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Váratlan angyalok
Kászoni József

„A testvéri szeretet legyen maradandó.
A vendégszeretetrõl meg ne feledkezzetek,
mert ez által egyesek – tudtukon kívül –
angyalokat vendégeltek meg.”

(Zsid 13, 1-2)

A keresztény hagyományban sehol nem jut-
nak olyan jelentõs szerephez az angyalok, mint
a karácsonyi történetben.

Gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor
Gábriel arkangyal bejelenti a Jézus anyjának,
Máriának a jó hírt:

„Ne félj Mária mert kegyelmet találtál az Is-
tennél! Íme fogansz méhedben és fiút szülsz,
akit Jézusnak nevezze el…õ pedig uralkodik Já-
kob házán örökké és uralkodásának nem lesz
vége.” (Lk 1, 30-33).

De nem õ az egyedüli, aki jó hírt jövendöl. Az
Úr angyala is hasonlóképpen cselekszik, amikor
így szól:

„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy
örömöt, mely az egész nép öröme lesz.” (Lk 2,
10)

Vagy gondoljunk azokra a karácsonyi éne-
kekre, kórusmûvek sokaságára, amelyeknek fõ-
szereplõi az angyalok.

Karácsony megünneplése az angyalok figyel-
men kívül hagyásával lehetetlen. És attól is füg-
getlen ezek léte vagy nem léte, hogy egyáltalán
hisz-e a mai ember ezek létezésében vagy csak
babonának tartja létezésüket – Channing még
hitt bennük a maga idejében. Ami a babonát il-
leti, nemrég olvastam annak egy meghatározá-
sát, ami a következõképpen szólt: „…hit valami
olyasmiben, aminek nincs értelme és célja.”
Enyhén zavaró lehet egy ilyen meghatározás –
már csak azért is – mert szerepel benne a hit
szó. De megvizsgálhatjuk a továbbiakban azt is,
hogy mit mond errõl a Magyar Értelmezõ Kézi-
szótár: „Bizonyos eszközöknek, cselekmények-
nek és körülményeknek titokzatos (értsd ter-
mészetfeletti) hatást tulajdonító és bizonyos je-
lenségeket természetfeletti erõk megnyilvánu-
lásával magyarázó tévhit.” Nos ennek a megha-
tározásnak alapján minden vallás besorolható a
tévhit világába, ami az ateista megközelítési
szempontot igazolná. Amióta a fõállású ateiz-
mus nem annyira jövedelmezõ, mint mondjuk
pár évvel ezelõtt, kevesebb ateista akad manap-
ság közöttünk, aminek eredményeképpen na-

gyon sok embernek van hite valamiben. A ma-
gam részérõl a babona jelentését a következõ-
képpen határoznám meg: bizalom olyan dolgok-
ban, jelenségekben vagy személyekben, ame-
lyek nem igazak, akik nem léteznek. Ennek az
alapján úgy tûnik – könnyû tudni azt, hogy mi
igaz és mi nem. De nagyon sok esetben nem
annyira egyértelmû a dolog, mert sok esetben
nem egyszerû megállapítani mondjuk a látsza-
tot a valóságtól.

Bizonyára mindannyian átéltünk már olyan
helyzeteket, amikor alig lehetett megkülönböz-
tetni az igazat, a valódit annak az ellentétjétõl.
A 80-as évek vége Romániában valahol a való-
ság és a borzalom, a normális és a horrorisz-
tikus, a látszat és valóság, a lehetõ és a lehetet-
len között váltakozott. Csak hinni lehetett ab-
ban és remélni azt, hogy egyszer ennek a kaoti-
kus állapotnak vége lesz. Azt már kevesen gon-
dolták, hogy ennek 1989 karácsonyának idõsza-
kában kell megtörténnie.

A sokszor már-már apokaliptikus hangulat,
az emberek valóságérzékét is megváltoztatta.
Nem volt véletlen az sem, hogy olyan emberek,
akik különben teljesen normálisan gondolkod-
tak, végsõ elkeseredésükben, kilátástalansá-
gukban jövendõmondókhoz, jósokhoz fordul-
tak. Egy velünk rokoni kötelékben élõ családfõ
is így tett, aki felesége ellenkezését semmibe vé-
ve, egy kilátástalan és pesszimista idõszakában
felkeresett egy idõs javasasszonyt. A nõ Kolozs-
vár egyik szegény negyedében, szûkös anyagiak
között tengõdött, és kevés ellenszolgálatáért jö-
vendölt a hozzá fordulóknak. Ebben az esetben
a jövendölés a következõképpen hangzott: ön-
nek és családja egy-két tagjának sikerülni fog
azon terve, hogy az országból még az idén elme-
neküljenek. És egészen furcsa módon a jövendö-
lést követõn pár hónapra minden valóság lett
ezzel kapcsolatban.

A második világháború borzalmait Hollandi-
ában átélt ismerõsünk, akivel a 90-es években
találkoztam az Egyesült Államokban és aki böl-
csõdében dolgozott, mesélte el a következõket: a
hitleri Németország hollandiai megszállását
követõen, pokollá változott az ott élõ zsidóság
helyzete. Nem kegyelmeztek abban az idõben
ott idõseknek, férfiaknak, nõknek, betegeknek
vagy egészségeseknek. Voltak olyan családok,
akiknek gyermekeit többgyermekes keresztény
családok vették magukhoz és „dugták el õket”
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saját gyermekeik közé, így mentve meg azok
életét. Nem véletlenül fejezte be visszaemléke-
zését, évtizedek múltán is a következõ szavak-
kal: hála minden ilyen földi õrangyal cselekede-
téért.

A következõ történet velem fordult elõ a
90-es évek legelején. Új, választott hazánkba,
Magyarországra, történõ áttelepülésünk elõtt
pár hónappal. Egy alkalommal Bukarestbõl ha-
zafelé, Székelyföldre tartva, ahol hivatalos
ügyeinket intéztük, de még a Kárpátok túl olda-
lán, megálltunk egy rövid pihenõre egy szend-
vics, egy üdítõ elfogyasztására. Miután a csek-
ket kifizettem Irina nevû pincérnõnknek – kö-
zel két évtized távlatából is jól emlékszem nevé-
re – autónk felé indultunk, hogy folytassuk
utunkat hazafelé. A motor beindítása elõtt arra
lettem figyelmes, hogy valaki a visszapillantó
tükörben felénk szalad, integet és minden moz-
dulatával, fel akarja hívni magára a figyelmet.
Pillanatok alatt megértettem, hogy utunkban
akar feltartóztatni. A kocsiból kiszállva pár pil-
lanattal késõbb Irinat ismertem fel, aki elõt-
tünk állva, kezében kis táskámat maga elõtt
tartva – benne minden iratainkkal és nem kevés
benne levõ pénzzel – nyújtotta azt felém. Kiful-
ladva közölte velem, hogy épp az asztalt akarta
letakarítani, amikor észrevette a tárcámat és
arra gondolt, ha késõbb észreveszem a hiányát,
az sok kellemetlenséget okozott volna nekem. A
még nála levõ tálcát megpillantva elõször arra
gondoltam, ami abban benne volt: iratok töm-
kelege, jogosítvány, személyi igazolványok, ki-
települési okmányaink családom minden tagja
részére… Rémálommal ért fel a gondolat, mi
lett volna, ha mindezt elveszítem. Ön egy õran-
gyal! – mondtam neki, elsõ eszembe ötlõ szavak-
kal, azt sem tudva, hogyan köszönhetem meg a
kedvességét. Miután elment arra gondoltam,
pénzel is honorálhattam volna kedvességét, fi-
gyelmességét. Visszamentem, hogy ezt megte-
gyem. A vendéglõben mondták, hogy hivatali
ideje mára befejezõdött és már hazafelé indult.
Kifelé tartott az épületbõl, amikor utolértem.
Amikor pénzt akartam neki adni, tiltakozott és
mintegy védekezésül mondta: az én feladatom
volt az asztalt letakarítani, így hát én fedeztem
fel, hogy az véletlenül ott maradt… Hallani sem
akart arról, hogy a kis táska visszaadásáért
pénzt fogadjon el. Kezet fogtam vele, hegyi be-
szédbe illõ cselekedetét még egyszer megkö-
szöntem, és valami olyat is mondtam neki, hogy
ma õ volt a mi ügyeletes õrangyalunk!

Az angyal szó a görög angelosból honosodott
meg a nyelvünkben. A Bibliai Lexikon szerint:
„Némely vallásos hitvilágban, Isten környeze-

téhez tartozó jóságos szellemi lény.” Ami a ké-
sõbbiekben kibõvül azzal, hogy õk a jó hír vivõi,
a jó cselekedetek gyakorlói, Isten üzenetének
szállítói, amit az emberek tudomására hoznak.
Nos én akkor, egy ilyennel találkoztam.

Annak a nõnek cselekedete bizonyította azt,
hogy milyenek lehetnének a dolgok ahelyett,
amilyenek azok valójában. Tisztában vagyok
vele, hogy õ is csak egy olyan emberi lény, mint
mindannyian mások, de õ mégis több volt,
mondhatnám megajándékozott, akiben meg-
volt a segítés, az együttérzés nagyszerûsége.

A következõ történet arról az emberrõl szól,
aki egy áradás elõl menekülve padlására szaladt
fel, hogy mentse életét. Szomszédja, aki evezõs
hajón menekült a még nagyobb bajok elõl, fel-
ajánlotta, hogy magával viszi. A segítséget em-
berünk a következõ szavakkal utasította el: kö-
szönöm, de én hiszek abban, hogy engem az Úr
kiment szorult helyzetembõl. A késõbbiekben
egy motorcsónakos is segítséget ajánlott, ami-
kor emberünk már a háztetõn kucorgott. A se-
gítséget ugyanazon szavakkal utasította el.
Amikor házának kéményébe kapaszkodott egy
helikopter mentette volna meg a biztos haláltól.
Ezt is elutasította. Sorsa ezek után megpe-
cséltetett: megfulladt. Amikor Szent Péterrel a
mennyország kapujában találkozott, akkor
szemrehányást tett és csalódottságának adott
hangot, mert Isten hagyta õt megfulladni. Jó-
ember, Isten három ízben is próbált rajtad segí-
teni, három jó szándékú ember személyében, de
te sorra elutasítottad õket. Halálodat annak kö-
szönheted, hogy nem hittél az angyalokban, a jó
szándékú emberek segítségében, nem fogadtad
el segítõ kezüket.

Pár évvel ezelõtt, épp a tél beálltakor, felesé-
gem autóvezetés közben, Budapest határán kí-
vül esõ területen, az autó meghibásodása miatt
nem folytathatta hazafelé tartó útját. A kocsi
egyik kereke olyan hamar leereszkedett, mint a
decemberi korán beköszöntõ sötétedés. Egy
nem túl hosszú, de mindenképp annak tûnõ re-
ménytelen várakozás után, egy fiatalember állt
meg közvetlenül mögötte autójával. Feleségem
elsõ öröme azonnal elszállt, amikor a férfi ki-
szállt kocsijából. Egy szakállas, gondozatlan
külsejû férfi közelített felé. Nem véletlenül
olyan gondolatok ötlöttek fel benne: talán drog-
függõ, antiszociális lény, aki saját „fajtáját” sze-
reti képviselni napjaink társadalmában. Akivel
nem igazán szerencsés találkozni sötétedés
után, lakatlan területen kívül, lerobbant kocsi-
ban egyedül ülõ nõnek. A férfi a helyzetet látva,
nem sokat kérdezõsködött, hanem munkához
látott. Számára csupán pár percet jelentett a
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használhatatlan kerék cseréje. Amikor pénzt
ajánlott fel rémült feleségem „ellenszolgáltatás-
ért” a fiatalember ennyit mondott: „Ha az én
anyám jutna egyszer ilyen helyzetbe, szeret-
ném, ha valaki érte is megtenné azt, amit én
most önért megtettem.” És tovább állt. És eb-
ben a cselekedetben is meg lehet találni az an-
gyali megnyilvánulást mindenféle elõítélet elle-
nére.

Amikor Elie Wisel Amerikában élõ bostoni
professzor évekkel ezelõtt átvette a Béke No-
bel-díjat, akkor a bizottság elnöke a következõ-
ket mondta számára: „Az Ön üzenete Isten bé-
kéjét hirdeti, amely a teljes megbékélést és az
emberi méltóságot szolgálja. Ugyanakkor hi-
szem, hogy Ön az emberiség küldöttje.”

A fenti idézet is magába foglalja az angyal, az
angyali szó jelentését. Nem azt hiszem, hogy
Elie Wisel egy angyal, vagy a történetek többi

szereplõi azok lettek volna. De azt igen, hogy
mindannyiuk üzenete, cselekedete, angyali üze-
net volt.

Mindannyian megtapasztaltuk, hogy mit je-
lent(het), amikor egy másik emberi lény jósága
megérint minket. És azt is, hogy sok esetben
mit jelent ennek a hiánya.

Karácsonyhoz közeledve, az ünnepkörben él-
ve, ne feledkezzünk meg arról, hogy ilyen vagy
ehhez hasonló üzenet hordozói legyünk. És ne
feledkezzünk meg textusunk igazságáról sem,
miszerint a testvéri szeretet mindig meglegyen
bennünk, no meg a vendégszeretet, mert ez ál-
tal – tudtunkon kívül – angyalokat vendégelhe-
tünk meg. Én azt kívánom mindannyiatok szá-
mára, hogy ilyen vendéglátásban részesüljetek
a szép karácsonyi ünnepkörben. Ez járuljon
hozzá, és ez tegye széppé a mi ünnepszentelé-
sünket. Ámen.

Unitárius Alkotók Társasága
hivatalosan bejegyzett mûvészeti közösség

A 2008. év abból a szempontból is jelentõségtel-
jes, hogy az eddigi öntevékeny, alkotó társaságunk
több hónapos kitartó küzdelem után hatósági elis-
merést nyert: a Fõvárosi Bíróság az UART-ot hivata-
losan is bejegyezte a társadalmi szervezetek névso-
rába és a társaságot közhasznú szervezetté nyilvání-
totta.

Az alakuló gyûlés megválasztotta a tisztségvise-
lõket:

Elnök: Karner Ottó író; Titkár: Mátyus Attila
költõ; Alelnökök: Felhõs Szabolcs szerkesztõ-iro-
dalmár, Léta Sándor lelkész.

Az UART – alapszabálya szerint – olyan mûvé-
szeti társaság, amely unitárius alkotókat és szimpa-
tizánsokat egyaránt tagjaivá fogad. Tagjai a Partium
folyóirat köré tömörülnek, de természetesen nem-
csak írók, költõk, irodalmárok, hanem zenészek,
képzõmûvészek, mindazok az alkotók, akik az uni-

tarizmus alapelveivel egyetértenek. Magától értetõ-
dõ tehát a tolerancia egymás iránt és az alkotói sza-
badság jegyében létrehozott mûvek esztétikai meg-
ítélésében.

Terveink: az UART tagok mûvei bemutatása, kö-
zönség elé lépésének támogatása. Pályázatok útján
anyagi lehetõségeink megteremtése. Alkotótábor
megindítása. Más mûvészeti társasággal közös ren-
dezvények szervezése. És még ami eszünkbe jut…

Már most erõteljes lépéseket tettünk a tagsági
kör szélesítésére: az eddigi tagokon felül megte-
remtjük a kárpátaljai és erdélyi alkotókkal a hatá-
ron túli „szekciót”, a kapcsolatot közvetlenné és az
egymás iránti kíváncsiság által motiválttá fogjuk
tenni. A Partium mûhelyek összefogásával lehetõsé-
get látunk egy hasznos és eredményes, baráti és mû-
vészeti társasági élet megteremtésére

K.O.

Ady Endre
Karácsony (részlet)

I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.


