
Dénes és a Szentháromság
„Légy hû…” (Jel 2,10)

Dénes szüleinek, a több gyerme-
ket nevelõ kolozsvári értelmiségi
házaspárnak már nem tellett arra,
hogy harmadik gyermeküket is drá-
ga magánóvodába adják. Az állami
helyeken pedig, az egyre szûkülõ
létszámú magyar csoportokban a
kicsik, még mielõtt valóban
fel tudnák dolgozni a külön-
bözõséget, többnyire zsigeri
szinten „tanulják meg”, hogy
velük valami nem stimmel,
mert õk „furcsán” beszélnek.

Ezért aztán a szülõk kapva
kaptak a katolikus egyház
nagylelkû ajánlatán, hogy
költségtérítés nélkül veszik
gondjaikba a kolozsvári ma-
gyarság zsengéit. Így hát Dé-
nes, az õsi református család
sarja katolikus óvodában
kezdte meg ismerkedését a
nagyvilággal.

Az elsõ nap az óvodából
hazatérve, a vacsora elõtti
imádkozáskor Dénes rögvest
bemutatta a családnak újdon-
sült tudományát. A „Jövel,
Jézus” kezdetû étkezési imá-
ban „az áldd meg, amit adtál
nékünk” után a többiek
„Ámen”-t mondtak volna, ha
nem tátják el a szájukat Dé-
nes produkcióján. Õ ugyanis
szabályos keresztvetés után
így folytatta: „Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében, aki
felállt, leül. Ámen.”

A hatás nem maradt el. A szülõk
egy kis ideig némán emésztgették a
frissen hallott imaformulát, amíg
meg nem pirkadt az agyukban,
hogy a csöppségek az óvodában va-
lószínûleg már nem bírták fenékkel
a Szentháromság-tant, s ily módon
a rendbontók fegyelmezése is szent
szöveggé kanonizálódott Dénes
memóriájában. Akárhogyan történt
is, még a szülõknek sem volt mer-
szük protestálni a sajátosan új tan
ellen, mert ha egyszer Anikó óvó
néni így tanította ezt, akkor „eszi,
nem eszi – nincs más”. Dénes az ét-
kezések elõtt hûségesen csak így
imádkozik.

Itt most hirtelen megáll a kezem-
ben a ceruza (régiesen szólva), mert
a történet kapcsán sokfelé ágaznak
a gondolataim, s hirtelen nem is tu-
dom, melyiknek menjek utána.

Mert ez a kis szösszenet elég arra
is, hogy rácsodálkozhassunk a

kontextuális teológia igazára. En-
nek az irányzatnak a képviselõi – a
sztorit hallván – nyilván mind a tíz
ujjukat megnyalnák örömükben,
mert ez a történet arról is szól kicsi-
ben, amit õk régóta hirdetnek
nagyban: azt ugyanis, hogy nin-
csen vegytiszta hit. Mert a leghûsé-
gesebb hallgatók is rengeteg ada-
lékanyaggal adják tovább a tanul-
takat. Ezért aztán az Egy Igaz meg-
számlálhatatlan variációval ötvö-
zõdik. A transzcendencia és az im-
manencia sajátos keverékeiért pe-
dig – lásd a fentieket – az Anikó
óvó nénik igazán nem felelõsek.
Mert hát tehetnek õk arról, hogy
adott esetben a kolozsvári fõtéri

oviban a Szentháromságtan csak
ilyen intéscsatolmánnyal mûkö-
dik? Különben is, ezeknek a ragad-
ványelemeknek különös bájuk
van. Lehet, hogy még az Úristen-
nek is tetszenek. Mert valóságos
emberi-isteni történésekrõl üzen-

nek. Meg persze a felfogóké-
pességünk, hitünk és türel-
münk határairól is. Mégis
szabad megkülönböztetõ je-
gyeinkkel ellátnunk az örök-
kévaló Igét. Azokkal a teo-
lógiailag és logikailag nem
mindig követhetõ elemek-
kel, amelyeknek mégis van
legalább egy elévülhetetlen
érdemük: szívbõl, mégpedig
teljes szívbõl jövõk. Olya-
nok, amiket kizárólag csak
én, vagy te, vagy õ (és persze
Dénes) mondhatott, imád-
kozhatott az élõ Istennek.

Nyilván az sem egyszerûen
emészthetõ teológiai tétel, mi
van olyankor, ha egy idõ után
már szét sem lehet választani
a tant és a toldalékot, sõt nem-
egyszer a vivõanyag kezd ön-
álló életet. Amikor elkopik,
kiüresedik a Szentháromság,
és már csak a Transzcendens
Fegyelmezési Eszköz marad
meg. Mert az is megérne egy
misét, miért is dagad egyre
jobban az az egyháztörténeti
példatár, amelyben a klasszi-
kus istenképhez akarva-aka-

ratlanul is szigorú intési elemek ta-
padnak? Sõt, olyan vastag rétegben
hordódnak fel rá, hogy már erõfeszí-
tésünkbe kerül a szeretõ Isten felidé-
zése, mert minduntalan csak a harag-
vó Isten kerül képbe.

Messzire vezet ez a történet, nekem
most mégis leginkább a cím alatt jel-
zett Ige vált fontossá. Dénes kapcsán
rácsodálkoztam a tejnek italával élõk
szöveghûségére. Hatalmas téma ez
napjainkban. Talán nem kellene ezt
olyan szélsebesen kinõni! Mert az
mégiscsak nagy dolog, amikor egy
ilyen kicsi emberke az óvodából ho-
zott „új tudást” még a saját családjá-
val szemben is elimádkozza.
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Szentháromság vasárnapjára


