, kimagyarázni, elrejteni! Az ő 
gondját-baját kell magunkra venni . Ha a felebarátod, azon szo-
morkodik, hogy nincs neki második autója az első mellé, és ezen 
gyötrődik, te ne azt nézd, hogy szüksége van-e rá szerinted vagy 
sem: hanem kérleld az Istent, hogy hozzon gyógyírt a bánatára . 
Akár úgy, hogy megvilágosítja őt . Akár úgy, hogy szerez neki 
még egy autót .

– Sokféleképp lehet ám imádkozni! Amikor szívünket szen-
vedély lakja, kívánság vesz rajta erőt, akkor imádkozzunk az ér-
telemmel . Mondjuk azt: ne nézd Uram, ami a szívemben van, azt 
nézd, amit gondolok! Ha elkalandozik az értelem? Imádkozzunk 
a szánkkal! Ne törődj vele Uram, mit gondolok, ne foglalkozz 
vele, nézd csak, imádkozom! Amikor az imánk könnyű és öröm-
teli, az Isten ajándéka . Amikor meg úgy imádkozunk, hogy nem 
megy, nem és nem, csak kínlódunk, az a magunk erőfeszítése . És 
a lelki atyánk, a megboldogult Vatopedi József atya azt mondta, 
az ilyesmi duplán számít! Mert a számadáskor Isten nem azt nézi 



majd, mikor imádkoztunk könnyedén, örömmel, mert akkor azt 
mondja: szép, szép, de hát akkor én emeltelek! És segítettem! De 
a saját erőfeszítésünk – az véd meg majd bennünket .

– Ha valakinek visszatérő problémája van, bűn, amelybe min-
dig beleesik, ami önmagát ismétli, arra a gyógyír a metánia . A 
nyílt megvallás . Az a kötődés vége . Amikor nyíltan bevallom 
mindenki előtt, amit tettem . Amíg ez nincs – addig kötődöm az 
adott bűnhöz . Valamit még akarok tőle .

– Hogyan lehet kamasz gyerekeket engedelmességre nevel-
ni?! Kamaszokat? Engedelmességre?! Meg se próbáld! Verd ki 
a fejedből! Ne neveld! A jelenlétedben legyenek teljesen feszte-
lenek, mintha maguk volnának! Érezzék magukat biztonságban 
veled . Amúgy meg verekedjenek! Gyújtsák fel a házat! Te ne 
szólj semmit, egy szót se! Tudod, kit nevelhetsz engedelmesség-
re? Magadat . Azt lehet . Ha van a családban egy, aki megfékezi 
a szenvedélyeit, aki alázatos, az elég . Ha egy megvadult kutya 
szabadul be a házadba, hát a gyerekeidnek mondod, hogy fogják 
meg, fogják meg? Ugyan már – magadnak kell elkapnod, és ak-
kor senkiben nem tesz kárt .

– Mi szerzetesek nem sokat eszünk . De az apát mindig töb-
bet ad fel az asztalra annál, amit meg bírunk enni, hogy tudjuk: 
ami ezen felül kellene, az már mohóság . Fiatal szerzetes voltam, 
és a karácsonyi böjt idején úgy alakult, hogy volt egy böjti édes-
ség, amit a mamám szokott ilyenkor készíteni . A többiek asz-
talán . Valahogy úgy alakult, hogy oda, ahol én ültem, sose ke-
rült belőle . Három hét alatt egyszer se! Akkoriban az ebédlőben 
dolgoztam, és egyszer csak látom, hogy valamelyik asztalon az 
étkezés végén ott maradt a sütemény . Nem ették meg . Én meg 
három hete erre vártam . Mit csináljak? Odaszaladtam a kony-
hai telefonhoz . Feltárcsáztam az apát számát . Elmondtam neki, 
hogy így meg úgy, itt van maradék, a mamám süteménye, hadd 
egyem meg azt az egyet . A többi atyák, akik az ebédlőben dol-
goztak, körém gyűltek, azt kérdezgették: mit mondtál neki? Mit 
mondtál neki? Az apát ugyanis úgy üvöltött a telefonba, hogy 
mindenki meghallotta . A kagylót el kellett tartanom a fülemtől . 
Hogy mégis mit gondolok? Hát ezért hagytam el a világot, min-
denkit, az életemet, a rokonaimat, a munkámat? Hogy most egy 
sütemény miatt? Egy sütivel bajlódom?! Ezért lettem szerzetes? 
No de ki is üvöltötte akkor belőlem ezt a szenvedélyt egyszer s 
mindenkorra! Lehetett attól kezdve bármilyen édesség, eszembe 
sem jut megenni…

Idén tavasszal – mert február vége ott már a tavasz – hiába 
kerestem Theodórosz atyát a mosodában, másvalaki dolgozott 
a helyén . A monostorokban ugyanis általában év elején osztják 
szét a munkát (ők szerényen diakónimának, szolgálatnak becé-
zik), és a szolgálat évről-évre változik . Azt mondták, Theodórosz 
atya kint van a tengeren, halász lett .
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Délután, amikor a kapun kívül, a temető fala mentén sétál-
tam, egy kisteherautó fékezett le mellettem: a kikötőből jött, és 
Theodórosz atya integetett ki belőle vidáman .

– Az apát azt mondta nekem: beraktalak a mosodára, de nem 
jött meg az eszed . Akkor idén kiraklak a tengerre, hátha úgy lesz 
belőled valami . Ez azt jelenti, jó gyerek voltam, nemdebár…?

A nagyobbik fiam öt esztendős volt, amikor először jött a 
Szent Hegyre . Utána persze egy ideig azt mondogatta, ha nagy 
lesz, szerzetes akar lenni Áthoszon . Megkérdeztem, ugyan mi-
ért .

– Mert ott szabadok az emberek – válaszolta ő .
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