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1. Bevezetés: tárgy és módszer
Manapság a keresztény vallás, illetve a hit megélése nagyon változatos skálán mozog.
Egyre gyakrabban találkozni hivatalos egyházakon belüli vagy kívüli kisközösségekkel,
amelyekben az emberek mélyebb vallásos élményeket tapasztalhatnak meg. A magukat
vallásosnak mondó emberek között is különbségek vannak, sokan vallják azt, hogy a maguk
módján vallásosak, tehát függetlenítik magukat az egyháztól. Mások felvállalják az egyház
kereteit, de azon belül is tartozhatnak a tradicionális vagy a kisközösségi irányzathoz. Ez utóbbi
iránti igény magyarázhatja a kisegyházak és történelmi egyházakon belüli kisközösségek
növekvő sikerét.1
Egy ideig a tradicionális hitgyakorláshoz szokott egyház elutasítóan viszonyult a
kisközösségekhez, amihez hozzájárult az állami ösztönzés is. Ennek a befolyásnak a
megszűntével az egyházak hozzáláthattak ahhoz, hogy szervezetüket és működésüket az új
igényeknek és feltételeknek megfelelően korszerűsítsék.2 A korszerűsítés azonban nem
mindenhol történt meg úgy, hogy az emberek természetes vallásos igényét kielégítse, és választ
szolgáltasson az élet által felvetett kérdésekre. Következésképp a hivatalos és a megélt vallás
között feszültségek jöttek létre, illetve jönnek létre ma is. Ez a feszültség a népi vallásosság
kutatásának egyik alapkérdése, feltárása érdekes és fontos feladat.3

A marosvásárhelyi

katolikus Mustármag közösség kapcsán végzett kutatások, úgy gondolom, jól példázzák a
hivatalos vallás és megélt vallás esetleges konfliktusait, illetve részleges magyarázatot is
szolgáltatnak erre.
Az elmúlt évek során kapcsolatba kerültem a Marosvásárhelyen működő Mustármag
közösséggel, és érdekelni kezdett mind a működése, mind a hatása, hatékonysága. Ez a tény, és
annak tudata, hogy a rendszerváltás utáni katolikus bázisközösségek, kisebb-nagyobb vallásos
csoportok alakulásának mechanizmusáról, vallási, szociológiai, lélektani motívumairól kevés
információval rendelkezünk, arra ösztönzött, hogy mélyebben betekintsek a közösség életébe,
és megfogalmazzak néhány olyan kérdést, melyek kiaknázására jelen dolgozatom keretet nyújt.
Elsősorban arra teszek kísérletet, hogy a közösségi gondolkodásmódot, mentalitást
feltérképezzem. Körüljárom azt a kérdést, hogy hogyan határozható meg a közösség, hová és
1

GESZTELYI, 1991, 19.
Uo. 19.
3
Sziget Jenő szóbeli közlése; segítségét ezúton is köszönöm
2
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miért sorolható be. Emellett fontosnak tartom, hogy a közösség hogyan integrálódik a hivatalos
katolikus egyházba. Azaz hogyan vélekednek róla az egyházi vezetők, valamint az integráció
kapcsán mit gondolnak a közösség tagjai. Miként beszélhetünk róla mint népi vallásos
jelenségről.

Megvizsgálom

azt

is,

hogy

a

felvállalt

értékrend

hogyan

hat

az

identitásformálódásra. A közösségben szerzett tapasztalatok, és az effajta létforma egyén
életében betöltött szerepét egy esettanulmánnyal példázom.
A fenti problémák kutatása során a megkérdezettek részéről némi tartózkodással
találtam szembe magam, ami annak köszönhető, hogy munkám hitbeli intim szférákat érint.
Ezeket áthidalva, megpróbáltam elfogulatlan és átfogó képet kialakítani vizsgálatom tárgyáról.
Célom elsősorban a felvetett problémák feltárása és körüljárása, nem pedig megoldása.
Bármilyen értékítélet szubjektív, így ezek mellőzésére törekedtem.
Az adatgyűjtésben sokat segítettek a közösség tagjaival való korábbi személyes
kapcsolataim. A közösség tagjaitól mélyinterjú módszerével érdeklődtem arról, hogy mi az,
amit a közösségi életforma nyújtott számukra, illetve hogyan látják a hivatalos egyházzal való
közreműködést. A beszélgetések során a közösség szervezeti felépítésére vonatkozó adatok is
felszínre kerültek. Szintén interjú módszerével próbáltam információkat szerezni a közösség
elfogadottságáról helyi plébánosoktól. Mivel több esetben találkoztam vonakodással, és arra
vonatkozó kikötéssel, hogy az adatokat bizalmasan kezeljem, ezért a dolgozatban a
lelkipásztorok nevét nem közlöm.4 Mindemellett a többéves résztvevő megfigyelésem segített
belátni a közösség belső életébe, rendszerébe. Kutatásomban szintén hasznomra vált a
rendelkezésemre bocsátott közösségi adattár, ahonnan fontos információkat meríthettem.
Az egyéni vallásos és a közösségi vallásosságra vonatkozó kutatásom feldolgozásában
főként vallásszociológiai és valláspszichológiai szakmunkák segítettek. A szociológiai jellegű
feldolgozások közül Kamarás István katolikus kisközösségekről írt munkája nyújtott jelentős
támaszt kérdéseim megválaszolására.5 Ezenkívül Tomka Ferenc vallásszociológiai tanulmányai
is nagy mértékben hozzájárultak a

továbblépéshez. Haszonnal forgattam teológiai

konferenciákon elhangzott előadások írott változatát, melyek valláspszichológiai szempontból
közelítenek az új vallási jelenségekhez (Hardi Titusz OSB, Christoph Schönborn bíboros
4

Ezúton köszönetet mondok a marosvásárhelyi Szent Kozma- és Damján Plébánia, a Szent Miklós Plébánia és a
Keresztelő Szent János Plébánia lelkipásztorainak segítségéért.
5
Főként a Bensőséges bázisok. Katolikus kisközösségek című munkája (Az Országos Közoktatási Intézet Kiadása,
h.n., 1994.)
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munkái). Ugyanígy Lukács László a Vigília katolikus folyóiratban megjelent tanulmánya,
Szegedi László munkája, illetve Takács Gyula evangelizációról szóló munkája is hasznosnak
bizonyult a megújulási mozgalmak lényegének feltérképezésben. Szintén a feltárásában
használtam fel Gesztelyi Tamás illetve Velősy Mária Gusztáva katolikus egyházról szóló
munkáit is. A Szigeti Jenő tanulmányai, és egy általa a mai népi vallásosságról tartott
előadássorozat meghatározó volt a munkám indulásában, hiszen ezek révén fogalmazódtak meg
bennem azok a kérdések, amelyeknek taglalására a dolgozatban vállalkozom. Másrészt a
kisközösségek szektásodási tendenciáiról nyertem bennük felhasználható információkat. A
szektásodási jelenségekbe való betekintésben segített Jean Vernette Szekták című munkája,
Fekete Péter Az egyház és a szekta című kötete illetve Molnár Attila Károly Új vallási
jelenségek című tanulmánya.
A Mustármag közösség meghatározására és tárgyalására különböző kisközösségekről
szóló munkákat olvastam, melyek dolgozatomat hivatkozható információval csak részlegesen
gazdagították, azonban segítettek más nézőpontból is rálátni kutatásom témájára. Ilyenek voltak
a vallásos társulatokról szóló szakirodalmi munkák, mint például Barna Gábor Vallásos
társulatok Isten és a közösség szolgálatában vagy Pásztor Lajos A magyarság vallásos élete a
Jagellók korában.
Kutatásom feldolgozásában még hasznomra váltak Voigt Vilmosnak a vallásosságról
szóló kötetei, A vallási élmény története és A vallás megnyilvánulásai.
A szakirodalomban való kutatás során arra a következtetésre jutottam, hogy a
Mustármag közösséghez hasonló vallásos csoportosulásokról elenyészően kevés néprajzi,
antropológiai munka született, ami egyrészt nehézséget, másrészt kihívást jelent. Azt tehát,
hogy ez a katolikus kisközösség a mai kérdésekre hogyan próbál választ találni, és erre milyen
reakciók születnek, megpróbáltam antropológus szemmel vizsgálni.
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2. A Mustármag közösség megalakulása és története6

„A kisközösség létrejötte valamiképpen kegyelmi történés, olyan szociálpszichológiai
történés, amely szabad választáson, közös élményen alapul. Meg lehet szervezni ilyen-olyan
csoportokat, és remélni, hogy idővel belőlük is közösség lesz” – mondja Kamarás István A
katolikus kisközösségek, avagy mozgalmak Egyháza a globális és a helyi ügyek szolgálatában
című előadásában.7 Ugyanakkor arról is beszél, hogy a kisközösségek emberek és a Szentlélek
együttműködéséből, mintegy a földből születnek, mint a növények. A püspök vagy a plébános kémiai kifejezést használva - legfeljebb katalizátora lehet ennek a folyamatnak.
1990 után ugyanígy a földből nőtt ki a Mustármag közösség Nagyenyeden, néhány fiatal
lány kezdeményezése révén. A nagyenyedi Bethlen Gábor Óvó- és Tanítóképző Kollégium pár
diáklányának közösségalapítási igényéből nőtte ki magát a ma már elég nagy méreteket öltött
megújulás-szolgálat, ami a Mustármag közösség tevékenységi körébe tartozik. Az akkor nyolc
lánnyal indult közösség nagy fává terebélyesedett azóta.
„Evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség” – így hangzik a
marosvásárhelyi Mustármag közösség mottója, amely mentén arculatát kialakítja, és
mondanivalóját megfogalmazza. Ezáltal válik jellegzetessé a katolikus kisközösség a többi
megújulást hirdető kisközösséghez képest. Azonban ennek az arculatnak a letisztulása egy
hosszú folyamat eredménye volt.
A közösség tulajdonképpen egy katolikus plébános, Papp László személye köré
szerveződik, aki a ’80-as évek végén, ’90-es évek elején felismerte, hogy a hagyományos
igényeket kielégítő pasztorációs munka mellett egy átgondolt, átfogó és szakszerűen kivitelezett
megújulási mozgalomra van szükség. E missziós munkának érintenie kell a hívek szociális,
művelődési, lelki és gazdasági életéhez kapcsolódó területeket. Ennek eredményeképpen
Nagyenyeden beindultak és működtek a következő tevékenységek: Castellum Alapítvány
(erdélyi történelmi családok egyesülete), Talentum Fesztivál (Erdélyi Fiatalok Zenei
Találkozója), Mustármag-Kairos Egyesület (nevelési és evangelizációs programok – az évek
6

A történeti áttekintés megírásában a Papp Lászlóval készített interjú mellett segítségemre voltak a közösség
adattárában fellelt pályázati mellékletek, a közösség által kiadott Közösségépítő kézifüzet, illetve Mezei Ildikó A
keresztény közösség mint a nemzet alapköve című szakdolgozata
7
KAMARÁS, 2000, 121.
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során több mint 4000 résztvevővel, bentlakás és „kovászközösségek” létesítésével), Caritas –
házi betegápolás valamint a Máltai Szeretetszolgálathoz kapcsolódó szociális programok,
gazdasági tevékenységek beindítása (több mint 450 munkahely létesítése).
Papp László arra törekedett, hogy a kezdeményezések a plébánia árnyékában
növekedjenek, majd megtanuljanak saját lábon állni. Ilyen formában létezett egy helyi gyökér,
de ez távlatban, szétsugárzó keretben él tovább, és egy összefüggő, egységes, egymást
támogató programrendszert alkot. Ennek szerves része a Mustármag közösség.
A nagyenyedi plébános tehát 1993 áprilisában felvállalta a hitben elmélyülni vágyó
tanítóképzős lányok közösségalkotási igényét. A plébániára való beköltözést négy lány (két
testvérpár) kezdeményezte, akik azelőtt a Bethlen Gábor Kollégium bentalkásában próbálták
megélni hitüket (közös ima és templombajárás), de az ottani körülmények akadályozták a
kibontakozást. Erdély különböző városaiból érkeztek, kiszakadtak az otthoni egyházközösség
életéből, és igényét érezték annak, hogy egy egyházközösség tagjai legyenek, ahol szolgálatot
teljesíthetnek. Alkalmanként bekapcsolódtak a plébániai rendezvények, lelkigyakorlatok
megszervezésébe, és különböző részfeladatokat vállaltak. Így kerültek kapcsolatba Papp László
atyával, akitől később engedélyt kértek arra, hogy beköltözhessenek a plébánia épületébe. Az
egyik ilyen lelkigyakorlat alkalmával erősödött meg a példázatból8 vett Mustármag nevű
csoport személyeiben a közösségi életforma felvállalása iránti igény. A kezdeményezésre Papp
László plébános azonnal reagált, engedélyt kért a gyulafehérvári püspökségtől, és nemsokára
megtörtént a beköltözés.9
Az együttélés időszakában érett meg a Mustármag közösség kibontakozásának
hogyanja, valamint megfogalmazódtak a jövőre irányuló tervek, célok is. A közösségbe, saját
lelkészük tudtával és vezetésével, a katolikus diákok mellett unitáriusok, reformátusok is
bekapcsolódtak úgy, hogy senki sem vált közömbössé felekezetével szemben.
A közösségben töltött időszak elősegítette a keresztény szellemben való növekedést, a
hivatástudat kialakítását és a szakmai felkészülést, illetve az érett kezdeményező személyiség
kialakítását. Az alapeszme: „közösségben növekedünk, hogy közösséget nevelhessünk”, azaz
az itt növekedő fiatal pedagógusnövendékek szívügyüknek tartották az oktatás mellett a

8
9

Lásd: Mellékletek: II.
Lásd: Adattár: A/I.
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nevelést is, vállalták és vallották a keresztény értékeket, hivatást éreztek arra, hogy az
evangélium szellemében neveljenek, illetve kovászközösségek kiépítésére és ápolására
törekedtek.
1995-ben végzett és került ki a Mustármag első generációja, majd a plébániához tartozó
közösségi otthon felújítása után, 1996-ban tizenhat óvó- és tanítóképzős lány költözött be. A
lányok beköltözése a személyek szempontjából ezúttal kissé elhamarkodott volt. Nem mindenki
vállalta fel a tudatos hitéletre törekvést, valamint a közösség céljait sem tudta magáénak, ezért
ebben a csoportban nem valósult meg a közösségi élet.
1998 júniusában végzett a Mustármag közösség második generációja, szeptemberben
pedig újabb nyolc lány költözött be.
1999 júniusában Papp László lelkivezető áthelyezése Marosvásárhelyre és Bálint Emil
nagyenyedi plébániára helyezése nem hozott különösebb változást a közösség belső életében,
csupán nehezebb időszakot vont maga után. A gyulafehárvári érsek három év haladékot adott
az ott maradásra, lévén, hogy már júniusban eldőlt az újabb csoport beköltözésének ténye.
Tehát 1999 szeptemberében újabb nyolc lány költözött be a Mustármag otthonba.
Az idő egyre nyomatékosabbá tette a jogi önállósodás szükségességét. Ezért 1999
decemberében hivatalosan bejegyzésre kerül a Mustármag-Kairos Egyesület.
A Nagyenyeden élő közösség folyamatosan együttműködött Papp László atyával. A
marosvásárhelyi Szent Kozma- és Damján plébánia fiataljaival közös lelkigyakorlatokat,
kirándulásokat szerveztek, így épült ki a velük való kapcsolat. Ebből kifolyólag
Marosvásárhelyen is kialakult a 2000-es év folyamán egy Mustármag kovászközösség, amely
formájában más jellegű volt, mint az enyedi. Itt nem közösségi otthonban éltek együtt a
fiatalok, hanem heti rendszerességgel gyűltek össze imádkozni, megosztani a velük történt
eseményeket, játszani. Közben bekapcsolódtak a plébániai tevékenységekbe, lekigyakorlatok
szervezésébe. Ebből a közösségből nőttek ki azok a személyek, akik 2001 októberében
megalapították Kolozsváron, a nagyenyedi mintájára, az első egyetemista Mustármag-Kairos
közösségi otthont, mely 2002 októberében tíz személyre bővült. Itt a diákok bérelt
tömbházlakásban laktak együtt, ahol szeretetközösséget próbáltak meg kialakítani .
A Mustármag közösség szolgálatának kibontakozásában fontos helyet foglal az a
mozzanat, amikor Papp László atya elhagyja a marosvásárhelyi plébániát, és 2001
9

augusztusától érseki engedéllyel teljesen az evangelizációnak szenteli magát. Ez jelenti a
Mustármag-Kairos közösség evangelizációs megújulás-szolgálat kezdetét.
2001 szeptemberében újabb közösségi otthon jött létre Marosvásárhelyen, ahová azok a
személyek költöznek be, akik Nagyenyeden végeztek, de Marosvásárhelyre kerültek. Olyan
lányokról van szó, akik mindvégig komolyan vették a Mustármag közösség céljait és lelkületét.
Marosvásárhelyre költözésük indítéka többnyire a közösség úgynevezett követése, a lelkületben
való megmaradásra, továbblépésre, szolgálatra való igény volt, mely a lelkivezető és a közösség
közelében megvalósítható volt. Ehhez a döntéshez többükben hozzájárult a közösség tagjai
között kialakult baráti kapcsolat is.
2002 júniusában végzett az ötödik és egyben utolsó nagyenyedi Mustármag generáció.
2003-tól rendszeres, módszeres népevangelizációs tevékenység kezdődött el Erdély
különböző helységeiben a Mustármag-Kairos megújulás-szolgálat szervezésében. Ennek célja a
személyes és közösségi megtérésre való meghívás, felszólítás, illetve egy gyökerekből
megújuló népi lelkiség kialakítása.
2004-ben került sor különböző telkek megvásárlására. Az egyik Szováta mellett
található erdős, hegyes környezetben, régi házzal. Ez lenne a missziós tanya, amelyet
lelkigyakorlatos, kivonulási hely valamint önnfenntartó gazdaság kialakításának céljából
vásároltak.

A

másik

kettőt

missziós

telep

kialakításának

szándékával

vásárolták

Marosvásárhelyen. Ezek közül az egyik székhelyet és életteret adna közösségi életre vágyó
családosok számára, a másik pedig egy teljes idejű, evangelizációs indíttatású közösség
számára biztosítana székhelyet. Ez hordozná és fogná össze az egész megújulás-szolgálat
lelkületét. A telepek kiépítése máig folyamatban van.
A 2005-ös év újabb kezdetet jelentett, hiszen megalapult a marosvásárhelyi Mustármag
Kollégium, melynek épületét a marosvásárhelyi belvárosi plébánia bocsátotta a közösség
rendelkezésére. A kollégium ma 74 középiskolás és egyetemista diáknak ad otthont, követve a
Mustármag közösség céljait, értékrendjét. A diákok mellett négy nevelőnő lakik a
kollégiumban, akik a volt enyedi és a marosvásárhelyi kovászközösségekből kerültek be. Ennek
a kollégiumnak a diákjai más jellegű csoportot képeznek, mint az azelőtti enyedi vagy
kolozsvári diákok. Itt a nagy létszám és korbeli eltérések miatt nem alakulhat ki egy kompakt,
bensőséges közösség, legfennebb kisebb csoportokra bomolva. A nagy létszám és
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különbözőség mellett ennek másik oka az indíttatás, ami többüket a kollégiumba vezette. A fő
indok, amiért a diákok nagy része ide beköltözött, az a szálláslehetőség volt, és csak azután
következett a közösségi életforma iránti igény. Természetesen, ez nem érvényes általánosan
minden bentlakóra; azok részéről, akik valóban elsődlegesen közösséget kerestek, és így
jutottak el a kollégiumba, nagyobb egyetértés és alkalmazkodás tapasztalható a számukra
szervezett tevékenységeket és szabályzatot illetően. Idejükhöz mérten a diákok bekapcsolódnak
a közösség által szervezett missziókba, evangelizációkba.10
Ma a közösség székhelyét a katolikus kollégium jelenti. Itt találkoznak heti
rendszerességgel a marosvásárhelyi közösség fiataljai, illetve a régebbi tagok. Itt kerülnek
megszervezésre a különböző lelkigyakorlatok. A kollégiumi bentlakók és a közösség kintlakó
tagjai a közös tevékenységeken, kirándulásokon kerülnek kapcsolatba egymással.
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A marosvásárhelyi kollégiumi diákokra vonatkozó információkat kérdőív módszerével próbáltam beszerezni,
azonban közreműködésük hiányában csak csökevényes adatokhoz juthattam. Ezért a kutatásnak ezt a részét nem
építettem be a dolgozatba.
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3. A Mustármag közösség céljai, elvei, lelkisége

3.1. A közösség céljai

A keresztény közösség öntudatának a lényege, hogy magunkat Krisztus lelkületében
tudjuk. A Szentlélek által belénk árasztott és szeretetben kiteljesedő hit az Úr Jézus szemével
látja, és az Úr Jézus szívével szereti az egész valóságot, és az Ő magatartásának utánzására,
„Krisztus követésére” vezet. Az egyház létcélja ennek a Krisztusban való életnek a közlése,
gyarapítása. „Ami az egyház életéhez tartozik (a tanítás, a törvények, a közösségi élet), ennek
az életnek szolgálatában áll, ebben találja meg létjogosultságát, irányelvét, normáját.”11
A fenti gondolatok tükrében indult el a Mustármag közösség is 1993-ban, amikor az a
néhány középiskolás lány Isten országának építésében vállalt szerepet a közösségalapítással. A
példázat, melyből a közösség elnevezése is ered, éppen arról szól, hogy a személy úgy
teljesedik ki Krisztusban, hogy aztán hordozni tudja magában a krisztusi lelkületet másoknak is
példát adva és hirdetve az evangéliumot. A tanulók tehát az önkéntes jobbratörekvés
szándékával – amely az emberi élet minden területére vonatkozik – tömörültek. A közösségi
életforma így az egyéniség fejlődését, lelki kibontakozását segítette, segíti. Kisebb csoporton
belül keretet ad a konkrét beilleszkedésre, párhuzamosan többféle szereptanulásra és egy kis
intézmény életébe való beépülésre. Szintén kitűzött cél a működőképes kapcsolatok kiépülése, a
lelki-, művelődési- és közösségi életet tápláló erőforrások kitisztulása, a későbbiekben
kiegyensúlyozott személyiség kialakítása, a hivatástudat kialakítása, a lelki élet stabilitására
való törekvés, folytonos egymásrafigyelés, az egészséges közösségi szellem ápolása, és a kifele
való nyitás, azaz külső résztvevőknek szóló programok szervezése. A tanulmányi évek
befejeztével a tagok továbbra is törekednek a példabeszéd mustármagjából fejlődő növényhez
hasonlóan oltalmat, segítséget nyújtani, közösséget építeni és támogatni, bekapcsolódni és
hitelesen megélni a keresztény életet.
A közösség marosvásárhelyi alakulása során ugyanezek a célok maradtak érvényben.
Az evangelizációs szolgálat kibontakozásával megerősödött a szerves magyar népi lelkiség és a
helyi közösségek megújításának szándéka. Erre azelőtt is odafigyeltek, hiszen a különböző
vidékekről különböző értékeket hozó diákok Enyeden is nagy hangsúlyt fektettek egymás
11
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hagyományainak, értékrendjének megismerésére, a népi kultúrának életükbe való beépítésére.
Később azonban, mikor a közösség arculata egyre jobban körvonalazódott, ez nagyobb
hangsúlyt kapott. Ekkor fogalmazódott meg az Evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi
lelkiség mottó is, mely máig is meghatározza a közösséget, és mely egy későbbi írásos
kiadvány címéül is szolgált. Ennek szellemében a cél a magyar nép értékrendjének, múltjának
megismerése, és az abból való táplálkozás a Szentírás mellett. Azaz az idegen külföldi minták
másolása helyett a saját magyar kultúrából való merítkezés, magyar természetes lelki fejlődés
indukálása. Ebben fontos a múlt ilyen irányú értelmezése, az üdvtörténeti Credo
megfogalmazása. A meghirdetett cél a természetes társadalmi rétegződés és földrajzi
elhelyezkedés erőltetett megváltoztatása helyett a sajátos magyar népiség és lelkiség ápolása
lenne. Ugyanakkor az ősi népi kultúra, evangélium és gazdaság élő kölcsönhatásának
visszahozása a felszíni divat helyett. Nemzeti közösségeinknek önmagukban kell megtalálniuk
létüknek feltételeit, a fő erőforrásokat.
A mindennapi – Jézusban történő – megújulásnak elsősorban a személy belső életében
kell létrejönnie, és közösségi vággyá kellene érlelődnie. A legfontosabb dolog tehát az érett
személyre valló értékrend kialakulása, amely Jézus személyéből és a saját kultúrából
táplálkozik, az ebben való folyamatos megújulás, illetve ennek közösségben való megélése.

3.2. Dogmatikai megközelítés, vallási élmény12 és hitélet

A katolikus dogma szerint a mindenható és bölcs Isten ismeri önmagát és az egész
világot, a múltat, a jelent és a jövőt, sőt az ember titkos gondolatait is. A mindenható akaratával
teremt, vagy akár csodát is tesz. Legjellemzőbb megnyilvánulása a szeretet, melynek egész
nagysága abban mutatkozott meg, hogy egyszülött Fiát elküldte és halálra adta értünk.13 Ez az
istenkép él a Mustármag közösség tagjaiban is. A szerető Atya az, akivel személyes és
közösségi

imában

kapcsolatban

vannak,

akit

teremtő

Istenként

imádnak,

és

akit

Mindenhatóként menedékükként meghatároznak. Ugyanakkor az isteni Szentháromság titka
12

Voigt Vilmos megnevezésében megkülönbözteti a vallásos élményt a vallási élménytől. Vallási élménynek
nevezi azt, amikor az élmény egészében a valláson belül történik meg, vallásos élménynek pedig azt, amikor más
szférából eredő élményt értelmezünk (többé-kevésbé) vallásos módon. Lásd: Voigt, 2004, 86. Ebben az értelemben
használom én is a vallási élmény kifejezést.
13
KATOLIKUS DOGMATIKA, 1994, 11.

13

szintén elevenen él bennük. A három isteni személy nem elválasztható egymástól. Az imádkozó
tagok azonban mindig azt szólítják meg, akit leginkább közelebb éreznek magukhoz.
A közösségben nagy hangsúlyt fektetnek a személy egyéni felelősségére. Hiszik, hogy
Isten szabadnak teremtette az embert, és azt akarja, hogy ezt a szabadságot mindenki teljes
felelősséggel, egyéni és közösségi következményeivel együtt viselje. Hisznek Isten
szándékában, abban, hogy Ő előre tudja, mi fog történni, azaz egyfajta determinizmusban.
Azonban, bár közel van Hozzá a múlt, jelen és jövő, az emberi élet mégsem válik egy előre
megírt színdarab előadásává, hanem saját értelme van, és saját beteljesedéséhez kell eljutnia.14
A Mustármag közösség lelki életében fontos szerepet játszik az isteni kegyelem. A
teológia szaknyelvében a megszentelő kegyelem révén Jézus magához kapcsol minket, így
megtisztulunk a bűntől, Isten fogadott fiaivá leszünk, lehetőséget kapunk arra, hogy Isten
fiaihoz illő módon éljünk, és így örök üdvösségre jussunk. A megszentelő kegyelemben élő
ember kiváltságokban részesül. Így Isten templomává válik, azaz Isten benne lakik. A
megszentelő kegyelemmel együtt az ember a természetfölötti erők csíráit, a Szentlélek
ajándékait is megkapja. „Ezek teszik lehetővé, hogy Isten fiaihoz illő módon éljünk (erények:
tevékenységre tesznek alkalmassá), és megértsük Atyánk szándékait (a Lélek ajándékai). A
teremtő és kegyelem-osztó Isten ugyanis minden embernek sajátos hivatást szán, és mindenkit
egyéniséggé akar formálni. Erre valók a Szentlélek különleges kegyelmi ajándékai, a
»karizmák«.”15 A Mustármag közösség alkalmain mindez gyakran elhangzik. Az érett
személyiségről szóló tanítások tulajdonképpen erre a hittételre épülnek, arra, hogy elősegítsék a
személyekben a kegyelmek, a hivatás felismerését, és tudatosuljon bennük, hogy mindezzel
felelősen kell bánni. A segítő kegyelem alkalmi indítás a jóra, egy belső mozgató erő, mely
megvilágosítja az értelmet, és az akaratot a jóra lendíti, az érzelmeket Isten szándékaira
hangolja rá.16 A megszentelő és a segítő kegyelem egyaránt szerves részét képezi a Mustármag
tagok lelki életének. Természetesen a kegyelmek felismerése és az ezekbe való kapaszkodás
nem jelenti a szabad akarat elvesztését. A kegyelem és szabad akarat nem egymás alárendeltjei,
de egymásba kapcsolódnak. Az ember a kegyelemmel szemben szabad marad. Erre
vonatkoznak a Mustármag közösség felelősségről szóló tanításai is. Ha valaki felismeri a
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kegyelmet és „él vele, egyre többet kap belőle, és üdvözül; ha nem, akkor eljátsza az
üdvösségét”.17
A katolikus teológia a kinyilatkoztatás forrását három területen jelöli meg: az egyik a
Szentírás, amelyen keresztül Isten személyesen kapcsolatba, szövetségre lép az emberrel; a
másik a természetes kinyilatkoztatás, amikor az ember felismeri a világot, és így egyre inkább
feltárul előtte Isten műve, gazdagsága; illetve a harmadik forma a közösségben való
kinyilatkoztatás, azaz a közösség a Lélek vezetésével olyan felismerésekre juthat, amelyek
kifejezetten nem találhatóak a Bibliában; ez a szent hagyomány. Ezek azok az eszközök,
amelyek segítségével az ember eljuthat az Isten teljesebb megismerésére, az üdvösségre.18
Ezekhez folyamodik a Mustármag közösség is.
A Szentírás jelenti a mindennapi lelki táplálékot. A tagok nagy része a napot az
igeliturgikus naptár által ajánlott igerész elolvasásával kezdi. A közösségnek azonban a
természetes kinyilatkoztatásban is része van a kivonulásnak nevezett hegyi táborok,
kirándulások alkalmával, amikor is az Isten alkotására való rácsodálkozással egybekötött
lelkigyakorlatokon vehetnek részt. Ennek fontos része az elmélyülés, a személyes és közös ima,
szentségimádás, dicsőítés. És végül a közösség életében való kinyilatkoztatás is
felismerésekhez vezet. A közös dicsőítések során megélt Istennel való egység minden személy
számára tápláló élményt jelent.
Az Istennel való személyes kapcsolat ápolásában fontos szerepet játszanak a katolikus
egyház által szolgáltatott szentségek. „A szentségek az Isten irgalmas szeretetének jelei és
közvetítői. A hívő élet fenntartásában és táplálásában van jelentős szerepük.”19 Ezek útján Isten
életébe oltódunk. A hét szentség közül csak néhányat emelek ki. A tagok rendszeres lelki
táplálékát az Oltáriszentség képezi, mely által szintén megélhetik a Krisztussal való egységet.
A lelkigyakorlatoknak, nagyobb rendezvényeknek, programoknak többnyire csúcspontját
jelentik a közös szentmisék, amelyek során a résztvevők nagyrésze szentáldozáshoz járul, még
a más felekezetűek is. Ez jelenti a közösségben Istennel eltöltött időnek a „megkoronázását”,
amikor a személy fizikailag is találkozik Krisztussal, magához veszi szent testét. A bűnbánat
szentsége által Isten azt kínálja fel, hogy az ember újra kezdhessen, irgalmat nyerjen. A
Mustármag közösség katolikus tagjai élnek a szentgyónás lehetőségével, ez viszont az a pont,
17
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ahol mindenki követi felekezete tanításait. A házasság szentsége két ember életre szóló
szeretetszövetségében nyújt olyan erőt, amelyre az ember önmagában nem lenne képes. A
Mustármag közösség tagjai között az évek során több párkapcsolat alakult ki és végződött
házassággal, melyek megkötése Isten jelenlétében, teljes átadással történt, jelezve azt, hogy a
szövetség Istenben köttetett meg, és Benne marad örökre.
A katolikus teológia egyik legfontosabb hittétele az örök életre vonatkozik. „Jézus
azzal, hogy föltámadt egyszer s mindenkorra tisztázta, hogy Isten nem pusztulásra teremtette az
embert, hanem örök életre hívta meg.”20 A Mustármag közösség tagjai is hiszik, hogy Isten
szeretetből magához emel, és saját örök életében részesít. Ehhez azonban a földi életet
felelősségtudattal kell leélni, és törekedni kell az Istennel való minél gyakoribb együttlétre,
azaz az imára, szentírásolvasásra, misén való részvételre, keresztény magatartásra. Az örök élet
– a hittételnek megfelelően – az Istennel való egyesülés képeként jelenik meg a közösségtagok
képzetében, a legteljesebb szeretetként és ebből fakadóan az örökké tartó ujjongás állapotaként.
Mint látjuk tehát a Mustármag közösség nem alkalmaz sajátos dogmatikát a vallási
élmény megéléséhez, hanem az teljes mértékben megfelel a katolikus egyház tanításainak.21
Ami mégis sajátos, az maga a vallási élmény. Voigt Vilmos szerint az egyén által felfogott
szentség és annak megnyilvánulása nevezhető vallási élménynek, mely a mindennapi
vallásosságban, a néphitben és ennél egyszerűbb keretek között is megjelenhetik.22 A vallási
élményben a természetfeletti váratlanul, hihetetlen erővel jelenik meg, énünk legmélyéig hatol,
mégsem semmisül meg – mondja Voigt Vilmos. Félelem és öröm társul hozzá, semminek, de
ugyanakkor vele egyformának érezzük magunkat.23 Ezek az élmények önmagukon túlmutatnak,
a megszokottól lényegesen eltérnek, a mai szekularizálódó társadalomban nem mindennapiak.
A Mustármag közösség azonban az effajta élményekből folyamatosan táplálkozik. A közös
imaalkalmak, a szentségimádások, dicsőítések, és főként ezeknek a hegyekben, természetben
való átélése biztosít alkalmat az elmélyülésre és az Istennel való találkozásra. A közös
szentmisék is keretet adnak a misztikus találkozásra azáltal, hogy a résztvevők az átlagosnál
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nyitottabbak és fogékonyabbak a transzcendensre.24 Az élmények közösségben való elmesélése,
megosztása elmélyíti a hitet, és megerősíti a vallási élmények iránti igényt.
Papp László a misztika fogalmával jellemzi azt az állapotot, ami az imában való
elmélyüléssel társul, amikor az egyén már nem mond semmit, hanem csak „engedi, hogy a
Szentlélek átáramoljon rajta, és működjön benne”.25 A misztika a lét teljességének megismerése
oly módon, hogy a látható valóság „mögé” kívánunk tekinteni, és magát az egyént is
kikapcsoljuk ebből a megismerésből.26 Az evilágtól való elvonatkoztatásról van szó, a világon
és önmagunkon való felülemelkedésről, a szenttel való egyesülésről. . Ez a vallási élménynek
már egy teljesebb stádiumára vall. A Mustármag közösség a felülemelkedést azzal is elősegíti,
hogy fizikailag is a természetbe vonul ki zajos környezetéből. A misztika megélése
tulajdonképpen természetes igénye az embernek, „a nagy világvallások is igénylik ezt a
pszichológiai élményt és eredményeinek nyilvánosságra hozatalát, elterjesztését. A nagy
szentek, nagy elmélkedők, nagy imádkozók tisztelete a vallásokban mindenképpen a
miszticizmus dicséretét, olykor pedig a diadalát eredményezi.”27 A misztika megélésére a
köznapi ember is képes, azonban az elvallástalanodás korában ez különlegesnek, kirívónak hat.
Emiatt titulálhatjuk a Mustármag közösség vallási élményét sajátosnak, a hagyományostól
eltérőnek, mert még készek átélni a lelki elmélyülés miszitikus állapotát.28
3.3. A tanítások témái29

Tomka Ferenc szerint közösséglélektani kísérletek igazolják, hogy a csoport
szükségképpen kitermeli a maga közösségi normáit, amelyek azután kényszerítő erejűek tagjai
számára. „Minden közösségben vannak bizonyos szabályok, magatartásformák, amelyekhez a
közösség tagjai akaratlanul is alkalmazkodnak, illetve amelyeket egy idő után magukénak
tekintenek.”30 A Mustármag közösség effajta közösségi normái a Szentírás, és méginkább a
vezető részéről elhangzó tanítások alapján alakulnak ki. A tanítások mindig a különböző
24

Ez, természetesen, személyenként különbözik. Az általánosítást résztvevő megfigylőként szerzett
tapasztalataimból és a hallott, olvasott beszámolókból kiindulva engedem meg magamnak.
25
Papp László szóbeli közlése
26
VOIGT, 2004, 93.
27
Uo.
28
Általában a megújulási mozgalmak, karizmatikus közösségek jellemzője.
29
A tanítások témáinak leírásához szintén a közösségi adattárban fellelt, előadásokhoz készített vázlatokat illetve a
Közösségépítő kézifüzetet használtam fel.
30
TOMKA, 1991, 23.
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élethelyzetű befogadó csoporthoz alkalmazkodnak, figyelembe véve kort, foglalkozást, státust,
hovatartozást. A tanításokhoz szolgáltatott példák a megszólított csoport mindennapi életéből
származnak. Az elhangzó tanítások közül a három legfontosabb témakört mutatom be a
következőkben.
3.3.1. Az érett személy
A Mustármag-közösség elvei alapján az érett személy kialakításának megalapozása kell,
hogy képezze a tanítás kezdetét, mivel egyenként a személyektől függ a közösség megújulása.
Az ifjúsági programoknak ez az egyik leggyakoribb témája. Innen indul el az életközösség
kialakítása is.
Az érett személyiségről szóló tanítások kidolgozója természetesen Papp László, aki
erről egy sajátos képet alakított ki, főként az evangéliumra alapozva. Egyrészt megjegyzi, hogy
a pszihológiában nincs egységes elmélet az érett személyiségre vonatkozóan és arra sincs, hogy
az milyen életkorra alakul ki. Szerinte leggyakrabban fizikai illetve személyiségbeli érettségrõl
beszélhetünk. A fizikai érettség ideje egyre korábbi életkorokban következik be, és ez
megzavarhatja a személyiség érését, mely talán soha nem valósul meg („örök gyermek”). A
személyiségbeli éretlenség egyik oka a társadalom individualizálódása, hiszen az érett
személyiség kialakulásának elõfeltétele a szociális környezet, illetve az itt fenntartott
kapcsolatok minõsége. Az érett személyiség kialakulásának két környezeti feltételét sorolja fel:
a helyes, azaz értéknevelő és szabálykövető családi minták meglétét, a családi kapcsolatok
milyenségét, minőségét (főként gyerek- és serdülőkorban); valamint a társadalmi hatásokat,
azaz a „mit üzen a világ?” hatást. Ebben a felfogásban a világ gyakran nem érett személyiséget
„üzen”, hanem egy törtető emberképet, aki egyedül küzd a saját boldogsága eléréséért, és éppen
ez az egyedül való lét szöges ellentéte az érett személyiség kialakulásának (itt sok serdülő
elcsúszik). A makrokörnyezet üzeneteinek megszűrése is a személyiségbeli érettség kérdése.
Az érett személyiség három vonásban nyilvánul meg, gondolkodás, érzelem és
viselkedés szintjén. Ezek alapján beszélhetünk külön gondolkodásbeli érettségrõl és érzelmi
érettségrõl, amelyek együttes jelenléte eredményezi az érett viselkedést, de fellelhetõk külön is.
A gondolkodás érettségének vannak bizonyos jegyei, amelyekről ez felismerhető. Például az,
hogy a személy minden cselekvése valamilyen cél elérését szolgálja, vagy az elővigyázatosság,
az események lényegének meglátása, a fölösleges információ kiszűrése, megfontoltság, a
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különbözõ szerepek tudatosításának és felvállalásának képessége, meggyõzõdésekben való
kitartás. Ugyanígy az érzelmi érettséget a kapcsolatteremtési és kapcsolatápolási képesség
jellemzi. A viselkedésbeli érettség implikálja a társadalmi normák és szabályok tiszteletben
tartását, az ösztöntörekvések elfojtását, a viselkedés állandóságát a külvilág szabályainak és
elvárásainak figyelembevétele révén.
A személyiség érettsége feltételez néhány fontos értéket, mint a remény, az akarati cél,
illetékesség, hűség, szeretet, gondoskodás, alapvetõ bizalom, önállóság, kezdeményezés,
szorgalom, meghittségre való képesség, bölcsesség. Azonban mindezek fényében az érett
személyiség nem tévesztendõ össze a koraérett és a kényszerérett személlyel; kialakulásának
biológiai alapja is van, mely tényező meg is akadályozhatja ennek kialakulását; és nem utolsó
sorban, az érett személyiség fogalma nem azonos a hiba nélküli ember fogalmával.
3.3.2. A megújulás
Ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódik az újjászületés fogalma, melyről a Mustármagközösségnek – akárcsak az érett személyiségről – Papp László által kidolgozott, felvázolt képe
van. Eszerint az újjászületésre minden embernek szüksége van. („Ne csodálkozzáll, hogy azt
mondtam neked: újra kell születnetek. Jn. 3,7.) Ezt nem vallásos szülőktől örököljük (a hívő
szülők gyermekei nem lesznek automatikusan jó keresztények), vallási tisztséggel sem adható
át (magas egyházi tisztséggel, méltósággal rendelkező ember sem biztos, hogy újjászületett).
Másik fontos tudnivaló, hogy az újjászületést nem saját erőfeszítéssel érjük el. Nem gondolati
erőfeszítés eredménye, nem hitigazságok intellektuális megértése és megtanulása, nem is
erkölcsi erőfeszítés gyümölcse, sem a viselkedés megváltoztatása vagy a rossz szokások
levetése és a jó tulajdonságok, erények feljavítása. Több, mint a parancsolatok és törvények
tökéletes betartása, a vallásos hit, vagy kultuszgyakorlatok nem pótolhatják. A körülmények,
vagy a környezet megváltozása nem hozza magával (például új templom, anyagi jólét, vagy
kivándorlás). Nem fejlődési folyamat eredménye, nem társadalmi, politikai változás
következménye, nem is reformáció (nem a hit tartalmát kell megváltoztatni). Nem katolikus
restauráció, nem elég a formákat, struktúrákat az infrastruktúra hatalmát tökéletesíteni. Nem
pasztorális fogások, ötletek, új módszerek összességének alkalmazása, nem a tudás eredménye,
és nem a szakszerűség vagy színvonalas programok szervezésének az eredménye.
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Hanem hogyan is történik a személyes újjászületés? Csakis a Szentlélek végezheti el,
aki személyesen jön el, és úgymond a személy magvát belülről újjáteremti. Tehát az
újjászületett ember tulajdonképpen a Szentlélekkel eltelt ember, aki a világ új alapja. A Lélek
így nem „kooperátor”, hanem „kreátor”, alkotó. Az újjászületett lélek majd formát ölt, hangban,
mozgásban, liturgiában, kultuszt alkot, új struktúrákat éltet.
Mi ebben a folyamatban a személy feladata? Egyrészt akarnia kell, fel kell vállalnia ezt
a Lélekből, „felülről való” újjászületést, másrészt hívnia, várnia kell, és szabadságot kell adnia
Neki az értelme, gondolkodásmódja, szándékai, egész szíve fölött. Szükséges, hogy a szellemi
újjászületést a személy át akarja élni, hogy határozott döntéssel minden bizalmát Istenbe vesse,
személyesen, szíve mélyéből ellenemondjon a gonosznak., és engedje, hogy a názáreti Jézus a
bűneitől megszabadítsa. Mindennek következtében létrejön egy személyes találkozás Istennel,
aki személyesen szólít meg, és mutatja meg dicsőségét. Az újjászületés mozzanata akkor
következik be, amikor a személy válaszol Isten szavára. Ez egy konkrét nap, pontos órában,
időben lejátszódó esemény. Tehát egy szellemi élményről, megrendülésről van szó, egy Istentapasztalatról, mely nagyon sokszor eleven érzelmi élmény is, Isten fensége, szeretete,
szentsége, dicsősége, elevensége hatja meg a személyt. Az érzelmi élmény külön ajándék, de
fontosabb a hitben való megélés, az akarati döntés. Ehhez az első „megszületéshez” naponta
kell az egyénnek visszatérnie, naponta kell felvállalnia, így napról-napra megújul, míg teljesen
el nem jut Isten dicsőségébe.
Milyen jegyekről ismerhető fel a megújulás? Erre a kérdésre többnyire szentírási
idézetek válaszolnak: szellemiekben, lelkiekben való öröm („Boldog vagy, mert hitted, hogy
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” Lk.. 1,45.), „megnyílik az elme az írások
megértésére” (Lk. 24.), a személy útra kel, közösséget keres, megosztja a titkot, illetve
békesség, szabadság (és a Lélek többi gyümölcse). A megújulás eszköze az Isten igéje, amit az
egyén a hit által kap.
3.3.3. A keresztény közösség formái, arculata; az életközösség
A keresztény közösséget Papp László szerint nem tárgyi vagy hatalmi érdek tartja össze,
hanem a vallás, az élettér, életkörülmények. Egy keresztény közösségnek mindig igyekeznie
kell a keresztény erkölcsrendhez igazodni és személyközpontúnak lenni. Két formája van, a
krisztusi közösség és az eucharisztikus (kenyértörő) közösség.

20

A krisztusi közösség az Istennel való belső egyesülés jele és eszköze. Éltetője a benne
megjelenő Krisztus („Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
köztük”. Mt18,20. ). A legfőbb cél Krisztus követése, aki személyes barátságra, tanításának
életté váltására, sorsának megosztására, a földi élet lehető legszebb megélésére hív meg. Az
ilyen fajta közösség jellemzője, hogy a középpontba Jézus személye és a másik Jézushoz
tartozó ember kerül; ezentúl fontos az érdekek kikopása és a szolgáló szeretet előtérbe kerülése.
A tagok tudatosan felvállalják a saját kultúrájukat, nemzeti és családi múltjukat, örökségüket. A
közösség liturgikus közösségként is megnyilvánul, ilyen formában a liturgikus gyülekezet a
közös sors és közös nyelv alapján a nemzeti közösség legjózanabb elemeit is hordozza. Ez
egyben szentségi valóság is, mert a hit külső cselekedetei és a tagok kölcsönös szeretete által
maga Krisztus jelenik meg benne. Másik jellemző, hogy a keresztény meghal a bűnnek és új
életre támad Krisztusban; a gazdagságnál, karriernél fontosabb a Krisztusnak való
engedelmesség. A tagok elsősorban adni akarnak és nem kapni; készek vállalni a szenvedést is
az egység fenntartásáért; követik annak irányítását, akit a törvényes egyházi elöljárók a
közösség irányításával megbíztak; tudatában vannak, hogy küldetésük a hit és a szeretet
átadása, a tanúságtevés.
Az eucharisztikus (kenyértörő) közösség célja a krisztusi közösség kiteljesedése, és
egyetlen alapja a Krisztusban való testvériség. A közösségtagokat az egy kenyérben, egy
kehelyben jelenlévő Jézussal való közös találkozás köti össze. Itt a legfőbb közösségformáló
esemény az eucharisztia közös megünneplése. Fontosabb a kommunio, mint az akció. Ez az
egymásközti közösség megvalósul a kenyértörésben, a vagyonközösségben, a szükséget
szenvedők támogatásában, az együtt kiállott üldözések, szenvedések elviselésében, az
evangélium hirdetéséből való részvállalásban, és az azt hirdetők segítésében. A krisztusi és az
eucharisztikus közösség megvalósítója a Szentlélek, táplálója az új élet Igéje és az Élet Kenyere
(Jn. 6,56; 14,17; 1Jn. 3,24.). Az effajta közösségek kialakítására kell törekedni. Minden
közösségnek megvan a sajátos arculata. A Mustármag közösséget illetően eddig egy
evangelizáló közösségi

arculat rajzolódott ki, egyénei „az Úr útjának egyengetésére”

törekszenek, azaz a személyeket hozzásegíteni az Úrral, Jézussal való találkozásra.
Az életközösségek egyrészt a hitelesen megélt keresztény magatartásmódot igyekeznek
példázni a mindennapi életben, másrészt elkötelezett evangelizáló szolgálatot vállalnak fel.
Tehát a hangsúly a tanúságtételen valamint a szolgálaton van. Akik az elkötelezett közösségi
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életre hosszabb távon hivatást éreznek, és teljesen az evangélizáció szolgálatába akarnak állni,
közös otthonban élnek. Innen tartják a kapcsolatot és szervezik a programokat a kikerültekkel
vagy később beépült egyházközségi csoportokkal. Ahhoz azonban, hogy ezek az
életközösségek létrejöjjenek, minden személynek szüksége van egy személyes döntésre,
elköteleződésre, az Istenben való életre. Ezek a döntések általában lelkigyakorlatokon,
kurzusokon a személytől személyig való felszólítás alapján születnek, amikor a megrendülés
légkörében a személy nyitottá válik a Szentlélek munkájára. A közösségi életnek ugyancsak
fontos összetevője a dicsőítésben rejlő erő kihasználása ünneplés által, a liturgia erőterének
kibontása és élővé tétele, valamint a böjt és az ima. Mindezek a Jézustól kapott megújult élet
felé vezető út szükségszerűségei.

3.4. Evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség

A mozgalmak az „idők jelei” – mondja Christoph Schönborn bíboros. A mozgalmak a
kommunizmus évtizedei alatt is, míg az egyház elnyomás alatt élt, akár nyilvánosan, akár
burkoltan nagy jelentőséggel bírtak. A rendszerváltás után ugyancsak fontos volt, s most is az,
hogy a megváltozott feltételek mellett az egyház építésén munkálkodjanak.31 Felismerve azt,
hogy a rendszerváltás utáni helyzetben szintén szükség van az egyház építésére, a személyek
megszólítására, Papp László igyekezett egy olyan sajátos közösségi arculatot kialakítani,
amelyben a megszólított személy megoldást találhat az aktuális, őt érintő társadalmi
problémákra. Ez az arculat magában foglalja az életszentségre, krisztusi életre való törekvést,
az egyház építésén való fáradozást, az evangelizálást, az ökumenikus nyitottságot, de
ugyanakkor egy sajátos nyelvezetet és stílust is.32 Az évek folyamán, főként az evangelizációs
szolgálat kibontakozásával és megerősödésével bontakozott ki a szerves magyar népi lelkiség
és a helyi közösségek megújításának szándéka.
Az Evangéliumi gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség mottó az elkötelezett
közösségtagok sajátos kisvilágát határozza meg, amely sajátos nyelvvel, szokásokkal és
rítusokkal is jellemezhető. Erre utalnak a közösségi szokások, játékok, ünnepek és nyelvi

31
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SCHÖNBORN, 2000, 21.
KAMARÁS, 1997, 70.
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lelemények is.33 A Szentírás mellett, a magyar nép értékrendjének, múltjának megismerésére
külön hangsúlyt fektetnek. Így az Erdély különböző vidékeiről származó diákok lokális
kultúrájának, hagyományainak kölcsönös megismerésére szervezetten kerül sor.34 Ugyanakkor
a tanítások szerves részét képezik a mindennapi falusi életből vett példák, mely sokak számára
meghökkentő. A közösségek által felvállalt életforma együttjár egyfajta egyszerűséggel, az
önművelés egy olyan fajtájával, amely a népi kultúrába való betekintést és az abból átmenthető
elemek mindennapi életben való felhasználását teszi lehetővé. A cél az idegen, külföldi minták
elvetése, ehelyett a saját kulturális elemek felélesztése, éltetése. A saját kultúra iránti
érdeklődést már a gyerekkorban elkezdik, együtt a keresztény mivolt megismertetésével. Aztán
következik a másik megalapozó tevékenység, az érett személyiség kialakítására való törekvés.
A mottó „gyökerek” szava erre is vonatkoztatható: gyökerektől elindulni, azaz egyrészt
gyermekkortól ilyen szellemben nevelni az embert, vagy visszanyúlni a gyermekkorig, és
„rendezni” az akkor megtapasztalt élményeket, illetve már serdülőkorban elindítani egy
evangéliumból, és saját kultúrából táplálkozó irányultságot. Másrészt a Szentírásból meríteni
azokat az alapelveket, melyek a személyiséget alakítják.

A lényeg tehát inkább élményekből,

mint ötletekből cselekedni. Olyasmiből, ami már rég él, aminek úgymond gyökerei vannak,
mert abban lehet bízni. Ez a kontempláció és a tradíció békét érlel. Papp László
megfogalmazásában: „a Lélek nyisson zöld utat a cselekvésre, ne a reklám, a divatos
korszellem”. Ha saját erejükön és életterükön kívül keresnek menedéket, akkor a vég vár rájuk.
Ez a fajta utópisztikus hangvétel többféle kontextusban is megjelenik a közösség működésében.
Az újjászületés meghirdetése egyfajta utolsó menedékként van tálalva a pusztuló világban (Az
egyik gyakran hangoztatott igerész Ámosz 8, 2.: Népem megérett a pusztulásra.) A menedék
tehát az a létforma, amit a fentebb vázolt tanítások kínálnak. Ezt a kínálatot nagyon radikálisan
az ámoszi igerészt követő többi szentírási idézet szemlélteti: Térjetek meg és éljetek! (Ez. 18,
32.), Újuljatok meg lélekben és gondolkodásmódban! (Ef.4,23.), Reménységgel teli jövendőt
szánok nektek. (Jer. 29, 11.), Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn. 14,6.), Hallgassatok
Rám és élni fogtok. (Iz. 55 ,3.).
Az életmódra vonatkozó hagyományos elemek beépítése, átmentése mellett, a közösségi
imaalkalmakon is tapasztalható a népies jelleg. Ezeket sokszor meghatározza egyfajta népies
33
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áhítat, amely népies dallamra énekelt zsoltárokat, népi imákat, vallásos énekeket, népi vallásos
gyakorlatokat tartalmaz. Ezek erőteljes jelenléte a közösség imaéletében ugyancsak azt a célt
szolgálja, hogy megpróbáljanak a magyar nép évszázadok során kitermelt vallásosságával
közeledni Istenhez. A természetes ujjongás itt is hangsúlyt kap, azonban az érzelmektől
túlfűtött, izgalomhoz, helyhez, módhoz, formákhoz kötött gyakorlatokat a közösség a
vallásosság éretlen formáinak nyilvánítja. Ez a fajta misztikus autochtonitás, amely a személy
életének minden területére kiterjed, ferences rendi sajátosság.35 A lelkigyakorlatok, közös
kirándulások alkalmával több szent életéből mesélnek, ezekről filmeket néznek. A népiességet
illetően azonban – úgy látom – leginkább Assisi Szent Ferenc a példaadó.
A fentiek alapján az egyház megújítására vonatkozó sajátos stratégia tehát abban áll,
hogy a tanítást már zsenge kortól el kell kezdeni, és egyénenként a személyekben kell
kialakítani egy olyan értékrendet, ami Krisztus követésén és a saját kultúrán alapszik.

35
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4. A közösség tevékenysége
A mozgásban lévő egyház – mondja Lukács László – természeténél fogva missziós,
hiszen Krisztus minden néphez küldte apostolait, Isten az egész világot hívja magához. „A
mozgalmakhoz tartozók elsősorban életükkel tesznek tanúságot Krisztusról: munkahelyükön,
társadalmi környezetükben, rokonaik, barátaik, ismerőseik között, a mindennapok emberi
érintkezéseiben. Nem tagokat akarnak toborozni az egyházba, hanem szolgálatkészen
felkínálják mindenkinek a maguk sajátosan keresztény értékeit.36
A Mustármag közösség önmaga tevékenységét ma egyházközségi megújulásszolgálatként határozza meg, amely igehirdetés, közösségépítés, evangelizációs programok,
illetve az elkötelezett közösség tanúságtétele és szolgálata által történik. Ilyenként
mozgalomnak is nevezhető. Az igehirdetések a népegyház tömegei felé irányulnak
kerügmatikus arculattal. A közösségépítés alatt a plébániai csoportok közösséggé való
formálódásának elősegítését értik, ezek éltetését, mely a személyes, közösségi imaélet
kibontakozása és az evangéliumi élet elevenné tétele által történhet meg. Mindennek fényében a
közösség evangelizációs programokat szervez különböző korosztályoknak és rétegeknek.
Fontos sajátossága a megújulás-szolgálatnak, hogy saját gyökerektől indul, és segít felismerni,
megszerettetni, megújítani és gondozni azt a csírát, ami a személyben megfogant; megerősödni
a személyi, családi, közösségi méltóságtudatban; illetve a múltat nem „konzerválni”, hanem
erre az alapra támaszkodva tovább építeni. A főcél a már sokat emlegetett evangéliumi
gyökerekből megújult magyar népi lelkiség kialakítása.
Az evangelizációt Takács Gyula interiorizációként, az exteriorizált valóság újrainteriorizációjaként definiálja.. A mindig benső valóság a nyelv alakjában külsővé tétetik,
exteriorizálódik. „E külsőként, így burkoltan megjelent valóság azonban, hogy valóság
maradjon, vagy váljon újra önmagává, ismét bensővé kell, hogy változzék, interiorizálódnia a
kell. Az evangelizáció ez a tett. Az evangelizáció nem maga az evangélium, hanem az
evangélium bensővé tétele.”37 Ha az örömhír, az evangélium átvétetett, akkor az átadás teljessé
vált. Az átvétellel, bensővé tétellel a jelenség anyagában is megváltozik: a nyelv egzisztenciába
fordul át. „A beszéd, amely csak háza, burka a valóságnak, újra valósággá válik.”38 Erre a
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fordulatra, a közvetítő fázisnak, a nyelvi eszköznek és a nyelvi eszköz művelőjének, az ige
hirdetőjének összpontosítania kell. Ezt az összpontosítást nevezzük „szolgálatnak”.39 Az Ige
valósággá tételének szolgálata, az evangélium hirdetése és élővé tétele határozza meg a
Mustármag közösség munkáját. Papp László ráeszmélt arra, hogy a csupán prédikációra,
hitoktatásra, szentségkiszolgáltatásra építő lelkipásztorkodás kora lejárt, „hogy az emberi szó,
az igehirdetés önmagában nem elég az evangélium közvetítésére, illetve hogy a hit értelmi
megismerése még nem kereszténység”.40 Ez a felismerés erősítette meg benne az evangelizáció
fontosságának gondolatát, aminek következtében a köréje tömörülő közösséggel ezt a
tevékenységet kezdte el és folytatja máig is.
A megújulás-szolgálat folyamatában felébreszti „Isten népét”, hogy befogadja a teremtő
Szót, nyilvánosan meghirdeti Isten Igéjét, Jézus Krisztust, és felszabadítja a Szentlélek erejét.
Mindennek megvalósítása a Mustármag közösség által különböző korosztályoknak és
rétegeknek szervezett evangelizációs tevékenységekben történik meg.

4.1. Gyermek evangelizáció
A Mustármag-Kairos gyermek- és ifjúsági evangelizáció keretében gyerekeknek és
fiataloknak szerveznek programokat.
A gyermek evangelizáció első fázisa a nagyenyedi korszakra tehető 1992 és 1999 közé,
ahol a közösség (élen Papp László plébánossal) a klasszikus hitoktatás mellett kicsi kortól
kezdve homogén kiscsoportokat próbált kialakítani. Az első évek célja az volt, hogy minden
csoporttagban kialakuljon a személyes kapcsolat Isten, egymás és a vezető felé. A következő
időszak célja a közösségi gondolkodás- és cselekvésmód felfedezése volt, ennek tanulása és
begyakorlása. A harmadik fázisban a legnagyobbak ízlelgették a kisebbek nevelésével járó
munkát, és ezáltal belenövekedtek a feladatok vállalásába. 1997-től más egyházközségi
csoportok bevonása is lehetővé vált, beindultak a rendszeres gyerektalálkozók, a közös táborok.
1999-től pedig ugyanennek a kibontakozásnak a kísérlete folytatódott Marosvásárhelyen is, a
helyi plébániák folyamatos bekapcsolódásával. Mindezen tevékenységek megvalósítása
különböző módon valósul meg. Egyrészt rendszeres heti órákban, ahol a gyerekeknek szentírási
alapra épített tanításban, közös imában, kiscsoportos kreatív tevékenységben vehetnek részt,
melyek egészében a közösségi gondolkodásmódot, a missziós magatartás fejlesztését teszik
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lehetővé. Illetve itt van helye a liturgiába való aktív bekapcsolódásnak is különböző ünnepi
alkalmakkor, gyerekmiséken. Másrészt Kairos délutánok keretében, amikor is az egyházközség
gyerekei vasárnap délután egy-két órát együtt tölthetnek keresztény légkörben. Szintén a
gyermek evangelizáció megvalósítási módjai közé tartozik az úgynevezett Ünnep, az Isten
dicséretében eltöltött idő, ahol nem csak „elénekelnek” egy-egy éneket, hanem teljes szívvel,
testtel, szabadon megélik és kifejezik a hálát, örömet. Ez olyan „erőtér”, ahol Isten
gyümölcsözően cselekszik, és ahol a dicsőítő énekeknek, az imának és hálaadásnak van helye.
A Kánai nap szintén örömben, szeretetben eltöltött időt jelent, de egy kicsit más jellegben
történik, mint az Ünnep. A Kánai napon a gyerekek a természet közelében együtt játszanak
egyszerű, kéznél levő tárgyakkal, természetes eszközökkel, közben ízlelgetve a népi kultúra
elemeit. Itt kerül sor népdalok illetve néptánc tanulására, népi gyermekjátékokra is. A közös
étkezés neve „agapé”, mely otthonról hozott, családban készített ételek, gyümölcsök közös
elfogyasztásából áll. A gyerektalálkozó már nagyobb méretű volt, több egyházközség ebben a
szellemben nevelt gyerekeinek találkozóját jelentette.41 A táborok pedig többnapos együttlétek
természetes környezetben sajátos program szerint.
Mindezek a gyerekprogramok 2001-ig működtek ebben a formában. 2001-től missziós
programok biztosítanak keretet nekik, ami nem tartalmi változást jelent, hanem csak a
szervezési keretek változását. Gyermek evangelizációt azokon a plébániákon szerveznek, ahová
meghívják a közösséget missziós szolgálatra.

4.2. Ifjúsági evangelizáció
Az ifjúsági evangelizációhoz kapcsolódik tulajdonképpen a Mustármag-közösség
kialakulása. Ifjúsági programokat ugyanis Papp László már azelőtt (1989-1990) szervezett,
mielőtt a közösségi otthon létrejött. 1990-től Talentum zenei fesztiválok kerültek
megrendezésre a nagyenyedi plébánia udvarán, amelyek később szintén kinőtték magukat.42
Valójában a plébánián sorra került programok szellemében alakult ki a tanítóképzős
lányokban a közösségi életforma iránti igény. A negyenyedi közös otthon megalakulása után
azonban az ifjúsági programok tovább folytatódtak. Ezek célja az élő és személyes hit ápolása,
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ugyanakkor élő, tanúságtevő közösségek kialakítása az iskolákban, diákotthonokban,
plébániákon.
A cél elérésére különböző megvalósítási módok szolgálnak. Egyrészt az indító
lelkigyakorlatok formálódó kiscsoportok számára, ahol a megrendülés szellemében a személy
nyitottá válik a Szentlélek munkájára, és dönthet Krisztus követése mellett. Az itt megszólított
fiatalok hetente személyes hitet elmélyítő és közösségépítő imaórákon vehetnek részt. Egy
másik megvalósítási mód a gyerekprogramok közt is szereplő Ünnep vagy nyílt találkozó,
evangelizáció több egyházközség ifjúsági csoportjainak bevonásával. Ezeken az alkalmakon
igehirdetésre, dicsőítésre, tanúságtételre, virrasztásra kerül sor. A Kánai est szintén az ifjúsági
evangelizációk szerves része. Ilyenkor közösségi és személyes események (születésnapok,
évfordulók) megünneplése történik játékos, szórakoztató légkörben. Az ifjúsági programok
fontos összetevői a táborok, melyek során a fiatalok hegyi túrákkal egybekötött jellegzetes
lelkigyakorlatokon vehetnek részt.43 Ezek része a „csendes idő” vagy „remetenap”, amely a
személy önmagába fordulására, és Istenben való elmélyülésére biztosít keretet, ugyanakkor a
tanítások, a közös imák, dicsőítések, virrasztások, közös játékok is. Mindenik tábor külön
témával rendelkezik, amelyre a néhány nap folyamán odafigyelnek.
Az ifjúsági evangelizáció keretébe tartoznak a diákotthonok is, melyeknek tagjai
evangéliumi alapon közös otthonban élnek, illetve a kovászközösségek, melyek hétvégéken és
vakációkban az evangelizációba bekapcsolódva növekednek.

4.3. Egyházközségi evangelizáció
Ez a fajta tevékenységforma magában foglalja az előbb felsoroltakat is. Tulajdonképpen
a népmissziónak nevezett evangelizációs tevékenységről van szó, amely során a közösség
különböző települések plébániáin szervezi meg az adott programokat. Az elhangzó
igehirdetések célja a Jézussal való személyes találkozásra és megtérésre való meghívás. A
tevékenység során a liturgia erőterének élővé tétele a másik cél, amely által meghívás történik a
teremtés és megváltás közösségi ünneplésére, a liturgia mozzanatainak tudatos átélésére, és így
a hit érlelődésére, mélyülésére. A böjt, az ima, a dicsőítés és a virrasztás, mint tápláló és
megújító erő, itt is fontos szerepet játszik.
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A különböző településeken vagy plébániákon szervezett evangelizáció általában egy
hétig tart, mialatt minden kororsztálynak és rétegnek (gyerekek, ifjak, családosok, egyedülállók,
vezetők, pedagógusok, alkoholisták stb.) külön lelkigyakorlatokat, imaegyüttléteket tartanak.
Ezeket azonban megelőzik az előkészítő alkalmak, amelyek szentségimádásból, virrasztásból,
közös szentmiséből állanak. Főcél Jézus Krisztus megváltásának élő és személyes
meghirdetése, a Szentlélek ajándékainak és adományainak befogadására való vágy
felébresztése, valamint ezek mindennapi, közösségi és szentségi életben való használatára való
rávezetés. A misszió végén sor kerül a csoportszervezésre alkalmas személyek megkeresésére,
kiválasztására, akiknek segítségével az elkezdődött lelki növekedést tovább lehet majd éltetni.
Ezekkel a helyi csoportvezetőkkel a közösség havonta találkozik, és lehetőség szerint bevonja
őket a tanítványképző szemináriumba. Így idővel az adott egyházközség egy megújult,
tanúságtevő közösséggé növekedhet.
A tanítványképző szemináriumok is az evangelizáció részét képezik. Ez a törekvés az
egyházmegye intézményeiben honos gondolkodásmúdot szeretné megújítani, és bölcsességgel,
Szentlélekkel eltelt munkatársakat nevelni. Ezért rendkívül fontos szerep jut a papságnak. A
szeminárium a résztvevőt segíti, hogy az igehirdetés és a Lélek ereje által gondolkodásmódja
megújuljon, Jézus Krisztussal való személyes kapcsolata elmélyüljön, azaz megtanuljon Isten
kategóriájában gondolkodni. Segít a közösségi gondolkodás és cselekvésmód kialakításában, a
személyes hivatás megtalálásában, ugyanakkor a vezetőkben, evangelizálókban felelősséget
ébreszt az új munkatársak képzésére. A tanítványképző szeminárium egyrészt a papokat,
kispapokat érinti, másrészt olyan világi személyeket, akik a papokkal együtt felvállalják a
megújulás-szolgálatot, akik meghatározó szerepet töltenek be egyházközségekben és oktatási
intézményekben, akik alkalmasnak bizonyulnak mások képzésére, nevelésére, illetve, akik a
közéletben, médiában az evangéliumi értékrendet hatékonyan képviselik. A kispapok esetén a
cél a magas szintű teológiai képzés kiegészítése, a klasszikus elmélkedések által karbantartott
lelkiség elmélyítése, az intellektuális, fogalmi hithirdetés helyett az Ige hirdetésére való
bátorítás, valamint egy megújult, biblikus, pasztorális szolgálatra való bátorítás, mely átmenti a
népegyház értékeit, és újra megéli az ősegyház messiási és pünkösdi tapasztalatait. A
szemináriumok a kispapok számára évi három, míg a világiak számára évi hat alkalomból áll.
Az evangelizáció egyik hasonló eleme a kántorokat, ifjúsági csoportok énekvezetőit,
zenei szolgálatot végző tagjait célozza meg. Ez a tevékenység egy dicsőítő táborral kezdődik
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(egy évben két-három nap), aminek célja, hogy a személy megtapasztalja a dicsőítésben rejlő
erőt, és nyitottá váljon a magasztalásra. Ez nem szakképzést, a szakmai tudás kiegészítését vagy
szakmai értekezletet jelent, hanem annak a lelki élménynek a keresését, amely a zsoltárokat és a
Magnificatot átitatja.
Ezt követi a dicsőítésvezető szeminárium, amely ugyancsak a kántorokhoz, ifjúsági
csoportok énekvezetőihez szól, és amely megpróbálja előkészíteni a résztvevőket, hogy a Lélek
erejével felkenve, és szakmailag ilyen irányban fejlődve gyakorolják hivatásukat; bevezessék és
szabaddá tegyék a népet az imádásra.
A Mustármag közösség a népmissziók keretében különféle formában törekszik
megszólítani nem csak a személyeket, hanem a tömegeket is. Ez történhet evangelizációs
koncert, dicsőítés vagy liturgia formájában ünnepi jelleggel. A célcsoportot nemcsak fiatalok
képezik, hanem bárki bekapcsolódhat.
Az evangelizációs koncert a népmisszió előkészítő szolgálatának része. Célja a figyelem
felkeltése, hogy a hit peremén élő személy érdeklődési körében fontosabb helyet kapjon az
evangélium. Ezek a koncertek a világi koncertek vonalát követik technika és zenekar
bevonásával, azonban az énekek tartalma és a koncert előtt elhangzó igehirdetés az
evangéliumon alapszik. A résztvevők általában a környék elérhető fiataljai, a megújult
csoportok, de mások is.44
A dicsőítések célja Isten erőterében időzni. Ezek a programok személyesebbek, mint
egy koncert, résztvevői megújult és megtérésre készséges emberek. Tartalma sokszínű lehet a
zsolozsmától a zenekari kíséretig.
A liturgiában szintén megtörténhet a megszólítás. Ide is behoznak időnként zenekart, de
csak akkor, ha a résztvevőknek a dicsőítés már életeleme, és így nem fognak meghökkenni. A
liturgiában a megváltás ünneplése magasztaló, ujjongó légkörben kerül előtérbe.
Az evangéliumi üzenet átadása tehát különböző formában, jelleggel történik azzal a
céllal, hogy a személyt és a közösséget megismertesse az Igével, és közelebb hozza, elmélyítse
benne a krisztusi szeretetet.
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5. A közösség szervezeti felépítése
Ahhoz, hogy egy közösség kialakuljon, ugyanolyan igényekkel rendelkező emberek
egymásratalálása szükséges. Ezeket az igényeket Tomka Ferenc a helyes életalakítás értelmiaktív igényeként és az érzelmi jellegű közösség- és társigényként határozza meg. A
közösséghez való tartozás tudata, azaz a csoport-összeforrottság annál erősebb, minél inkább ki
tudja elégíteni a közösség tagjainak effajta igényeit. „Ma, ha egy közösség nem felel meg az
igényeknek, tagjai egyszerűen elhagyják, s »megfelelőbbet« keresnek maguknak.”45 Ennek
fényében beszélhetünk a Mustármag közösség tagjainak dinamikájáról is. Azok a személyek,
akikben kialakultak a hasonló igények, és következetesek is ezek megvalósításához, a
magcsoportot képezik (körülbelül tizenöt személy). A magcsoport vagy kovászközösség
egyrészt Nagyenyeden végzett lányokból, másrészt marosvásárhelyi fiatalokból áll, akik a Papp
László keze alatt „értek” meg a szolgálatra. Ez a magcsoport az a stabil csoport, amely a
megújulás-szolgálatot hivatásszerűen felvállalja. Köztük vannak néhányan, akik teljes idővel,
teljes odafordulással végzik a felvállalt feladatokat, vannak, akik szintén gyakori jelenléttel
szolgálnak, viszont ezt csak melléktevékenységként végzik család, munkahely mellett.46
Kamarás István szerint vannak növekvő, csökkenő, állandó létszámú, állandó és
különböző mértékig változó összetételű közösségek. „A változó összetételű közösségek között
is vannak olyanok, amelynek állandó vagy viszonylag állandó a magja, s e körül változik a
holdudvar. Jó néhány közösségnek vannak állandó és levelező tagjai.”47 Ilyen értelemben a
Mustármag keretén belül beszélhetünk egyfajta tág értelemben vett közösségről is, amely a
magcsoport mellett olyan tagokat foglal magában, akik csak egy bizonyos időszakban
kapcsolódtak be aktívan a tevékenységekbe, de nem szakadtak el teljesen a közösségtől, még
részt vesznek lelkigyakorlatokon, táborokban. Illetve ide tartoznak olyan személyek is, akik
csak időnkét csöppennek be az evangelizációs munkába, vagy olyanok is, akik egyáltalán nem
vesznek részt ebben, hanem csak eljárnak a hetente tartott imaalkalmakra. Ez a tágabb körű
csoport az, amely folyamatosan változik, hiszen vannak, akik bizonyos idő elteltével el is
szakadnak a közösségtől.48 Az elszakadás indokai lehetnek másfajta vagy megváltozott
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igények, illetve élethelyzet, lakhely megváltozása, más közösségekhez való csatlakozás,
elfoglaltság, nem kiszámítható munkabeosztás. Vagy lehetnek más okok, mint például nem
tudják vagy nem akarják felvállalni a kisközösségi létformát és normákat. Nem rendszeresen
járó tagoknak számítanak a kisközösséggel magukat még el nem kötelező házastársak, jegyesek
és barátok.49 A folyamatos mozgás miatt nehéz a tág közösség tagjainak számát meghatározni.
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életkörülményei, adottságai szerint vállalhat részt. A legtöbb mozgalom, ahogyan a Mustármag
esetében is látjuk, egy szilárd és egészen elkötelezett magközösség köré szerveződik: „olyanok
köré, akik egészen Istennek szentelték az életüket, s elkötelezett szolgálatot vállalnak a
közösségben is”. A magközösséghez tartoznak azok, akik az evangéliumi tanácsok vállalásával
egészen Istennek szentelik életüket. Mások megmaradnak eredeti életállapotukban, többen
családjukkal kötelezik el magukat a mozgalom célkitűzéseinek, s vállalnak részt a közösség
imáiban, összejövetelein, karitatív és missziós munkájában.50 A Mustármag közösségben egy
személy kötelezte el magát teljes idővel a szolgálatra, akinek az evangelizációk szervezésében a
lelki vezető mellett központi szerepe van. Maki Júlia a nagyenyedi alapítóközösség tagja volt,
az évek során mindmáig szerzetesi hivatással szolgál a közösségben. A magcsoport többi tagja
szintén Istennek felajánlott életet él, és aktívan részt vesz a szolgálatban, azonban emellett
világi feladatokat is vállal, munkahellyel, több esetben családdal rendelkezik.
A Mustármag közösséghez hasonló bázisközösségek vizsgálatakor Kamarás István
szerint van néhány fontos kérdés, amelyet figyelembe kell vennünk. Ilyen például az, hogy ezek
a közösségek az önszerveződés képviselői, vagy inkább karizmatikus személyek, illetve
közösségképző mozgalmak játszottak szerepet létrejöttükben.51 Esetünkben a Mustármagközösség tagjainak struktúrálódásában kiemelt szerepe van a lelki vezető személyének. Az
evangelizáció és más közösségi tevékenységek szervezése Papp László személye köré
koncentrálódik, akinek a problémákra való praktikus rálátása és tapasztalata nagy mértékben
biztosítja a programok gördülékenységét. A közösségtagok interjúi során elhangzottak
bizonyítják, hogy a vezető személye alapvetően meghatározza az evangelizációs tevékenységek
létét. Azaz a lelki vezető nélkül a közösség csupán hagyományos imaközösség lenne.52
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Másik alapvető kérdés az, hogy honnan, kikből, a társadalom milyen rétegeiből és
csoportjaiból rekrutálódnak a katolikus kisközösségek tagjai, vagyis, hogy mennyire
egyetemesek, hogy mennyiben terjed túl hatóköre a városi, a fiatal és a képzettebb rétegeken.53
A Mustármag közösség tagjai esetén nem beszélhetünk nagyfokú felekezeti, vallási, értékrendi
és mentalitásbeli másságról. Ez a kezdeti célcsoport homogenitásának köszönhető. Mivel a
közösség kialakulásakor többnyire pedagógus pályára készülő katolikus diáklányok kerültek be,
a közösségben életkor illetve felekezet szintjén nincsenek nagy eltérések. Néhányan református
vallásúak, egy tag unitárius, a többi pedig katolikus. Ilyen szinten a közösség nyitott
(ökumenikus), a homogenitás pedig a megszólított csoportok minőségéből adódott.
Szakterület szempontjából nagyobb fokú divergenciával találkozunk. A pedagógus
pálya szintén az induló közösség milyenségének köszönhetően gyakori, de emellett sok másféle
állásban dolgozó egyének is tagok. Átlagban véve elmondható, hogy értelmiségi csoportról van
szó. Elenyészően kevés azok száma, akik nem rendelkeznek felsőfokú képzettséggel.
A közösség tizennégy éves múltja során folyamatosan csatlakoztak új személyek, akik
magukénak érezték, és ma is felelősnek érezik magukat érte. Ilymódon az alapítótagok közül
ketten ma is aktív szerepet vállalnak a közösség tevékenységében, ők a legidősebbek. A
magcsoport többi tagja a nagyenyedi kollégium különböző generációiból származik, illetve a
marosvásárhelyi kovászközösségből. Ők többnyire már állással rendelkező fiatal felnőttek,
nagyrészük friss házas (22 és 32 év közöttiek). A magcsoport mellett egy kisebb csoport is
működik egyetemista, illetve középiskolás diákokkal.
A közösség tagsági keretei nem korlátozottak. A belépés és kilépés szabad döntésen
alapul. Tulajdonképpen nincs meghatározott pillanata ezeknek a be- és kilépéseknek, az effajta
közösségi létformára igényt tartók bármikor bekapcsolódhatnak a tevékenységekbe olyan
formában, amely az illető személynek leginkább megfelel. Ha pedig valaki úgy dönt, hogy
többet nem vesz részt az alkalmakon, nem részesül semmiféle megrovásban. Kritériumokról a
marosvásárhelyi katolikus kollégium esetén beszélhetünk, ahová felvételi alapján fogadják be a
diákokat. Ennek a felvételinek a megszervezése azért fontos, mert a bentlakásnak sajátos
szabályzata van, amit a diákoknak még beköltözés előtt fel kell vállalniuk. Azokat az
egyéneket, akik ezt a létformát nem vállalják, nem alkalmazkodnak a közösségi normákhoz,
esetleg gátolják a munkát, kiszűrik.
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6. A Mustármag mint bázisközösség

Hardi Titusz szerint a keresztény közösségre elsősorban a végérvényes „tanítványMester kapcsolat” jellemző, vagyis a Jézussal kötött örök kapcsolat. Másik sajátossága a
keresztény közösségeknek az emberek közötti kapcsolat milyensége, az, ahogyan a testvérek
egymást szeretetben szolgálják, ahogyan a testvéri szeretetet a valóságban megélik. Szintén a
keresztény közösségek jellemzőjeként említi az üldöztetést is, amely hasonló a Jézus, illetve az
őskeresztények üldöztetéséhez, és azért történik meg, mert „valami olyant élnek meg hitelesen,
ami kihívást jelent a világ számára”.54 Mindezek a jellemzők a Mustármag közösségre is
érvényesek. Azonban a keresztény közösség kifejezés több mindent rejthet magában. Sokféle
keresztény közösség van főleg napjainkban, amikor azt mondjuk, hogy ott van az egyház, ahol
a közösségek vannak.55
Legelsőként az egyházközösséget nevezném meg keresztény közösségként. Ez azonban
ma már nem úgy tölti be funkcióját, ahogyan a régebbi korokban, amikor még népegyházról
lehetett beszélni. Tomka Ferenc szerint „a népegyház egy szakkifejezés, amely az egyháznak
egy konkrét – történelmi korban kialakult, történelmi adottságokhoz kötődő – formáját jelöli”,
amely azonban nem tévesztendő össze a népi vallásossággal.56 Arról az egyházról, illetve
társadalomról van szó, amelyben a nép élete nagyjából egybeesett a vallás, az egyház életével.57
Szinte ezer éven át bizonyult működőképesnek ez a forma, amelyben a társadalom és a vallás,
az állam és az egyház szinte teljesen összefonódott. „A társadalmi közösségek kultúrája
teljességgel vallási kultúra is volt, benne a vallásgyakorlattal, vallásos ünnepekkel. A
népegyház lelkipásztorkodását meghatározta, hogy a társadalom minden tagja ebben az említett
»keresztény« közegben élt.” Ennek következtében a lelkipásztorkodásnak évszázadokon át nem
kellett különösebben törekednie a misszionálásra vagy arra, hogy a híveket az egyháztól való
elszakadástól megóvja.58 Az akkori keresztény közösségek, vallásos társulatok az egyházi élet
kiegészítőjeként jelentek meg. Léteztek úgynevezett confraternitasok, magyarul testvérületek,
amelyek „a jámborság vagy keresztényi szeretet valamely cselekményének gyakorlására, illetve
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ezen kívül a nyilvános istentisztelet fényének emelésére alakult egyházi társulatok voltak.59
Ezek feladatkörét az egyházi törvénykönyvek kánonjai szabályozták. A vallásos társulatok célja
tagjaik vallásosságának ápolása, a közösségi összetartás és közösségi érzés növelése volt.
„Mindennapi működésükben egyéni színt kölcsönzött nekik a védőszentül választott szent
tisztelete, de legfőképpen az a helyi társadalom, amelynek lelki igényeit akarta a társulat a
vallásos élet egy-egy területén kielégíteni.”60 A társulati formák önmagukban is a rendi, a
testületi önérzet kifejezői voltak mindaddig, amíg 1945 után az egyházüldöző kormányzat fel
nem oszlatta őket.61
Más a helyzet azonban napjainkban, amikorra megváltoztak az igények. A vallásos
társulatok tagsága kezdte el később azt a mozgalmat, amiből a kisközösségek kialakultak62,
azonban a régi vallásos társulatok lenyomataiként ma legfennebb a különböző plébániákhoz
tartozó imaközösségeket tekinthetjük, de ezeknek már más a funkciójuk, mint az egykori
társulatoknak. A népegyház ma már csak viszonylag elzárt lokális társadalmakban működhet,
ahol a faluközösség korban és mentalitásban nem túl divergens, illetve létszáma nem túl nagy
ahhoz, hogy a keresztény közösség szétzilálódjon. Városi környezetekben azonban a népegyház
megszűnőfélben van. Ahol a lelkipásztorkodás mégis a népegyházi feladatokra korlátozódik
vagy azokat helyezi előtérbe (szentségek kiszolgáltatása, hitoktatás, szentmise és vasárnapi
igehirdetés), ott valamilyen szintű szakadás érzékelhető. A népegyház megszűnésének
szociológiai okaiként Tomka éppen az urbanizációt valamint a pluralizációt és a
szekularizációt, racionalizmust nevezi meg. Vagyis az elvárosiasodott világban – ahol nem
alakulnak ki olyan közösségek, amelyekben a társadalmi-emberi élet egybeesik a vallásiegyházi élettel – világnézetek, közösségek és vallások sokaságával találja szembe magát az
egyén, s választhat, melyik tetszik neki jobban.63 Ezért van szükség a mai egyházi életben a
tudatos közösségépítésre, a rendszeres, módszeres felnőtt- és gyermekoktatásra, a missziós
tudatra és magatartásra való nevelésre, és ami a legfontosabb, a hit élővé tételére.
Ezeknek a változásoknak tudatában, az egyház élővé tétele, megújítása okán alakult ki a
Mustármag közösség, ahogyan sok más közösség is. Az egész katolikus egyházat mára már
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sokféle biblikus, liturgikus, szociális, teológiai, lelkiségi stb. – megújulási mozgalom jellemzi,
amelyek nemcsak eszmei értelemben hordozzák a megújulást, hanem emberi közösségek
konkrétságában is megjelennek. „A lelkiségi mozgalmak többségében megjelenik a
kisközösség.”64 Mára már a Gyulafehérvári Egyházmegye területén is sok laikus szervezet,
lelkiségi mozgalom létezik, amelyek egy recens kutatás alapján a következőképpen tagolódnak:
a világi krisztushívők csoportosulásai között elsőkként említhetők a Cursillo, Fokoláré, Hit és
Fény, illetve a Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalmak; a világi hívek további
csoportosulásai imaközösségekre (Engesztelő Imacsoportok, Ferences Világi Rend, Jézus
Barátai Imaközösség, Jézus Szíve Családok, Mária Légió, Rózsafüzér Társulatok), szociális
tevékenységet folytató csoportosulásokra (JOC – Keresztény Ifjúmunkás Mozgalom, Kalot,
Kamilliánus Család, Katolikus Férfiak Szövetsége, Kolping, Páli Szent Vince Társaság, Római
Katolikus Nőszövetség), papi és szerzetesi hivatásokat támogató közösségekre (Máriás Papi
Mozgalom, Serra), keresztény családot támogató mozgalmakra (Együtt Nagyasszonyunk
Dicsőségére, Házas Hétvége), gyerekek és fiatalok nevelését megcélzó csoportokra (Romániai
Magyar Cserkészszövetség, Szeretet Város), valamint saját működési területet felvállaló
csoportosulásokra (Háló, Katolikus Magyar Bibliatársulat, Mustármag-Kairos Közösség,
Neokatekumenális Út, Taizé) bonthatók.65
Ebben a tagolásban a Mustármag közösség a saját működési területet felvállaló
csoportosulások közé helyezhető. Azonban ezeket a közösségeket más szempont szerint is
lehetne csoportosítani, így mozgalmakra, vallásos társulatokra illetve imaközösségekre lehetne
bontani. Ebben az értelemben imaközösségek, vallásos társulatok azok a közösségek, amelyek
hatásköre egy adott egyházközségre, plébániára terjed ki, amelyeknek fő funkciójuk az imaélet
közösségi formában való megélése, a hit elmélyítése, és amelyek feladatkörébe sorolható az
illető plébánosnak, kántornak való segítség ünnepi vagy más különleges alkalmak idején.
Ilyenek az Engesztelő Imacsoportok, Ferences Világi Rend, Jézus Barátai Imaközösség, Jézus
Szíve Családok, Mária Légió, Rózsafüzér Társulatok. A többi keresztény közösség a mozgalom
címszó alá sorolható lévén, hogy nagyobb méreteket öltő közösségi tevékenységről van szó.
Ezeknek szerepe hasonló az imaközösségekéhez, de kiegészül még sok más funkcióval,
többágú tevékenységgel. Az egyházi mozgalmak váratlanul, spontán, néha kifejezetten
robbanásszerűen
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egyházközséghez vagy egyházközségekhez kapcsolódik, de létezhetnek önállóan is az
egyházban.66 Fontos megemlíteni, hogy az imaközösségek és a mozgalmak is egyaránt
segítenek megteremteni a világiak és a klérus közötti összekötő hidat. Ugyanúgy, ahogyan a 15.
századi vallásos társulatok egyik funkciója az volt, hogy az egyház általuk a városi polgárságot
távol tartsa az eretnek mozgalmaktól, a mai keresztény közösségeknek is egyik célja az
egyházban való megmaradásra ösztönözni az embereket.67 Ezt szolgálja a Mustármag közösség
is; fő célkitűzése a katolikus egyház megújítása, azaz úgy vinni el az evangéliumot az
emberekhez, hogy azok rájöjjenek, nem szükséges más kultúrák vallásához fordulni, hiszen
Jézus Krisztus személyében benne van mindaz, amit igényelnek.
A fennebb felsorolt katolikus keresztény kisközösségek többségét Kamarás István a
megújulás bázisának nevezi.68 Ebből ered a bázisközösség kifejezés. A bázisközösségeket a
teológus leginkább a személyes hit megélésének eseményeként látja, Kamarás azonban
szociológusként baráti társaságoknak, olyan „asztaltársaságoknak” tekinti, akik a Jézus nevében
összejönnek. Magyarországi viszonylatban „számuk legalább két-háromezerre tehető,
tagságuké pedig minimum harminc-negyvenezerre, a régi tagokkal együtt még egyszer ennyire.
8–15 fős kiscsoportok, döntő többségük tagsága katolikus, de a közösségek negyedébenötödében más felekezetű tagok is találhatók, és vannak magukat ökumenikusnak nevező, de
alapjában véve katolikus közösségek is”.69 Erdélyben a bázisközösségek száma nem ilyen nagy,
tagságuk számbeli felmérése még nem történt meg, de az ökumenikus jelleg itt is érzékelhető.
A Mustármag közösség létrejöttében is bizonyos mértékben szerepet játszott a
felismerés, hogy a kereszténység individualizálódása, a vallási élet személytelenné válása, a
valódi keresztény közösségek hiánya olyan állapot, mely nincs összhangban Jézus szándékával,
ugyanakkor kialakulásában közrejátszottak olyan tényezők, mint a civilizált világ akut
közösség-hiánya, a keresztény laikusok szerepkeresése, a klerikalizálódó és centralizálódó
egyház kritikája. Kamarás a bázisközösségek létrejöttének okait ugyanezekben látja hozzáadva
még a vallási élet és a közösségek erőszakos korlátozását, a vallásos intézmények és
szervezetek megszüntetését, amely azonban a Mustármag közösségre azért nem érvényes, mert
éppen a rendszerváltás után alakult meg.70
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tulajdonképpen „barátkoznak, imádkoznak, a Bibliát tanulmányozzák, képezik magukat a
katekézisben és tudományokban, beszélgetnek, segítenek egymásnak ügyes-bajos dolgaikban,
segítenek másokon, részt vesznek valamilyen módon az egyház építésében, együtt kirándulnak,
szórakoznak, ünnepelnek, lelkigyakorlatoznak. Mindezt közösségenként és irányzatonként
eltérő arányban.”71 Ez történik a Mustármag közösségben is. Kamarás a bázisközösségeknek
négyfajta típusát körvonalazza, mégpedig a lelkiségi mozgalmakhoz tartozókat, a plébániákhoz
tartozókat, a sem mozgalmakhoz, sem plébániákhoz, hanem egy karizmatikus személyhez
kapcsolódó közösségeket, és a teljesen független közösségeket. Ebben a felsorolásban a
Mustármag közösség több helyre is illeszkedik. Egyrészt független közösség, hiszen az
önszerveződés képviselője, alulról jövő kezdeményezés folytán jött létre. Másrészt a
karizmatikus személyhez kapcsolódó közösségek közé sorolható Papp László révén, akinek
karizmájaként – mely általa a közösséget is meghatározza – egyik paptársa éppen az
evangelizálást nevezte meg.72 Illetve besorolható a lelkiségi mozgalmakhoz kapcsolódó
közösségek körébe is. Ebben az értelemben a Mustármag közösséget magát határoznám meg
egyfajta, még nem túl nagy méreteket öltött lelkiségi mozgalomként, a közösségképző
tevékenységek folytán kialakult kisebb csoportok pedig ezen belül léteznek vagy léteztek
(például az egyidőben működő kolozsvári, marosvásárhelyi és nagyenyedi közösségek). A
lelkiségi mozgalmaknak is egyik meghatározó jegyük az alulról jövő spontán kezdeményezés,
mely felpezsdíti az egyház életét. A megújulási mozgalmak legfontosabb tényezői, hogy laikus
mozgalmak, életszentségre, krisztusi életre törekednek, sokféleségükben is az egyház építésén
fáradoznak, részt vállalnak az evangelizálásban, ökumenikusan nyitottak. A szorosabb
értelemben vett lelkiségi mozgalmakra ezen kívül – Kamarás István szerint – az Isten–ember
kapcsolat sajátos stratégiája, valamint a vallásosság sajátos nyelve és stílusa jellemző.73
A bázisközösségek, akárcsak a Mustármag közösség is, valamennyien tagjai az
egyháznak „amelynek vezetése az elmúlt évtizedekben vagy a tűrt, vagy a rejtett, vagy a
besorolhatatlan kategóriákba helyezte, s a legutóbbi időkig (sok pap esetében a mai napig) vagy
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nem akart, vagy nem mert, vagy nem tudott mit velük kezdeni.”74 A Mustármag közösség
klérus általi elfogadottságáról a későbbiekben még szó lesz.
A bázisközösségek nagyrészét – Kamarás felmérései szerint – civilek vezetik, azonban a
mozgalmak kollektív vezetésében mindig vannak klerikusok, ahogyan azt a Mustármag esetén
is látjuk. Ezek a közösségek sem hibátlanok, természetesen, mindeniknek megvan a maga
hiányossága, azok a rések, amelyek konfliktusokhoz vezethetnek vagy vezetnek, azonban a
tagok számára a közösség mégis „egy sűrűszövésű védőhálót jelent”.75 Mivel a
bázisközösségekben átlagon felül fordulnak elő ilyenfajta vezető értékek, mint barátság,
szeretet, hűség, szabadság, szerelem, felelősség, nyitottság, a szociológusok a tagok
értékrendjét „posztmateriális értékekben gazdagnak” jellemzik.76 Ezek a közösségek
stabilabbak, személyesebbek, az átlagosnál nyitottabbak, eredményesebben szocializáltak, az
átlagosnál nagyobb mértékben van küldetésük, rendezettebb közösségek, dinamikusabb
együttesek, szeretet-közösségek.77 A Mustármag közösségre is jellemző, hogy vallásossága
mélyebb, mint az ilyen közösségekbe nem tartozó híveké.
Kamarás szerint vizsgálandó területe ezeknek a kisközösségeknek az, hogy mennyiben
képviselik a hagyományos, mennyiben az egyéni, mennyiben a népi, a populáris, mennyiben az
intellektuálisabb, a teológiai műveltségre épülő, mennyiben az érzelmibb, mennyiben a
racionálisabb vallásosságot.78 Ebben a tekintetben a Mustármag közösség a hagyományos népi
vallásosság képviselője, de nem szélsőségesen. A racionalitás szintén jellemzi a közösséget.
A bázisközösségek tehát olyan keresztény kisközösségek, amelyek tagjainak igénye a
közösségi elmélyülés, imádkozás, életükben felmerül egy bensőséges közösségi lét iránti vágy,
és ezt meg is valósítják többé-kevésbé zökkenőmentesen. Sajátosságuk a változó tagság, illetve
eredményesnek mutatkoznak a másodlagos szocializációban, a felnőttnevelésben. „Egyháziasak
oly módon, hogy többé-kevésbé függetlenek az intézményes egyháztól, ennek számos
előnyével és hátrányával.”79 A Mustármag közösség ezeknek a meghatározó jegyeknek a
birtokában méltán nevezhető bázisközösségnek.
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7. A hivatalos vallás és a Mustármag közösség viszonya

7.1. Az egyházi vezetők viszonyulása a Mustármag közösséghez

A megújulási mozgalmak, keresztény kisközösségek a katolikus egyház felsőbb vezetői
számára nem ismeretlenek, létüket és tevékenységüket elfogadják. Már XXIII. János pápa, de
utódai, VI. Pál és II. János Pál is rendkívüli mértékben modernizálták a katolikus egyházat,
„kibékültek” számos irányzattal.80 Az egyházmegyei zsinatok elfogadták, tudomásul vették a
lelkiségi áramlatok, mozgalmak, kisközösségek létezését, sőt kívánatosnak, néhol szükségesnek
tartják, hogy a plébániákon megjelenjenek. De a dokumentumokból az is kiderül – önkritikusan
regisztrálják –, hogy az egyház messze áll attól az állapottól, hogy a kisközösségek, lelkiségi
mozgalmak beépüljenek.81 Bár a zsinatokon kijelöltek a kisközösségeknek olyan feladatokat,
mint az ifjúság hitben való megtartása, papi hivatások érlelése, szekták elleni küzdelem, illetve
észrevették, hogy a lelkiségi mozgalmak tagjai az általánosnál gyakrabban járulnak a
szentségekhez, mégis szép számmal akadnak egyházi vezetők, világi hívek egyaránt, akik
egyszerűen szektásoknak tartják őket. „Egyházon kívülieknek, és az Egyházat megosztóknak
titulálják a kisközösségeket, mindenféle lelkiségi mozgalmat.”82
Mivel résztvevő megfigyelésem során többször találkoztam a Mustármag közösség
tevékenységét rosszalló viszonyulással, a lelki vezetővel és a tagokkal készített interjúk során
jónak láttam rákérdezni arra is, hogy szerintük a közösség hogyan illeszkedik be a katolikus
egyházba, mint megújulást hirdető kisközösség. A beszélgetésekből az derült ki, hogy a papság
részéről a közösség többször tapasztalt elutasítást. Azonban pozitív viszonyulásra is van példa,
ezt bizonyítják a marosvásárhelyi plébánosokkal készített interjúk is, melyekben többnyire az
fogalmazódik meg, hogy a közösség munkája áldásos az egyház számára. Az egyház szándéka
szerint való, teljesen a II. Vatikáni Zsinat által kimondott megújulási módot hirdetik, azaz azt,
hogy az embernek belülről kell megújulnia, egy belső megújulásról beszélnek, nem semmiféle
külső hatásokról. Az ember belső lényére fektetik a hangsúlyt. Mint lelkipásztor, úgy látom,
hogy ez a lelkipásztorkodás útja. Mert az embernek meg kell szeretnie Jézust, másképp nem lesz
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igaz hívő keresztény. Hiába jár el ő minden vasárnap templomba, az még nem jelenti azt, hogy
ő a szívébe fogadta Jézust. A Jézus megszeretésétől függ minden. És Laciék ezt hirdetik. Az
ember személyes döntésén múlik az, hogy befogadja-e a Megváltót vagy nem. És ez a döntés
összefügg Isten akaratával, mert Isten nem azt akarja, hogy zsineggel mozgatott bábukként
bólintsunk mindenre, hanem hogy szabadon döntsünk Mellette.83 Ilyen értelemben tehát
felismerik, hogy szükség van olyan kisközösségekre, akik példát mutatva élik meg személyes
döntésen alapuló hitüket. Ez a felismerés tükröződik a gyulafehérvári érsekség viszonyulásában
is, ahonnan a közösség számos támogatást és biztatást kapott. Gyulafehérvár az nem csak hogy
elfogadja, hanem támogatja, ugye. Hát elláttak eszközökkel, akkor az érsekség, az érsek úr…
felkínáltak két lelkigyakorlatot, amit a papságnak tartottunk. (…) Akkor felkínálta a papi
rekollekciós napok keretibe’, hogy…, ugye megszerveződött. (…) Tehát Fehérvár részéről ennél
többet nem lehet.84 A klerikusoknak az a része, amely felismerte az egyházban végbemenő
változás folyamatát, és tudatában van annak, hogy a kisközösségek léte és munkája a
vallásosság egyfajta „mentőszolgálata”, készséggel fogadja az evangelizáló kiscsoportot,
támogatja a munkájában. De minden erőfeszítésnek meglesz az eredménye. Ültetni kell, és
próbálni öntözni, aztán a termést a Jóisten megadja. Szerintem (...) a Mustármagnak is, és a
lelki kisközösségeknek az a hivatása, hogy átgyúrják, mint a kovász, az emberi társadalmat.
Hogy ez mennyire sikerül, gondolom, hogy az Úr Jézus is ugye belátta, hogy azt a népet nagyon
nehéz volt átgyúrni, az apostolok is tapasztalták, de mindaz, ami lelki élmény, amely a
gyümölcse a munkának, az segíti a kisközösségeket is, minket plébánosokat is, a
nagyközösségben dolgozókat, hogy ne savanyodjunk bele, hanem lelkesen tovább léphessünk.85
Ahol pedig az egyházi vezető elfogadja az evangelizáló közösség kezdeményezését, ott
általában a hívek is nyitottabbak, hiszen sok esetben a lelkipásztortól függ az egyházközösség
viszonyulása a kintről érkező kiscsoporthoz. Az, hogy az emberek mennyire fogadják el a
Mustármagot, illetve Papp Lacit, az… tehát az emberek, azok elfogadják, de minden a papnak a
lelkesedésétől függ. Az én híveim is azt csinálják, amit én mondok. Tehát minden attól függ,
hogy mit adagolok be nekik. Én nem vetek el semmit, mindent elfogadok.86 Az evangelizáció
ilymódon sok helyen befogadásra talál, a megszólított hívek nyitottan fogadják a
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kezdeményezést és a meghirdetett üzenetet. A beszélgetések során az elutasítás mellett a
közösségtagok erre a nyitottságra is reflektáltak: van, ahol mai napig három éven keresztül, azt,
amit ott tapasztaltak, megélik, szentségimádással, imával, tehát ott külön erre szánt idővel.
Ugyanakkor a közösség visszamenetelét is várják, ami azt jelenti, hogy egy évben néhányszor a
közösség újra elmegy oda. Béta-Dobó-Vágásban, Udvarhelyen egy parókián, Kolozsvár mellett,
Mérán, meg jó néhány helyen.87
A gyulafehérvári érsek és a marosvásárhelyi esperes jóváhagyása mellett, illetve sok
lelkipásztor pozitív viszonyulása mellett azonban akadnak olyan papok is, akik nem értenek
egyet a Mustármag közösség igehirdetési módjával, a kisközösség effajta konkrét plébániától
független munkájával. A közösség értelmezésében ez személyes okokra vezethető vissza: úgy
látom, hogy hivatalos nagyegyház szintjén nem történt meg az az áttörés és elfogadás, hanem itt
most már sokszor a helyi kisközösség, legyen az plébánia vagy megújult közösség vezetőitől
illetve tagjainak a személyes szimpatiájától vagy értékrendjétől függ az, hogy befogadják-e ezt
a tanítást vagy sem.88 A közösségtagok szerint a megújulás-szolgálatot a papok egyrészt
szakmai versengésként fogják fel: bennem valahogy úgy vetítődik le ez az egész, hogy egyfajta
konkurenciának tekintik. Emiatt jön ez a védőfal, ez a, ha nem is visszautasítás, de
tartózkodás89; az első dolog a papi irigység, ami abban áll, hogy egyszerűen néhány pap, vagy
lelki vezető, vagy ottani egyházvezetők úgy fogják fel ezt az egészet, mintha nem végeznék jól a
dolgukat, ezért valaki kell menjen, hogy az ők munkájuknak a hiányát, gyengeségét kipótolja.
És aki ezt így éli meg, ott általában ellenszenvvel találkozunk, vagy pedig teljes elutasítással90.
Más vélemények szerint maga az üzenet az, ami a papok számára is vagy érthetetlen, vagy nem
elfogadható: én úgy látom, hogy mivel sok pap, merem úgy mondani, hogy nagyon világiasan
gondolkodik, és nagyon felült ennek a modern világnak a vonatára, így sajnos hogy kevesen
vannak azok, akik elfogadják ezeket az elveket, és úgy látom, hogy a megtérés, amit effektív a
közösség hirdet, hogy igen gyökerekhez visszamenni, és onnan megújulni, és onnan újból
elindulni akár mint keresztény, és nem hétköznapi, vagy vasárnapi keresztényként élni (...)
Tehát úgy látom, hogy van sok olyan pap is, akinek nem csak… tehát azért, mert papok, ők nem
mentesültek ez alól, hogy számukra is szükség van megtérésre. És mivel úgy látom, hogy vannak
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papok, akikben ez nem történt meg, így mondjam úgy, hogy ők is vasárnapi keresztényként nem
látják meg ennek a megtérésnek a fontosságát, és ezáltal nem láthatják meg ezeket az értékeket
(...).91 A tartózkodást kiválthatják az igehirdetés módszerei vagy maga a vallási élmény is, amit
a közösség megél: sok ember hiszi, hogy csak az ő útja a megújulás. Pedig ezek mind csak
útkeresések, és a Szentlélek majd el fogja dönteni, hogy melyik útkeresésen megyünk tovább (...)
egy módszert nem lehet mindenkire ráhúzni. Most az én lelkiségemet, ami az én személyes, azt
én nem húzhatom rá egy egész egyházközségre. Mondhatok belőle sok mindent. S ugyanígy az
imamód is. Tehát nekem egy imamód jó, azt kitapasztalom, hogy melyik jó, lehet, hogy neked
teljesen más. Sőt, biztos. Na, most ebbe’ a keresésbe’ az jó, ha keresek, és azt mondom, hogy
nekünk ez megy, de ha azt mondom, hogy most – és Laci ezt mondja, hogy az egyházmegye így
újulna meg, én azért nem látom ezt helyesnek, mert azt mondja, hogy kizárólag ez az út. (...) Ez
egy lelkiség. S ezzel semmi baj nincs. De én nem vagyok meggyőződve, hogy csak ez az egy út
van. (...) Laci veszi a Szentírást, ismeri, állandóan foglalkozik vele, elmélkedi, és mondja. (...)
Én például azt mondom, hogy nem kint kell keresni a dolgokat, hanem bent. Me’ minden ott van
a szívbe’, ami a Szentírásba’ is van. Jó, hogy a Szentíráson keresztül Isten szól hozzánk. Ezek
utak. 92
A lelkipásztorok részéről tapasztalt visszafogottság, több esetben hárítás indítéka tehát e
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szokatlanságában, illetve az igehirdetés módjában vagy vallási élmény szokatlanságában. Mivel
sokak szerint itt egy lelkiségről van szó – bár a lelkiség kifejezés ellen a Mustármag közösség
vezetője merőben tiltakozik mondván, hogy itt sokkal átfogóbb dologról van szó – a
tartózkodás természetes: ilyen történhet, és ebben nincs semmi rossz. Mert természetes az, hogy
a plébános megvizsgálja, hogy a saját egyházközségébe mit ereszt be, és mit nem, sőt
kötelessége is. Ez nem azt jelenti, hogy ellenállnak, vagy hogy meghiúsítják azt a bizonyos
dolgot, hanem, hogy végzik a kötelességüket saját temperamentumuknak megfelelően. És van,
aki nem tudja ezt a módozatot elfogadni. És senki sem erőltetheti arra, hogy bármit is
elfogadjon. Az az egyházközség arra a bizonyos plébánosra lett rábízva, és az ő felelőssége,
hogy mit hogyan tesz. Még az érsek úr sem parancsolhatja meg senkinek, hogy bármit is
elfogadjon, amit nem lát jónak. Különösen, ha egy ilyen lelkiségi csoportról van szó.93 A hárító
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magatartást többször megtapasztalva, a közösség tudatosította magában ezt a lehetőséget, és
egy idő után a konfliktusokat elkerülendő, nem maga kezdeményezte az evangelizációt a
különböző plébániákon, hanem meghívások alapján folytatta tevékenységét.
A Mustármag közösség tehát fenntartja a kapcsolatot a hivatalos egyházzal, sőt – amint
azt már többször láttuk, és a későbbiekben is látni fogjuk – tevékenysége is az egyházra irányul.
Nem helyezkedik szembe a katolikus egyházzal, hanem csak kritikusan látja elszemélytelenedő,
kapcsolatok nélküli helyzetét, amelynek megoldását az egyházközségek közösséggé válásában,
a világiak fokozottabb bevonásában véli felfedezni.94 Ellentétben a mozgalmakhoz tartozó
közösségek meghatározó mozgalmi identitásával, a Mustármag közösségre inkább egy
„összegyházi” identitás jellemző.95 A közösség és egyház kapcsolatának, akár az emberi
kapcsolatoknak is, vannak negatív és pozitív oldalai, a konfliktus ugyanúgy jellemzője, mint az
egyetértés, megértés.

7.1. A Mustármag közösség és a szektásodás jelensége

Kamarás István a bázisközösségek kapcsán vitatandó kérdésnek találja, hogy hol
helyezkednek el „azon a skálán, amelynek egyik vége a szabadon kötöttséget választó, s így
szabaddá szerzetes, a másik pedig a szabadosan szabad egyháztag. Vajon inkább az újtípusú
szerzetesség megtestesítői, vagy inkább azok alkotják ezeket a közösségeket, akik a maguk
rendje szerint, háborítatlanul kívánják megélni a maguk vallásosságát.”96 Úgy tűnik, ez a kérdés
napjaink vallásosságának sokféleségét, esetleges tévútjait is magában foglalja.
Köztudott, hogy a vallásokon belül mindig kialakulnak különböző irányzatok,
áramlatok, iskolák, és ezek igen messzire távolodhatnak egymástól.97 A katolikus egyház
különböző arculatú kisközösségei mind egy-egy ilyen oldalágat képeznek. Fontos azonban az,
hogy ezek az oldalágak mennyire maradnak meg az egyház keretei között mennyiben nyitottak
az egész egyházra, hitüket és törekvéseiket mennyire az egység jegyében élik meg, vagy
katolikus jellegű szektákról van-e szó. A Mustármag közösség esetén az egységre való
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törekvés, a már említett összegyházi identitás erőteljesen jelentkezik. A egyház megújítására
való törekvés egyben implikálja a tagok egyházi tevékenységét is. A szolgálat kiterjed azokra
az egyházközösségekre is, amelyekhez a tagok tartoznak. Tevékenységük fő célja, az
evangélium hirdetése teljes mértékben összhangban van az egyház tanításával, mely hívei –
legyen az lelkipásztor vagy a krisztushívő ember – lefontosabb feladatát az örömhír
továbbadásában jelöli meg. A II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentuma is erre
az Istennek tetsző életre buzdít.98 Ilyen irányból megközelítve tehát a közösség törekvése teljes
mértékben illeszkedik az egyházi feladatok körébe. Dogmatikai kérdésekben – amint előbb
láttuk – ugyancsak azonos elveket vall a közösség, mint ami a katolikus egyház alapját
képezi.99 Sajátos a vallási élmény és a meghirdetés módja, a közösség népies jellege.
Ami mégis arra késztetett, hogy a szektásodás jelenségével külön foglalkozzam, az az
előző fejezetben említett lelkipásztori tartózkodás, sőt hárítás, illetve a résztvevő
megfigyelésem során több ízben hallott elutasító vélemény világiak részéről is.
Sokan sokféle kontextusban használják a szekta kifejezést, ezért előbb érdemes
tisztázni, hogy mit is jelent ez a fogalom. Fekete Péter nyolc szektaszemléletet sorol fel, amely
alapján ezt meg lehet határozni: szociológiai, társadalomtudományi szektaszemlélet, az államés egyházjogi szektaszemlélet, a népegyházi szektaszemlélet, a nagyságrendi vagy számbeli
szektaszemlélet,

az

etimologikus

vagy

szóelemző

szektaszemlélet,

a

pszichológiai

szektaszemlélet, a tanításbeli, hitvallásos szektaszemlélet, valamint a bibliai kijelentés- és
üdvtani (krisztológiai) alapon álló reformátori szektaszemlélet, amely tisztán teológiai
szektafogalom.100 Az első hat szemlélet külső szempontok alapján, kívülről, a szektát létrehívó
okokból kiindulva próbálja meghatározni, megérteni és megmagyarázni a szekta mibenlétét.
Ezek szerint a szekta egy olyan csoport, amely leválik az egyházról, és saját tanokat hoz létre.
Fekete Péter szerint ezek a szemléletek a szekta legbensőbb lényegét nem tudják megragadni.
Az utolsó kettő azonban magából a szekta tanából indul ki, abból, hogy mit vall a szekta, és ezt
a tanítást összehasonlítja az egyetemes keresztény egyház hitvallásaival. „Így a szekta általában
egy bibliai eszme túl erős kiemelése, jelentőségének téves hangsúlyozása által szerveződik.”101
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Ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a szekta létalapja az ellenkezés.102 Mindezeknek az
értelmezéseknek egyike sem húzható rá a Mustármag közösségre, hiszen nem egy olyan
csoportosulásról van szó, amely leválik a nagyközösségről, saját tanokat, és sajátos
szertartásokat alakít ki magának, és még kevésbé mondható az, hogy létalapja az ellenkezés. A
fenti megállapítások csak annyiban érvényesek a bázisközösségekre, amennyiben ezek a
„szekták” az egyházon belül maradó másságok, amelyeknek éppen az egyház megújítása az
egyik fő törekvése, s a kritikájuk az „érte aggódás” szellemében történik.103
A szekták egy másik jellemzője, hogy olyan önkéntes társulások, amelyeknek nem célja
azok vallási életének és szokásainak szabályozása, akik nem kívánnak tagjai lenni. Hanem csak
az lehet tag, aki bizonyos követelményeket teljesít, aki valamilyen módon bizonyítja
eltökéltségét, azt, hogy vallását és erkölcsét illetően megfelel.104 A Mustármag közösség nem
állít fel effajta követelményeket sem, melyek kizáró jellegűek lennének. Sőt a Közösségépítő
Kézifüzetben, és a lelkigyakorlatokon is elhangzanak azok a csoportokat kísértő gyengeségek,
melyektől óvakodni kell. Ezek az utánzás, modell vallásosság, illetve a kizárólagosság
kísértése. Az első arra vonatkozik, hogy a mások – keletről vagy nyugatról jöttek – utánzása
révén megélt hitélmény elkerülendő, hiszen arra utal, hogy az illető egyénnek nincsen saját
belső élete, belső útja. A második pedig azok elítélésének, lealacsonyításának elkerülésére
vonatkozik, akik nem úgy lelkesednek, gondolkodnak, imádkoznak, hisznek, mint azok, akik
közösségtagok.105 Vagyis elkerülendő bárki kizárása. Ezek által tehát éppen a szektásodás útját
vetik el. Mégis megtörténik, hogy bizonyos környezetekben – főleg laikus körökben, ahol a
szekta fogalma nem egészen tiszta – az egyház szektás elszíneződéseként tartják számon a
Mustármagot és a hozzá hasonlóan megújulást hirdető kisközösségeket. Ebben a kontextusban
a szekta pejoratív értelmű.
A szakirodalomban számos helyen megjelenik az egyházi élet átalakulásának ténye. A
megszokott egyházi forma – az előbbiekben említett népegyház jellegű kompakt nagyközösség
– megszűnőben van. Ezt azonban nem szabad félreérteni. Nem az egyház, hanem az egyház
bizonyos formája szűnik meg, hogy egy új, alkalmasabb váltsa fel azt, tehát egy új kezdetről
lenne szó.106 Ez a változás teljesen természetes. Az egyház történelme során számos változáson
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ment keresztül. „Az, aki monolitikus egységről ábrándozik, amiben soha nincs törés, oldalág,
kisebb csoport, eltérő látás és tanítás, az nem ismeri az egyháztörténelmet.”107 A keresztény
tanúságtételnek mindig, minden korban az volt a lényege, hogy az örökkévalót mai módon
hirdesse meg az embereknek. „Az Újszövetség változatlan lényegű örökkévaló evangéliumát
újra és újra időszerű, jelenvaló formában kell kifejezni.”108 Erre a katolikus egyháznak
megvannak a maga tradíciói, amelyek, ha a mindennapok újabb és újabb döntéseiben
megújulnak, akkor éltető erőként hatnak, viszont, ha megmerevednek, akkor az éltető erő gáttá,
megbilincselő erővé válik. Ha „a tradíció a hagyományos formák puszta ismétléseiben merül ki,
akkor értelmetlenné válik.”109 Ennek a megmerevedésnek ellensúlyaként alakult ki a
Mustármag közösség és más megújulást hirdető kisközösségek is.
Ahhoz, hogy az egyház a Jézustól kapott hivatását betöltse, azt, hogy mai életünk mai
kérdéseire mai választ adjon; Isten evangéliumát érvényes válaszként megfogalmazza,
folyamatosan aktualizálódnia kell. Az elszemélytelenedő világban a bensőséges közösségi
életre vágyó személy lelki igényeit egy népegyház típusú nagyközösségben nem tudja
kielégíteni. Ezért csatlakozik egy keresztény kisközösséghez, ahol intenzív imaéletet élhet, sőt
ezt megoszthatja másokkal is. Így lassan elkezdődik a kisközösségek által élő egyház.110 De
mivel – főleg Erdélyben – ez még egy átmeneti állapot, nem teljesen körvonalazott, nem
mindenki látja helyesnek. Sokak számára a másság, a dinamikusan alakuló valóság
törvényeinek megismerése helyett egyszerűbb egy pejoratív jelzőt alkalmazni. A megszokott,
sok esetben megmerevedett tradicionális cselekvések felélesztése sok ember számára
idegenként hat. A megújulás ténye pedig közvetlenül a személyhez szól, személyes döntést
követel, ami szintén idegenként hat a hagyományos gyakorlathoz képest. Hogy miért utasítják
el? Pont ezért, mert ez az eredetiség van benne, hogy a maga valóságában éli meg, és azt is
tükrözi, így adja át. És mikor az emberek ilyen formában találkoznak önmagukkal, vagy
magukba kellene nézzenek, és egy nagytakarítást végezzenek a lelkükben, akkor megtorpannak.
Mert jobb nekik a felszínen maradni. És, ha valaki erre a felszínességre rávilágít, mint Papp
Laci, akkor az nem tetszik nekik.111 Ennek az idegenkedésnek az egyik megnyilvánulása a
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közömbösség, a másik a nyílt visszautasítás, a pejoratív jelző alkalmazása az adott megújulást
hirdető közösségre.
Az elutasító viszonyulást több adatközlő farizeusi magatartásként határozta meg, amely
a normák és szabályok mellett a lényegtől való eltávolodást jelenti, a Jézus befogadásától, az
Istennel való egységtől, vagyis a rendszeres megújulástól való eltávolodást illetve annak be
nem fogadását.112 A szabályok betartása mellett azonban már más vallási eszmék, elvek is
befurakodhatnak a személy életébe. A vallás ma már sok esetben a kiegyensúlyozottság egyik
elemének számít, hasznos eszköznek, hogy általa az egyén jobban érezze magát a bőrében.
Szabadon szemelgethet a különféle vallások technikái között, hogy megszője belőlük a maga
vallási selyemgubóját. Innen ered, hogy egyesek megtartják a hivatalos vallásukat is, már
amennyire és amikor ez kapóra jön. „Innen ered a vallási képlékenység. Jézust ugyan továbbra
is tisztelet övezi, de csak mint a számos isteni-kozmikus »avatár« egyikét.”113 Azonban, amit a
Mustármag közösség hirdet, az az életforma megköveteli erről a sajátos selyemgubóról való
lemondást, és ez senkinek sem könnyű. Papp László az elutasítást szintén a személy
változásoktól való tartózkodásával indokolja:

Most itt az, hogy a teljes gondolkodásmód

megújulása, ugye, arra van meghívva. Az Efezusi levél negyedik fejezetében: „Újuljatok meg
lélekben és gondolkodásmódotokban”, akkor átértékelődik minden, tehát itt nem arról van szó,
hogy egy kicsit vallásosabb legyek, hogy egy kicsit buzgóbb legyek, hanem az egész
gondolkodásmódom. Ez az első lépés, és ha a gondolkodásmódom, ez maga után hozza az
életmódomnak a megváltoztatását is, és ez elég nehéz. A gondolkodásmód és életmód, ez a
teljes ember, maga a szó az élete módját, és a körülményeit is érinti. És, aki nem fogadja el ezt
a meghívást (…), az lázad, vádol, elégedetlenkedik. És ez a gondolkodásmód átalakulása ez
újra nehéz. Erőfeszítést is igényel, nyitottságot is igényel ember felé, üzenet felé, Szentlélek felé,
és bizonyos formában lemondással jár, inkább attól félnek, hogy egy ilyen vesztés jön, és akkor
mi lesz.114
Több esetben az evangelizációk során találkozott a közösség effajta viszonyulással,
szektás jelenséggel való azonosítással. Ezekben az esetekben – amint azt már fennebb is
láthattuk – az illető egyházközösség tagjainak viszonyulása függ a plébánia lelkipásztorának
magatartásától. Amennyiben az illető pap tisztában van az egyházban végbemenő
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változásokkal, általában nincs helye a közösség tevékenysége fölötti ítélkezésnek, és a hívek
nyitottak. Ahol azonban a lelkipásztor még a tradicionális népegyházi formát élteti, és ettől nem
hajlandó eltérni, ott a hívek sem nézik jó szemmel a megújulás-szolgálatot.
A tény, hogy néhány plébános nem ért egyet a Mustármag közösség lelkületével,
evangelizáló tevékenységével, annak módjával, még nem jelenti azt, hogy a csoport az
egyháztól elválik, külön létezik, hiszen – az előző fejezetben láttuk – a gyulafehérvári érsekség
teljes mértékben jóváhagyta a közösség létezését, sőt támogatja is azt. Az elutasítás a
lelkipásztorok részéről szintén a személyre vezethető vissza. Többen a közösségápolást még a
tradícionális feladatokra korlátozzák, mások még személyesebb okok miatt nem javallják az
evangelizáló tevékenységet saját plébániájukon.115 Fehérvár részéről ennél többet nem lehet.
Na, most a papok részéről részben lebomik a személyre. Úgy látom, hogy főleg azokban vált ki
nagy ellenállást egyrészt, akiknek valamilyen személyi problémájuk van, tehát a személyisége
nincs rendbe’, me’ ez az üzenet és ez a mód, ez az embert ugye, felforgatja. Egészen, direkt,
nyíltan találkozol Isten hatalmával, szentségével, az Igének egyértelmű, félremagyarázhatatlan
üzenetéve’. Úgy vagyok, mint Péter, a padlóra kerülök, és akkor ezt vagy felvállalom, hogy
most akkor emelj fel, és mit is akarsz, és mélyre evezek, és megyek veled, vagy pedig mindenféle
ürügyökkel, kifogásokkal, vádakkal visszautasítom. És az elutasításnak ez a fő gyökere.116
Ezek az úgynevezett üldöztetések azonban a közösség számára megerősítésként kellene
hassanak. Hardi Titusz szerint igazak és ellenségek, jók és rosszak egyaránt szájukra veszik a
közösséget, időnként rágalmazzák, üldözik. „Mindegy, hogy milyen formában történik ez meg,
de egy közösség életéhez hozzátartozik. Ez az üldöztetés a megtisztulás eszköze.”117
Ma, amikor már nem az intézmény, hanem az egyén lett a döntés alapja, amikor a
hagyomány helyett egyre inkább a tapasztalat, a vallási élmény vált az autentikusság forrásává,
és amikor elharapództak a különböző vallási eszmék és irányzatok, nehéz megtalálni azt a
módot, amelyben az egyén igényei és kérdései választ találhatnak. „Az egyén a vallási
tapasztalás révén szerezheti meg azt a bizonyosságot, amelyet korábban az intézményes
tekintélytől kapott.”118 A Mustármag közösség az evangelizáció során arra próbál rávilágítani,
hogy ez a vallási élmény megtapasztalható a hivatalos egyházon belül anélkül, hogy bármely
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más irányzatokból kellene szemelgetni. Az utopisztikus jelleg és néhány gyengeség utalhat a
szektásodásra, azonban ezek mellett a közösség alapvető sajátosságai kizárják azt, hogy
kimondottan szektának nevezhessük. Az evangelizáció során történő törekvés arra, hogy a
különböző plébániák keretén belül egymással kommunikáló közösségek alakuljanak, szintén
azt a felismerést jelzi, hogy szükség van az egyházon belüli változásra. A Mustármag, ők
sohasem távolodtak el az egyháztól. És mindig az egyházközségek híveivel foglalkoznak. (...) Az
ő munkájuk révén senki sem távolodott el az egyháztól. Ha valaki az egyházhoz közeledik, az
pozitív eredmény. Tehát a Mustármagnak ebben látom a pozitívumát. Hogy nem szektásít,
hanem kisközösségben a nagyközösség dolgozik. (...) De, aki idegenkedik, azt szerintem nem
kell belekényszeríteni. Aki pedig lelkisége folytán megérzi, hogy ez egy járható út, akkor azzal
kell csinálni ezt.119
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8. Értékrend és vallásosság

A bázisközösségek többsége Kamarás István szerint olyan sajátos kisvilág, amely
sajátos nyelvvel, szokásokkal, rítusokkal is jellemezhető, vagy legalábbis lépést tett ebben az
irányban.120 Az ehhez a kisvilághoz való tartozás pedig implikálja azt, hogy a közösség tagjai
nagyrészt hasonló értékrendűek legyenek, hasonló igényekkel rendelkezzenek. A Mustármag
közösségbe a tagok többnyire zsenge ifjúkorukban kerültek be, azaz személyiségük
alakulásának időszakában. A közösségben eltöltött idő, az ott hallott tanítások mindenképp
hatással voltak az egyének identitásformálódására.121 Ez azért is egyértelmű, mert a tanítások
mindig az adott csoport korosztályához mérten személyhez szólóak, az ifjúsági evangelizációk
pedig ennek következtében éppen az érett személy jellemzőit mutatják be élethű példákkal
fűszerezve. De nem csak az ifjúsági evangelizációk célozzák meg magát a személyt, hanem
minden evangelizáció céljai között szerepel az értékrend alakítása, az öntudatosságra nevelés, a
Krisztus követése iránti vágy felszítása. A közösségtagoknak tehát mindennek megtapasztalása
során a Mustármag arculata alapján alakult ki az értékrendje és vallásossága. Ott valamit tanul,
tapasztal, s utána megy tovább az életbe’. Kérdés, hogy mennyit tud átmenteni. És ezzel lehet
lemérni, tehát az ők életükből, hogy nekik ez mit jelentett, hogy oda jártak. (...)122
A kisközösségek tagjainak többsége vallásos környezetben nőtt fel, így a Mustármag
közösség tagjainak nagy része is. A közösséghez való tartozás, az evangelizációs munkába való
bekapcsolódás számukra egyfajta többletet, a vasárnapi kereszténységen túlmenő szolgálatot
jelent. Kamarás szerint a kisközösségek tagjainak csúcsélményei között elsősorban a
kimozdulással kapcsolatos, a testet, a pszichét és a pneumát egyaránt megérintő élmények
szerepelnek. Értékrendjük centrumában a kapcsolat áll, ezt szövik-színezik át elsősorban a
vallási, a személyiségi, ontológiai és erkölcsi értékek. 123 A Mustármag esetén ezek szintén igaz
állítások. Legtöbbjük életében az Isten felé fordulás, a megújult keresztény élet felvállalása
olyan istenélménnyel vette kezdetét, amelyet lelkigyakorlaton, legtöbbször hegyi táborban zajló
közös ima során tapasztaltak meg. Legfontosabb érték számukra az isteni közelség, a
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folyamatos ima, azaz kapcsolattartás a transzcendenssel, a krisztusi szeretet, amelyet
embertársaik közt élhetnek meg és gyakorolhatnak.124 Ez az elsődleges gyökér, amibe
kapaszkodnak. A másik a népi gyökér, a hagyományok, a nemzeti örökség.
A közöségtagok 3.2. fejezetben már említett istenképe a teremtő, szerető Atyát
határozza meg egyetlen menedékként. A Szentháromság számukra megfoghatatlan titok,
ugyanakkor a szeretet és az egység megnyilvánulása. Szűz Mária és a szentek szerepét a
közbenjárásban látják. A gonosz személyét alattomosnak, megtévesztőnek írják le. A túlvilág, s
így a feltámadás mindannyiuk számára bizonyosság, a cél éppen az üdvösségre törekvés.
Teológiai kérdésekben a tagság túlnyomó többsége az egyház álláspontjait vállalja. A csodák
tekintetében szintén nem közömbös a Mustármag közösség, mivel nagyon nyitottak a
transzcendensre. Több esetben hallani tőlük, hogy életbevágó döntések hozatalakor az Isten
megmutatta az utat akár egy igerész által – ez a leggyakoribb –, akár más jelek által:
embertársak szavaiban, fizikai történésekben (természeti jelenségek, betegség), álomban,
imádság közben sugallatban.
A tagok identitásában nagy szerepet játszanak az önazonossági, önértékelési
meghatározók, mint az értéktudat, felelősségtudat, szabadságtudat és hűség, illetve az
értelemtudat. Az értéktudat helyes önismeretet, helyes méltóságtudatot jelent, amelynek
értelmében a személy meg tudja határozni önmagát és tudja, hogy ő ki számára fontos. „Aki
rátalál saját méltóságára, az nem akar uralkodni és önértékét nem akarja pótlékokkal, pénzzel,
tárgyakkal pótolni.”125 A felelősségtudat azt jelenti, hogy az egyén tudatában van annak, ami
vele és rajta kívül történik, tud adni és befogadni, tudatában van annak, hogy másokért van,
hogy ő valakiknek nélkülözhetetlen, illetve felelős azért, akit szeret. A szabadság nem
törvénytelenség, hanem a harmónia öröme; közel áll a szeretethez. Szabadnak lenni azt jelenti,
hogy a személy független a bűntől, kényszerektől. És végül az értelemtudat annak tudatosítását
jelenti, hogy minden helyzetnek, eseménynek Isten hatalma értelmet tud adni, valamint a saját
személyünk értékének, fontosságának tudatosítását.
Az önnevelés szintén fontos tényező a személyiségnek nem csak a formálódásában,
hanem a következetességében is. Az önnevelés a közösség értelmezésében egy tökéletesebb
állapot felé való tervszerű haladást, tudatos akarást jelent. Ez az ideális állapot tulajdonképpen
az élet értelme. A személyiség irányultságait nem lehet pusztán a biológiai szükségletekre és
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érdeklődési körökre szűkíteni, hanem meg kell találni az eszményi irányt, amely az ideál felé
mutat. Akinek pedig nincs ideálja, az ki van szolgáltatva, sok hamisságba belekeveredhet. Az
értékeket meg kell keresni, az élet értelmét meg kell fogalmazni, így elkerülhető a
kiábrándultság, a bódító, kábító szerek használata. Az ember célja nem az, hogy önmagáért
éljen, hanem rajta kívülálló és őt meghaladó célért. Boldog csak a nem önmagát kereső lehet.
Az önnevelés címszó alatt a személy önmagával való gazdálkodását is értik, ugyanakkor ide
tartozik az örökség számbavétele is, a szellemi, anyagi, tárgyi, személyi értékek felkutatása, az
azokkal való felelős bánásmód.126 Mindezeknek az elveknek a követése a személy
megfontoltságát, tudatosságát eredményezi.
A közösségi értékrend szerint tehát a folyamatos önnevelés, önművelés az egyik
legfontosabb teendő ahhoz, hogy az ember megmaradjon a maga méltóságában. Az önművelés
része a keresztény irodalom olvasása is, a szentek életéről való dokumentálódás, a
vallásismeret.
„A vallásismeret mellett a vallásgyakorlás tekintetében is a vallási elit részét alkotja a
kisközösségek tagsága, akár az istentiszteletek látogatásáról, akár a szentségekből
részesedésről, akár az imádkozásról, akár a lelki vezetőről, akár a lelki olvasmányokról van szó.
Öt-tizenöt éves kisközösségi tagság után a közösségek többsége úgy ítéli, hogy értékrendjük a
keresztény értékrend felé mozdult el, vallásismeretük gyarapodott és vallásosságuk pedig
elmélyült.”127 Ezt bizonyítják a Mustármag közösség tagjaival készített interjúk is.
A Mustármag közösség identitása nem esetlegesen alakul ki, hanem tudatos törekvés áll
mögötte. A lelkigyakorlatok tanításai során is előkerül ez a fogalom, illetve a Közösségéptíő
Kézifüzetben is megjelenik. Eszerint a közösségi identitás önazonosságra való törekvést jelent,
amelynek meghatározója a „csoportindividualitás”, „csoportegyediség”, a közösség hangja,
arca, jellege. A csoport önmagát a név, a szimbólumok, de főleg a közös szellem, közös üzenet
által különbözteti meg más csoportoktól. Élő, tartós csoportoknál úgynevezett közösségi kultúra
alakul ki, amely arra szolgál, hogy önálló egységként jelölje a csoportot, megkönnyítse az
értékek őrzését és továbbadását. A közösségi identitás ugyanakkor megmutatja az azonosulási
felületeket, érzékelteti az eszményeket, amelyekhez a tagok hűségesek akarnak maradni.
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Ugyancsak meghatározó a „mi-tudat”, amely minden tag önmeghatározásában benne van, azaz
az a tény, hogy az egyén a közösséghez tartozónak érzi magát.128
A Mustármag közösség identitásának meghatározó szimbólumai között található a Jézus
arc129 és a székely kapu, amelyek az alapokra, a gyökerekre mutatnak rá. A Jézus arc azt
tükrözi, hogy a közösség hitéletének alapja Jézus személye. Szándékuk a töviskoronás,
visszautasított, de megdicsőült Jézus személyébe gyökerezni. A személyes élet, szolgálat,
közösségi élet a vele való személyes kapcsolatból kellene kiinduljon. Tehát a jelkép azt mutatja,
hogy Jézus a mérce. A székely kapu a közösség képzetében világos határ, mely szétválaszt egy
kapun kívüli és egy kapun belüli világot. „A kapun belül egy önálló szabad gazda él. A nyitott
kapu felajánl, befogad. Isten nevében áll.”130 A benne lakók családot alkotnak. Szintén a
közösség identitásából jelez valamit az is, hogy a kaputükrön a Nap és a Hold, az ősi ázsiai
lovaskultúra öröksége jelenik meg. Ugyanakkor a kapu fölötti kereszt egyben felségjel, mely
azt mutatja, hogy mögötte kezdődik Isten uralma.
A közösség jellegzetes tápláló mozzanatai közé tartoznak az ünneplések, a táborok, a
kivonulás, a virrasztás, ima, böjt. Az ünneplések keresztény, örvendező jellegűek, melyekhez
hozzátartozik a visszatekintés és a hálaadás. A közösség tagjai baráti kapcsolatot is fenntartanak
egymással, felkeresik egymást. Születésnap vagy téli ünnepek ideje alatt a közösség gyakran
ünnepel együtt. Ilyenkor hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne legyen túl nagy felhajtás, fölösleges
kiadás, a lényeg az Isten országa maradjon és ne az evés-ivás. Ha látogatóba mennek, minden
alkalommal közösen imádkoznak a vendéglátó családért. A közösség ünnepeként szokták
megszervezni a közös év végi hálaadást, a szilvesztert, melynek mindig van Bibliából vett
mottója. A pár nap alatt visszatekintésre, hálaadásra, valamint az új évi közösségi programok
megtervezésére kerül sor. Ezeken az alkalmakon ötvöződik a lelki elmélyülés a játékkal,
szórakozással. A táborok célja, hogy a személy kivonuljon megszokott környezetéből, a
civilizáció kényelméből és egyben feszültségéből azért, hogy rátaláljon önmagára, döntéseinek,
kapcsolatainak alapjaira. Ebben segítenek az ott szervezett közösségi programok, a
szentírásolvasás, közösségi imák, játékok, túrák, a hegyek között kialakult sajátos tábori légkör.
A közösség arra törekszik, hogy a tábor kivonulás legyen, az egyszerű életmód megélésének a
helye, alkalom a vagyonközösség megélésére, az éberség, a fizikai és lelki „edzés” helye, az
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elcsendesedés, ugyanakkor a kapcsolatépítés és mélyítés ideje, a csodálkozás és tisztulás
alkalma.131 A virrasztás olyan állapot vagy hely, ahol a magány lehetővé teszi, hogy a személy
találkozzon önmagával, Istennel, az élet és a feladatok lényegével. Egyben a küzdelem helye is.
Hegyi táborok során alkalmat biztosítanak az effajta magánynak úgynevezett remetenapok
idején, amikor mindenki szinte egy teljes napra egyedül elvonul. A virrasztás ugyancsak a szív
és az elme megtisztulásának ideje. A virrasztással egybekötött ima tulajdonképpen azt jelenti,
hogy a közösség Isten szentségének jelenlétében, éberen létezik. Az itt megtapasztalt béke
kiváltja a csodálatot és a hálát. A kivirradás metaforája annak, hogy a személy látni kezd, az
értékek, a viszonyok, a dolgok megkapják igazi helyüket, a gondolkodásmód megújul. A böjt
azt fejezi ki, hogy az egyén éhezi Isten jelenlétét, Igéjét, komolyan veszi szándékát.
A fentiek alapján tehát körképet kapunk arról, hogy melyek azok az elvek, eszmék,
igények, amelyekre a Mustármag közösség értékrendje felépül. Azt is látjuk, hogy a közösség
tagjai hogyan élik meg vallásosságukat. Hogy ez az értékrend és vallásosság hogyan tükröződik
konkrétan a közösségtagok életében, azt egy esettanulmányban próbálom meg bemutatni.

8.1. Esettanulmány a P. család példáján

A Marosvásárhelyen élő P. család három tagból áll, P.Zs. és P.Zs.E. 2003-ban
házasodtak össze, gyerekük P.E. egy év házasság után, 2004-ben született. A házaspár 19992000 tanévben került kapcsolatba először a Mustármag közösséggel. P.Zs.E. ahhoz a
plébániához tartozott, ahová Papp László plébánost Enyedről áthelyezték. Ide jártak mindketten
ifjúsági imaórákra, melyek keretén belül többször szerveztek találkozókat az enyedi
közösséggel. Mindkettőjük részesült azelőtt vallásos nevelésben, gyakran jártak templomba,
fontosnak tartották a lelki táplálkozást, bekapcsolódtak különböző ifjúsági programokba.132
Megismerkedésüknek is egy keresztény tábor volt a színhelye.
A Mustármag közösséggel való megismerkedésük után folyamatosan részt vettek,
szerepet vállaltak ezek tevékenységeiben, nyomon követték a közösség formálódását szinte
nyolc éven át. Kapcsolatuk a közösséggel ma is tart. Bevallásuk szerint az, hogy közösségtagok
lehettek és lehetnek, sokat jelentett abban, ahogyan a személyiségük és a kapcsolatuk alakult.
Életük szerves részét képezik a Jézus-központú imák, amelyek lehetnek személyesek,
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közösségiek a szűk családi körükben, vagy közösségiek a Mustármag közösségben. Ami a
Mustármag üzenetéből leginkább megragadt bennük, az a kettős gyökér: Azt hiszem, ami
leginkább az életünkben benne van, vagy ami leginkább a Mustármagból az életünkbe
beivódott, az az, hogy vissza a gyökerekhez. Vissza a gyökerekhez olyan szinten, hogy próbálni
megélni mindazt, amit az őskeresztények megéltek, tehát a kereszténységnek is nem egy ilyen
felszínes részét, hanem mélyebbre evezni. S hitelessé tenni, tehát élni mindazt, amit a
kereszténység hirdet, a mindennapokban. A vasárnapi kereszténységen túllépni, és a másik
dolog, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon belénk ivódott, az, hogy vissza a népünk
gyökereihez.
Tehát értékrendjük középpontjában a mély hitélet megélése áll, azaz a folyamatos ima,
az Istennel való kapcsolattartás, a jézusi modell követése áll. Ezek után értékrendjük másik
meghatározója a népi gyökerek ápolása, éltetése. Ez a két jellegzetesség tükröződik
magatartásukon, környezetükön is. Mindkettőjük egyszerűen öltözködik, ünnepi alkalmakkor
szívesen öltenek magukra stilizált népvisletet, lakásuk egyszerű, népművészeti tárgyakkal
díszített, polcaikat rengeteg vallási témájú könyv gazdagítja. Keresztény értékrendjük
kialakulásában ezek a – szentek életéről, Szentírásról, keresztény életmódról, magatartásról,
lelki építkezésről szóló – olvasmányok is közrejátszottak. Ma is gyakran olvasnak effajta
könyveket. Gyakran hallgatnak keresztény zenét vagy népzenét. Gyereküknek is népdalokat
tanítanak, népi gyermekjátékokat játszanak vele egyrészt azért, mert ebben látják az értéket,
másrészt azért, hogy ezeket az értékeket átmentsék az utókornak: ezeket az értékeket, amiket
próbálunk megtalálni, ezeket tovább akarjuk adni gyerekeinknek. Tehát, ez egy fontos dolog,
hogy én este nem Micimackóra altatom el, hanem népdalokra altatom el. Ugyanakkor értéknek,
és a közösségben tapasztaltak gyümölcsének tartják az egymásra szánt időt, a családon belüli
kapcsolatokra való odafigyelést, a személyességet: Ez az, hogy amit fúj a mai világ (...), hogy
igen most pénzzel mindent vegyünk meg, és tegyünk meg bármit a gyerekért, de úgymond
anyagiakban, és nem annyira személyesen, vagy minél kevésbé személyesen, hogy fizessek ki
neki egy lehető legjobb bébiszittert, vagy egy tanárnőt, vagy bárkit, és vegyek meg neki minden
játékot, (...) és ez jó, mert felment az alól, hogy én most naponta kelljen bár egy órát is vele
töltsek. És én úgy látom, hogy a gyerekem van legalább olyan boldog, és sőt boldogabbnak
tartom, mint egy olyan gyereket, aki ilyen játékokkal játszik, és bambul a tévé előtt órák
hosszat. Boldogabb attól, hogy én igenis leülök vele, és akár autózom, akár éneklünk, akár
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hancúrozunk, de hogy egyáltalán időt töltök vele, ami manapság ez megint úgymond nem divat.
(...) azt adom, ami szerintem ennél sokkal értékesebb, az időmet és önmagamat. És ezáltal
tanítom is. Ez példázza azt a magatartásukat, miszerint az önértéket nem pótlékokkal, pénzzel,
tárgyakkal próbálják pótolni.
Különösen érdeklődnek a népi mesterségek iránt, P.Zs.E. már régóta készül szőni
tanulni, P.Zs. pedig már több ideje népi motívumokkal díszített hajcsatokat, éjjeli lámpákat,
címereket farag. Ezek a tevékenységek azonban nem csak kézműves tehetségük kiélését, illetve
a hagyományok átmentését jelentik, hanem jelentős az érzelmi töltetük is: én faragok neked egy
hajcsatot. Érzelmileg egész más. Más értéke van (...) És úgy látom, hogy az az idő alatt is, amíg
én ezt faragom, valamilyen szinten én úgymond veled vagyok, és valamilyen szinten tényleg az
érzelmeimet viszem bele, meg a szeretetemet viszem bele ebbe így. (...) Tehát számomra sokkal
személyesebb és sokkal értékesebb egy olyan hajcsat, ami akár csak egy fadarabból is van, de
meg van munkálva és lélekkel van megmunkálva, mint egy olyan, ami értékben lehet, hogy
ötször-tízszer annyiba kerül, és megveszem, és nincs mögötte semmi személyes, semmi lélek,
csak egy hideg tárgy. (...) Vagy felteszem azt a lámpát a falra, és akkor arra mindegyre
rácsodálkozunk, vagy gyönyörködünk, hogy milyen szép, és igen… hogy ha valakinek is adok
egy ajándékot, hogy nem arról szól az az ajándék, hogy vegyek neki már valamit, rázzam le a
nyakamról, hanem alkotok valamit, ami én vagyok, amivel őt megajándékozom, és amire időt
szánok. Hogy a mai futó világban igen, én az időmet adom neki többek közt.
A népi gyökerek, hagyományok ápolása tehát tulajdonképpen a számukra mitikus múlt
értékeinek az átmentését jelenti, amelyek által a mai rohanó világ személyesebbé válik,
amelyek által megteremthető egy sajátos intim légkör akár a családban, akár a közösségben. Az,
ami érték, és az, ami visszaépíthető, azt igenis vissza kell építeni a mindennapjainkba.
Mennyivel szebb az például, hogy a fiam keresztelőjén egy szőttesabrosz, és egy korondi
kerámia van rátéve, mit tudom én egy francia üvegedényhez képest. Tehát sokkal személyesebb,
és úgy érzem, hogy intimebb az az ünnep, amikor előhozzuk az értékeinket.
A múlt egyfajta felbecsülése érezhető abban, ahogyan például a folklórszövegekhez
viszonyulnak, ahogyan azt a mai zenei műfajokkal összehasonlítják: ezeknek volt egy
mondanivalója, volt egy tartalma, volt egy alapja, vagy nem volt, hanem van, mert ez jelenben
van. Volt egy alapja, holott ezeknek az új zenéknek, vagy nem is tudom, minek nevezzem, mert
még zenének se igazán minősíteném, van három-négy sora (...). Se szöveg, se zenei adottsága
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nincs rá, (...) de attól mindenki bukik rá. (...) A népdalokban ott volt, amit képviseltek az őseink,
hogy mondjam úgy, a nemzetünk. Személyes volt, és kiénekelték örömüket, kiénekelték
bánatukat, és azokat konkrét szavakkal, és úgymond körítéssel. (...) És tényleg, hogy örömben,
bánatban ezt úgymond szavakba öntötték, és volt azoknak egy szép – amellett, hogy szép a
szövege, és van mondanivalója – van egy szép dallama.
A népi hagyományokhoz való visszatérést is bizonyítja részben az a tény, hogy a P.
házaspár Marosvásárhelytől nem messze falun vásárolt házat. Az erről való vélekedésük
tanúsítja azt, hogy következetesek ahhoz az értékrendhez, ami a Mustármag közösségnek, és a
lelki vezetőnek köszönhetően kialakult bennük. Ugyanakkor azt is elárulja, hogy gyereküket
felelősségteljesen próbálják nevelni: az udvarra kiengedem a gyereket és nem kell féljek, hogy
most melyik autó megy keresztül rajta vagy ki bántalmazza vagy bármi, és nem kell
prünnyögjön a gyerek, hogy né, egy óra után fel kell jönnünk, mert én nem nagyon tudok vele
lenni, míg ott kiengedem, és esetleg enni jön be.
De a gazdaságos, egyszerű életre törekvés vágya, valamint a természet közelségére való
vágy is tükröződik ebben a cselekedetükben: még az is egy fontos szempont volt, hogy (...) aki
falun van, az gazdaságilag függetlenebb, mint az, aki városon van. Tehát egyszerűen, vannak
alternatíváink. Itt blokkban fával nem lehet fűteni. Falun, hogyha túl sok a gáz, fogom, s fával
fűtök. Ugyanígy, igaz, hogy munkával, tehát a kényelmet egy kicsit félre kell tenni, de
veteményest, zöldséget, ilyesmit lehet. S a másik dolog, hogy az, amit mi megtermelünk, az
lehet, hogy nem olyan szép az alma, és nem olyan kacagó, mint a Blend-a-med reklámban, de
tudom, hogy nincs agyonvegyszerezve, s attól a fiam nem lesz beteg.
Amikor P.Zs és P.Zs.E. összeházasodtak, lakhelyük, életállapotuk megváltozott, kissé
eltávolodtak a közösségtől, idejük nem engedte, hogy intenzíven részt vállaljanak a
tevékenységekben. Ezt azonban csak fizikai eltávolodásként határozzák meg. Őszintén ez az
állapot miatt azt hiszem, hogy eltávolodtunk a közösségtől. Egyrészt azért, mert mi voltunk az
elsők, akiknek esküvője volt, a gondok, a mindennapi gondolatok, amik foglalkoztattak, már
nem az volt, ami a közösség többi tagjáé. Ugye párkeresés. Nekünk már olyan gondjaink voltak,
hogy gyerekkocsi meg közköltség, otthonteremtés, és úgy érzem, hogy ez eltávolított a
közösségtől. Most talán egy kicsit kezdünk túllépni ezen az úgynevezett krízisen, mert ez az volt.
De azt hiszem, ez egy elég mély nyomot hagyott. Azonban az ott kapott elveik megmaradtak,
azokat tovább élik és vallják.
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Az Isten-keresés, az állhatatos imáélet és a lokális hagyományba való beépülés illetve
ennek átörökítése a Mustármag közösség értékrendjének alapjai. Ez tükröződik a P. család
életében, melyből a fentiekben szemelvényeket kaptunk. Az értékrendhez való hűséget ők
maguk így fogalmazzák meg: az én életemben legalábbis úgy van, és hiszem, hogy más
közösségi tag életében is így van, hogy bizonyos dolgok, amiket Papp Laci elültetett a
szívünkben, mély nyomot hagytak (...) ami belém ivódott, azt én ott, ahol éppen lakom,
dolgozom, valamilyen módon átadom. Mert az, amit felittam az idő alatt, amikor a közelében
voltam, vagy a közösség közelébe’, az annyira meghatároz, hogy attól én már úgy viselkedek,
ami… más a szókészletem, bizonyos szavak elmaradnak, ami azelőtt rendszeres volt, meg a
viselkedésem más. S ezáltal én úgy látom, hogy akarva, akaratlanul, de tudom formálni a
környezetemet is. (...) hiszem azt, hogy általam, ha, úgymond, független is vagyok a közösségtől,
képes vagyok Isten kegyelméből cselekedni.
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9. Összegzés

Dolgozatomban a ma Marosvásárhelyen működő Mustármag közösség vallásos
élményvilágáról, hitéletéről, közösségi identitásáról, illetve ennek egyházban betöltött helyéről
kaphattunk általános képet.
A Mustármag közösség, bár alulról jövő kezdeményezésre jött létre, az idők során
mégis annak a felismerésnek nyomán alakította ki jellegét, hogy az erdélyi katolikus egyháznak
szüksége van a megújulásra. Tulajdonképpen a kialakulás oka is ennek a megújulásnak az
igényével magyarázható. Az említett felismeréshez kapcsolódik a közösség célja is, melyet lelki
vezetője, Papp László fogalmazott meg. Ez egyrészt a közösségtagok Krisztusban való
megmaradására vonatkozik, másrészt arra a szolgálatra, amelyben az evangélium hirdetése
által, és a példamutató keresztény életforma által mások is elvezethetők a megújulásra. A
közösség és vezetője arra törekednek, hogy a kialakított, kettős gyökéren alapuló értékrendhez
hűek maradjanak és ezt másokkal is megismertessék. Ezt példázza a felvállalt Evangéliumi
gyökerekből megújuló magyar népi lelkiség mottó is. A mély vallásos élmény és a múltba való
kapaszkodás

feloldó

erőként

hat

a mindinkább

elszemélytelenedő,

elvallástalanodó

társadalomban, míg a kisközösségi jelleg bensőségességet biztosít a makroközösségben.
A bensőségességre, személyes hit ápolására való törekvés, a megújulás hirdetése és
megélése, a tudatos közösségépítés, a mozgalmi jelleg illetve a sajátos lelkiség felvállalása
mind olyan jellemzői a Mustármag közösségnek, amelyeknek birtokában a bázisközösség
fogalmával határozható meg. Ebben a jellegében megpróbál olyan útmutatót szolgáltatni a mai
individualizálódó és egyre gyorsuló világban élők számára, amelyben a személy rátalálhat
önmagára, saját és mások értékeire, valamint a közösségi élet örömére.
A közösség, akárcsak más bázisközösségek is, a hivatalos egyházon belül működik,
teológiai kérdésekben nem vall semmilyen más elveket, mint ami a katolikus egyházat
meghatározza.

Azonban

a

mély

hitélet,

a

Krisztusban

való

megszentelődés,

a

gondolkodásmódban és hitben való folyamatos megújulás, tehát a vallási élmény nem azonos a
formális vallásos életet élők tapasztalataival, ezért a közösségtagok sokszor tartózkodással,
elutasítással találják szembe magukat. A Mustármag közösség megítélése nem egységes sem a
klerikusok körében, sem a világi egyháztagok körében. Vannak, akik úgy viszonyulnak hozzá,
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mint életvitelükkel pélaadókhoz, vannak érdeklődők, akik nem is utasítják el, de nem is követik
a közösség által szolgáltatott példát, és vannak, akik a nagyközösségből kiváló, és ezáltal
szakadást okozó csoportként tartják számon. Ez utóbbi viszonyulást sok esetben az ismeretek
hiánya, személyes okok, vagy egyszerűen a másság indokolja. Mindazon kutatások és
problémafelvetések

mellett,

melyeket

a

dolgozatomban

megpróbáltam

kiaknázni,

megjegyzendő, hogy a közösség hivatalos egyházba való integrálódása csak részlegesen
mérhető. Ennek oka az, hogy a közösség tevékenysége területileg nagyon szerteágazó. Egész
Erdélyben, de akár egy városban is nehezen kutatható, hogy azok, akik találkoztak a
közösséggel, hogyan vélekednek róla. Sokan vannak olyanok is, akik mit sem tudnak a
közösség létezéséről. Ennek ellenére azonban, úgy gondolom, hogy a Mustármag közösség
példája jól szemlélteti azokat az igényeket és igények kielégítését, melyek napjaink népi
vallásosságát meghatározzák.
A Mustármag közösség egyike azon közösségeknek, amelyek tudatosan törekszenek
saját csoportkultúrájuk, identitásuk kialakítására. Ennek következtében a tagok egyéniségét
nagy mértékben meghatározza a közösségi élet. Ebben az esetben egy olyan racionalitásra
törekvő közösségről van szó, mely a hagyományokat és tradíciókat újszerű módon építi be a
modern világba, mindig felismerve azt, hogy minek van helye és ideje. A tagok által profétikus
jelleműnek nevezett lelki vezető az, aki a helyzetet felismeri, és annak megfelelően a Bibliára
támaszkodva hirdeti a megújulás fontosságát.
A Mustármag közösség a fentiek értelmében a népi vallásosság egy jelensége;
dolgozatom próbálkozás e jelenség megismerésére, megértésére. A vallás az általa kínált
magatartási, erkölcsi értékrend és modellek, a szokások, a tudat vallásos tartalmai révén
alapvető módon befolyásolja társadalmi közegét. Ezt bizonyítja a Mustármag közösség
vallásossága is. Az egyik legjelentősebb társadalomszervező erő a vallás, amely a társadalom
minden szintjén sokféle formában fejti ki hatását.133 A Mustármag közösségről tehát
mikrostruktúrák szintjén beszélhetünk úgy, mint ennek a társadalomszervező erőnek egyik
formájáról.

133

BARTHA, 1999, 499.
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Adattár
-Interjúk-

A.
I.
Hogyan alakult ki a Mustármag-közösség?
Azt hiszem a legjobb lenne úgy felvezetni, hogy venni magát az evangéliumi részt, Isten
országa, onnan kiindulni, hogy Jézus országa, ezt kéne meghirdetni. A legelső evangéliumok
mind már ezzel kezdődnek, hogy beállni a környékébe, a bűnbocsánatot, a megtérést, és Isten
országát. Elérkezett Isten kegyelmi esztendeje vagy, ha szószerint fordítod, elérkezett az ünnep
éve, vagy az ünnep ideje, a megjelenés éve. S akkor tulajdonképpen ez a kezdet, hogy ott az
enyedi plébánián, ott folyt a mindennapi pasztorációs élet. Ehhez hozzátartozott a kollégiumi
diákság, olyan formában, hogy bejártak így beszélgetni, hittanórára, akkor próbáltunk
lelkigyakorlatokat szervezni. S az egyik lelkigyakorlat alkalmával pont ez volt a tárgy, ami
körül forogtunk, hogy Isten országa. S akkor vettük ezeket a példabeszédeket, amelyekben
Jézus próbálja megértetni, mert különben elég nagy titok, hogy mi is ez az Isten országa. Akkor
ez az egyik kép pontosan a Mustármagról szóló példabeszéd volt. S az a csoport, minden
csoport adott magának egy nevet. És amelyikbe’ ott voltak Krisztáék, Hajniék, Júliáék, hát ezt a
nevet adták maguknak. Tehát csak úgy a lelkigyakorlat ideje alatt. Az idő telt, jártak tovább be
oda a plebániára, látták… gyakorlatilag az egy kolostor volt régebb, minorita rendház. A
változás elején akkor próbáltuk, hogy a rendház az szabad legyen arra, amire kell, tehát az
egyházközségnek a szolgálatára, akkor próbáltuk felszabadítani, lakásokat szerezni az ott lakó
családoknak, hogy legyen hova elmenjenek, felszabaduljon. Így az utca felőli részek szabadok
lettek, és akkor a… itt van a titka valahol, vagy a magja, ahogy az Úr Jézus is mondja, hogy
„ahol ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én ott vagyok köztük”. S akkor ezt
azok a diáklányok megtapasztalták, hogy Jézus erejivel, Jézus örömibe’ jobb együtt lenni tini
módon is. Akkor így nagyon egyszerűen egyszer kérdezik, hogy hát nem lehetne akkor, hogy
tovább ne csak hittanórára járjanak egy-egy órára, hanem ott annyi szoba van, hogy oda
békőtözzenek. És egyszerűen ebből az egyszerű, így mondom, naiv igényből kiindulva, akkor
kezdtem ezen gondolkodni. Hát mé’ ne lehetne? A folyosón van vagy öt szoba. Tehát a vége az,
hogy bekőtöztek oda, ezt megbeszéltem a közelebbi papokkal, Fehérvárral minden, hogy ezt
hogy nézik, hogy látják, hogy tűrik-e, hogy nem-e többet árt, mint használ, hogy oda annyi lány
bekőtözik. Elfogadták mindeki úgy, érdekes volt ez az egész minden. Egy kicsi kollégiumféle
volt, tehát az egyháztól nem idegen az ilyenféle dolog, máshol azelőtt ilyen nem volt, csak
Gyulafehérváron középiskolás szinten az úgynevezett kántoriskola, kisszeminárium.
Bekőtöztek, akkor még a körülmények nagyon egyszerűek voltak, fát kellett vágni, fás kazán
volt, tüzelni, bent a fürdőbe, minden, lent a fűtésnél. És megkezdődött ez a belső küzdelem,
egymás elfogadása. Így hát, mikor má’ az ember beindul, akko’ má’ nem olyan idillikus az
egész, hanem jönnek a mindennapi feladatoknak a felvállalásai, és ez úgy ment. Úgyhogy
gyarapodtak lassan. Tehát pár hét múlva nyolcan voltak, akik ezt úgy felvállalták.
Ez ’93-ban volt?
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’93-ba. Tovább ez úgy kezdett kiteljesedni, hogy bebútoroztuk a szobákat. Tehát akkor
volt egy úgynevezett pénzügyi háttér is. Akkor jöttek nővérek, Vencser Lászlóék hozták vót
oda Gyulafehérvárról, Régenből szerzetesnővéreket. Ők plebánián ilyen formában, mint külső
munkatársak léteztek, keresgéltek, szociális pontok próbáltak kialakulni, aztán ebből lett a
betegápoló központ, ez a Caritas kebelén belül, akkor ezt is támogatták. Később ezt Fehérvár is
támogatta, tehát anyagilag, de papok is feljöttek ide gyóntatni, vagy így vagy úgy, tehát ez a
háttér sokat számított, hogy ugye, hogy buzdítnak engem s a gyerekeket is. Akkor lejárt az első
év, lassan ez az első nemzedék végzett, akkor a vége fele már tisztult, hogy kéne folytatni ezt,
de kik azok, akik erre igényt tartanak.
Volt akkor interjú, hogy kiket vesznek fel?
Nem, ez így egyszerűen. Akik bejártak, akik ezt igényelték Akkor később jöttek újra
ilyen építkezések, akkor egy ideig úgy lelanyhult vót a dolog, jelentősebb változás akkor jött,
amikor Júlia odajött nevelőnőnek. Addig én meg a kántornő, Tünde, próbáltam ezt a feladatot
ellátni, de Tündének inkább a szíve közelebb állt a gyerekekhez. Tehát ő az egyházközségnek a
gyerekeit, s azokat, akik megmozdultak onnan a városból, azokat próbálta úgy összeszervezni, s
így létrejött a Kairos csoport. Ezt a gyerekmissziót, gyerekevangelizációt rendszeresen,
módszeresen szinte napról napra kézben tartani. S emellett így gyakran a nagyobb diákokkal is.
De Csiszér Lacival lementünk vót oda Júliához, s akko’ mondtuk, hogy jó lenne, ha ezt
elvállalja. Lényeg az, hogy odakerült, és ő akkor, mondjam úgy, hogy szervezetten, s
módszeresen próbálta a lelki, szellemi életnek a személyiség alakulásának a vonalát vezetni, s
rendezni. Közben bekapcsolódtak a plébániai életbe, a rendezvények szervezésébe, akkor jártak
így falvakra, a maguk módján énekelgetni, együtt imádkozni.
Utána hogyan alakult tovább? Te eljöttél Enyedről aztán.
Igen, ez egy változást hozott. Mind ahogy ilyenkor szokott lenni, nem muszáj, hogy
csak plebániára gondoljunk, de mit tudom én, így van egy egyszerű tanerővel is, vagy a
tanügybe’ is, vagy bárhol, bármelyikünk, amelyik elmegy jön a másik, annak más a
gondolkodásmódja, másak az irányelvei, de itt a fehérváriak jóváhagyták, hogy ez a nemzedék
ebbe’ a szellembe’ jöjjön ki. Akkor az új plébános jön, az továbbcsinálja az ő saját belátása
szerint. Hát ez most inkább gond, vagy inkább fájdalmas, hogy ez most megszűnt, és az, hogy
ahol megvóna a keret vagy lelkészség… ez baj. De ez má’ nem rám tartozik.
S aztán itt Vásárhelyen is kialakult.
Na, akkor itt volt az egyik, mondjam úgy, feladat vagy kihívás. Mert jártak ide, szóval
hogy áthozzák. Mert itt részbe’volt egy ellenállás ugye, a felnőttek részéről vagy a tanács
részéről a plebánián, a Szent Kozma és Damján plébánián. De úgy a fiatalokkal kialakult egy
természetesebb kapcsolat, és akkor ez így szépen áthidalódott, nemcsak hogy áthidalódott,
hanem úgy éltem ezt meg, úgy éltem meg, hogy tovább bontakozott. Akkor ehhez hasonló
mozzanat volt a… Kolozsvárral, hogy akik odamennek, vagy odafigyelni… vagy az is egy
ilyen feladat volt, kihívás volt, hogy megmaradjanak a hitéletbe’. A nagyobb város az ne szórja
szét őket. Isten kegyelméből ez is gyönyörűen kialakult ott. És most indult itt a harmadik
küszöb, itt van most ugye ez a kollégium. Akko’ ahogy vót, hogy az enyediek ezt befogadják, a
vásárhelyiek, a kolozsvári ott fogadják, ott alakul ki, akko’ most itt a kintieket, azokat fogadják
el a kollégisták, vagy átvegyék ezt az örökséget vagy szellemet, hogy legalább, aki igényli,
vagy aki erre nyitott, vagy ezen az ösvényen akar úgy tovább, de úgy látom, hogy itt sincs törés.
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És ezek az ellenállások, ezek miben állnak. Erről egy kicsit… mert, ha jól tudom,
nemcsak ott a plébánián, Udvarhelyen is voltak ilyen akadályok.
Tehát először ez egy más dolog, ez egy egészen más… másság. Ez már nem
diákszinten van, vagy, én úgy látom, nem egy kisebb közösségnek, egy sajátos módnak, egy
lelkiségnek a kérdése, hanem itt maga a létnek, vagy az egyházmegyei megújulásnak a kérdése
forog kockán. Ezt felvállalja a papság, vagy elutasítsa? Itt ez a… amit a Szent Lukács
evangéliumba’ olvasunk, amikor az Úr Jézus Jeruzsálemet távolról látja, és mondja, hogy
bárcsak felismerné a meglátogatás idejét, de sajnos el van rejtve a szemem előtt, nem ismerted
fel, ami békességedre szolgál, s ezért benned kő kövön nem marad. Tehát itt így látom, hogy ez
a drámai mozzanat játszódik le, vagy ez élődik újra itt napjainkban.
Igen, csak én úgy vettem észre, hogy ez mindeképpen kapcsolódik a tevékenységéhez a
közösségnek, tehát a közösség tevékenységét akadályozták meg ezáltal, nem?
Igen, így van. Hát itt akkor már átkerültünk a szolgálati síkra, ugye, hogy ezek a diákok
úgy, ahogy növekednek, Istenbe’ élnek, az úgy nem marad rejtve, az evangélium szavai szerint
Isten gondoskodik arról, hogy a só vagy a kovász, az elvegyüljön. S akkor ez már egy másik
mozzanat. Az első mozzanata az, amíg felépül maga a személy, felépül egy közösség, és egy
közösség élő, eleven, akkor az, mondjam úgy, hogy az belekeveredik a világba, kovászosít,
kisugárzik, gyertyatartóra kerül, tehát az evangéliumnak ezek az igéi kezdtek úgy életre kelni.
Na, itt, amé’ hálás vagyok Istennek, vagy úgy látszik, hogy szépen bontakozott, pontosan a
gyerekek felé való szolgálat, Tünde által, vagy úgy mondták ott, hogy Kánti, a kántornő, a kánti
által. A szolgálatok egy része oda csatolódik vissza, hogy a gyerekmisszió, ugye a gyerektábor,
a gyerekevangelizációk, hát ez már megszokott, mindenhol szervezik, de a legelsőket ott
csináltuk, vagy ezt tudatosan ugye, ott szerveztük külön hitoktatóknak, katekétáknak
gyerekekről, ilyen konferenciát, vagy ilyen lelkigyakorlatokat, hogy ez tudatosodjon. És akkor
így gyűjtöttük össze először az ottani egyházközségnek meg akik más felekezetűek
belekapcsolódtak, azoknak a gyerekeknek a részére ilyen lelki napokat… akkor fontos, ugye, a
lelki nap, ami csak ott lejátszódik, benne van a lelkiség, játék, tehát úgy, hogy a gyerek
úgymond a mézzel együtt a gyógyszert is megegye. Akkor egy külön rész a gyerektalálkozó,
amikor több egyházközségnek a gyerekei vannak együtt, és a gyerektábor, amikor hosszabb
ideig Isten országát megélik három-négy napon át. A gyerekmisszió tehát ezen a három lábon
állt. Tehát ott a plebánián, ami van, hittanórák, játékok, és találkozók, a másik pedig, ugye a
táborok. Mindeniknek megvolt a maga jellege, tartalma, formája, felépítése. Ezekből elég sok
volt, és akkor kiléptünk a plebánia keretiből fizikailag is, a táboroknak a nyugati hegyekben, a
Hargitán, Vízaknán vótak a színhelyei, vagy e’mentünk, mit tudom, más plebániákra így
többfelé, Székre. Tehát e’ vót az egyik szolgálat így a gyerekek felé. Később itt akkor már
próbáltunk a plébánia felé, tehát először úgy, hogy a szentmisébe belekapcsolódni, mit tudom a
bérmálás volt egy ilyen érdekes, szép ünnepmozzanat, és az ifjúság felé is pont így ezen a
sávon alakultak a szolgálati frontok, hogy hittanóra, imaóra, és a táborok azok, amik úgy látom,
hogy itt, tehát a vásárhelyieket, és hogy mondtuk az enyedieket, az enyedieket külön, de inkább
a tanulókat értettük alatta, ahol egy új közös úton tovább léptek, aminek a vége úgy az a sok,
már több házasság is, ugye hogy már a családon belül férj-feleségként próbálják megélni ezt az
Isten országának gyönyörű titkát. Akko’ itt má’ ki lehet térni, mi így mondtuk, ugye hogy
misszió, amiko’ má’, melyik esztendőbe’ vót ez, 2003-ba’, most má’ tudatosan, tehát isteni
hívás, biztatás alapján tanítani, ezt elvinni a városba plébániák felé. Akkor ezt így szerveztük
meg, hogy vettük ezt a népevangelizációt, aminek megvót a pontos üzenete, tehát nem egy
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ilyen általános, vagy hitbuzgóan nyúlok, hanem pontosan Istennek megújító szándékát
próbáltuk megfogalmazni, kihirdetni templomba’, viszonylag nyilvános rendezvényekig, a
színházakig. És itt már úgy élte meg magát a közösség, mint szolgáló közösség. És akkor itt
már ott vagyunk, hogy kapcsolódtak, tehát a cél mindig az volt, hogy beleépülni a konkrét
egyházközség életébe, vagy ahogy szoktuk mondani, egy egészséges közösség megnyitja
szemét, megnyitja a családot, és próbálja megnyitani a hitközösséget, vagy önmagát a
települést, azt célozza meg, és a tartalom is mindig ennek megfelelő, hogy mikor milyen
lelkigyakorlat van. Ahol a személy kerül előtérbe, ott a Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolat kialakításán van a hangsúly, ahol egy egyházközség vagy település, ott már a
közösségi értékek is előkerülnek, és ezt úgy szoktuk hangsúlyozni, hogy a kettős gyökérből
való megújulás. Mert itt, amilyen helyzetbe’ most vagyunk, vagy csendesen elsorvadunk, de ez
csendes egy évtizedet jelent, ugye, tehát széthull a család, széthullnak a közösségek vagy
asszimilálódnak, vagy pedig váltás történik nemzetileg. Vagy pedig megtörténik ez a
megújulás, ugye, ami úgy látom most, hogy szinte teljesen visszautasítódik.
Mindenféle részről?
Hát, ha most… Nem mindenféle részről. Megint így veszem, Gyulafehérvár az nem
csak hogy elfogadja, hanem támogatja, ugye. Hát elláttak eszközökkel, akkor az érsekség, az
érsek úr… felkínáltak két lelkigyakorlatot, amit a papságnak tartottunk. Hát ott személy szerint
én s Csíszér Laci vótunk fizikailag jelen, de az imádságba’, a böjtbe’, mindenki a maga
szintjén, amennyit fe’ tudott ajánlani, a háttérbe’ ott vót. Akkor felkínálta a papi rekollekciós
napok keretibe’, hogy, ugye megszerveződött. Na, ez törött meg Udvarhelyen, hogy nem ment
tovább. Tehát Fehérvár részéről ennél többet nem lehet. Na, most a papok részéről részben
lebomik a személyre. Úgy látom, hogy főleg azokban vált ki nagy ellenállást egyrészt, akiknek
valamilyen személyi problémájuk van, tehát a személyisége nincs rendbe’, me’ ez az üzenet és
ez a mód, ez az embert ugye, felforgatja. Egészen, direkt, nyíltan találkozol Isten hatalmával,
szentségével, az Igének egyértelmű, félremagyarázhatatlan üzenetével, úgy vagyok, mint Péter,
a padlóra kerülök, és akkor ezt vagy felvállalom, hogy most akkor emelj fel, és mit is akarsz, és
mélyre evezek, és megyek veled, vagy pedig mindenféle ürügyökkel, kifogásokkal, vádakkal
visszautasítom. És az elutasításnak ez a fő gyökere.
De ez nemcsak a papok részéről, hanem azok részéről is, akiket megszólíttok, nem?
Igen, ezek részéről is van. Most itt az, hogy a teljes gondolkodásmód megújulása, ugye,
arra van meghívva. Az Efezusi levél negyedik fejezetében: „Újuljatok meg lélekben és
gondolkodásmódotokban”, akkor átértékelődik minden, tehát itt nem arról van szó, hogy egy
kicsit vallásosabb legyek, hogy egy kicsit buzgóbb legyek, hanem az egész
gondolkodásmódom. Ez az első lépés, és ha a gondolkodásmódom, ez maga után hozza az
életmódomnak a megváltoztatását is, és ez elég nehéz. A gondolkodásmód és életmód, ez a
teljes ember, maga a szó az élete módját, és a körülményeit is érinti. És, aki nem fogadja el ezt
a meghívást, pont a mai evangéliumról van szó, az lázad, vádol, elégedetlenkedik. És ez a
gondolkodásmód átalakulása ez újra nehéz. Erőfeszítést is igényel, nyitottságot is igényel
ember felé, üzenet felé, Szentlélek felé, és bizonyos formában lemondással jár, inkább attól
félnek, hogy egy ilyen vesztés jön, és akkor mi lesz. Na, most itt a szempontok, amiket
követünk, azt így fogalmaztuk össze, hogy gyökerekből való megújulás. Belétettük ezt a szót is,
hogy a nép. Nép, tehát nem egy kiscsoportnak a lelkiségét próbáltuk keretbe rakni, vagy
kialakítani, hanem – emellett ott van egy eléggé sajátos jelleg is – de rövidebben így tudom
elmondani, hogy a megújulás a személy részére, a család részére és a nép részére. Erre van
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felkínálva. Tehát ez, szemmel tartja úgymond a népegyházat, a népet, a hagyományos családot,
és így mondom, hogy a személyi megújulásnak is feltétele a család, mert ott indulnak az
őstapasztalatok. A szeretetről beszélek, az apai, anyai, testvéri szeretet. Ha bizalomról beszélek,
azt a családon belül élem meg, tehát ezeket az alapdógokat lélektanilag a mindennapi életben, a
családban tapasztalom meg. És ezekhez az élményekhez próbálok visszanyúlni, és akkor azt
kiteljesíteni ugyanúgy az Istenbe’ való bizalmoba’, az Istenbe’ való szeretetbe’, tehát ez így, ez
feltételezi. Tehát nem… és már itt érződik, hogy nem egy tetszés szerinti lelkiségről van szó,
hanem itt az emberi természetet, az egyház tradicionális, dogmatikus alapelveit, eszméit
követve, mer’ ez… nem azé’ me’ így tetszik ez nekünk, hanem így ért ki. Mer’ pontosan ez
azér’ alakult ki, mer’ az évezredek tapasztalatait figyelembe véve így ez tűnik a
legjózanabbnak, a leghelyesebbnek. És ezért ez nem tetszés szerinti, hanem úgy mondom, hogy
mindenkinek való lenne. Utána a másik mozzanat, tehát a személy, család után, pontosan az
egyházközség. Mert itt is kialakultak, megvannak az alapok minden plébánián. Egyszer az,
hogy fedél van, templom van, plebánia van, ingatlan van, egyebek vannak, minden. Ha öt öreg
van, de legalább azt az öt öreget megszólíthatod, és ilyen címen, hogy katolikus, vagy
felekezetcímen, vagy a templom harangja megszólal, tehát má’ van nyugodt címem
megszólítani, és innen kellene, tehát ezekre a saját alapokra visszamenni. Ezek részletesen a
füzetbe szépen le vannak írva.
Papp László
II.
Te, mint az egyik alapító tag, mesélj – légy szíves – egy kicsit a közösség kezdeteiről.
Amikor beindult, akkor tulajdonképpen azt mondanám, hogy négy vagy hét lánynak az
a közös elhatározása volt, hogy együtt szeretnénk imádkozni és Istent követni. A Bethlen Gábor
Kollégiumban laktunk, itt nem mondhatom, hogy nem volt erre keret, de nem volt tér. Inkább
így mondhatni. És elég gyakran jártunk be a plébániára. Én úgy látom, hogy egy nagy
vakmerőség volt Laci részéről, hogy ’93-ban, végül is már ’92 után már kezdtünk ezen
gondolkodni, és végül is odaállított elé négy lány, és azt állította, hogy be szeretne, be
szeretnénk ide költözni. És erre azt kell mondjam, így argóban, hogy vette a lapot. Én tényleg
mai napig meg vagyok lepődve, hogy hogy volt bátorsága igent mondani akkor, amikor ez egy
hatalmas, tudta, hogy ez egy botránykő lesz valamilyen szinten az egyházban. És akkor
elkezdődtek a levelezések a… azt hiszem, hogy akkor, igen, más volt a… akkor nem volt érsek,
a püspök. Ez a nyugalmazott, nem tudom most, hogy mi a neve, és elkezdődtek a levelezések,
és végül is jóváhagyást kapott erre, és akkor így költöztünk be. És az volt a lényege, hogy
akartunk valamit, többnyire szórványból származtunk, Temesvár, Beszterce, Zsilvölgye, és
akkor mind, tehát arra ment ki akkor, hogy Istent szolgálva, valamit tenni a kisebbségért.
Tudom határozottan, hogy pedagógusként gondolkodtam, tehát úgy, hogy mi tanítók és óvónők
leszünk, és majd akkor, amikor kikerülünk, a helyi plébánossal együtt próbáljunk meg valami
többet tenni. Ne csak szunnyadni. Tehát ez volt a kezdet. Akkor még így gondolkodtunk, majd
utána többször találkoztunk, miután végeztünk, és azon próbálkoztunk, hogy hogy tudjuk majd
a pedagógusoknak továbbadni azt, amit mi gondolunk a nevelésről, vagy mi gondolunk arról,
hogy hogyan kell Istenben élni egy pedagógusnak, aki mintakép. Hát a kezdetekről ennyit.
Aztán végül kialakult az enyedi vonal, és kialakult a vásárhelyi, mert ugye Lacit
áthelyezték ide, és itt is kialakult egy kisközösség, ami most aztán kifejlődte magát.
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Igen, azt hiszem, hogy az azért kimaradt, kifelejtettem, hogy… amikor… tehát az első
generációnak a céljai különböznek majd a következő generációkétól. Hasonlítanak, de részben
különböznek, mert már nem volt olyan erős ez a kisebbség felé irányulás, mivel Székelyföldről
kerültek be elég sokan a következő generációkba, és már egyre erőteljesebb lett az állandó
imaélet, nem annyira szellemi fejlődés, mint inkább a lelki fejlődés nagyon-nagyon komoly
megalapozása. Ezért volt úgy összealakítva a napirendünk, hogy a közös imák, azok nagyon
fontosak voltak, és a közösségi hétvégék. Amikor konkrétan gyakorlatba is ültethettük mindazt,
amit megélünk, ezért a következő generációk már elég gyakran kimentek így kiszállásra, és
vitték úgymond az Igét annyiban, amennyiben ők megélték, már továbbadták a különböző
rétegeknek. Főleg gyerekek fele kezdtük el, de volt eset, hogy felnőtteknek vagy
pedagógusoknak is volt ilyen közös együttlét, amikor azt, amit megéltünk, továbbadtuk.
Tovább pedig, hát úgy látom, hogy az enyedi kollégiumi együttlét kovásszá vált a
marosvásárhelyiek számára. Amikor Laci idekerült, akkor a kapcsolatot nem szakította meg
velünk ott Enyeden, hanem egyfolytában látogattuk őt itt, és azokat a fiatalokat, akik itt éltek.
És úgy látom, hogy így sikerült továbbadni vagy továbbítani mindazt, amit hordoztunk. Hát
elmondom azt is konkrétan, hogy mi az, amit akarunk vagy hordozunk, mert végül mondok
valamit, de nem mondom ki a lényeget. Azt, hogy a Szentírás-olvasás, ez az egyik alapeleme
annak a személynek az életében, aki „mustármagnak” tartja magát, Szentírás-olvasás,
Krisztussal való élet a maga felekezetében megmaradva, mert tudjuk, hogy vannak néhányan,
akik reformátusok, unitárius még csak egy, és hogy mindaz, amit ő megtapasztal ebben a
közösségi életben majd a maga közösségében, a maga egyházában ezt próbálja továbbadni és
megélni. Hát azt hiszem, hogy legfőként Jézus-központú, tehát ez a lényege. És ami több, más,
mert mindig az a kérdés, hogy jó, de ugyanezt minden közösség, minden közösségnek az a
lényege, hogy Jézus köré tömörül, a Szentírást… de úgy látom, hogy Lacinak megvan az a
karizmája, hogy így nevezzem, vagy az az Istentől kapott kegyelme, hogy a dolgokat nagyon
világosan látja, és mondhatom azt, hogy előre. Valahogy úgy találtam mindig őt, mint egy
úttörőt mindabban, amit tesz, ugyanígy ezzel a kollégiummal is. Most már persze, hogy
megszokott dolog, hogy léteznek ilyen kollégiumok, ugyanígy a gyermekevangelizációk,
ugyanígy a Talentumok kialakulásakor, tehát akkor volt bátorsága ’92-ben összehívni azokat a
fiatalokat, akiket, tehát ez egy úttörés. Vagy ahogy ő látta annak idején a gazdasági
lehetőségeket, tehát ezek… mivel rég ismerem, a gondolkodásmódomat, mondhatom, hogy
egyféleképpen befolyásolták, és az amit ő látott, igaznak találtam, igaznak véltem, és majdnem
mindig, amit Istenben megélt, és átadott, az úgy látom, hogy emberekben megfogant, aki erre
nyitott volt. Ehhez kapcsolódik végül is, ami egy kicsit különbözik a más közösségektől, hogy
megpróbálni az idők jeleiből, ahogy az evangéliumban Jézus megmondja, észrevenni, hogy
most minek van az ideje, és akkor azt vinni az emberek felé. És így alakult ki tulajdonképpen ez
a megújulás-szolgálat is. 2001-ben újból volt egy ilyen felismerés, igei alapú felismerés, hogy
igenis, Erdélyben, ha megnézzük a helyzetet, akkor most kell cselekednünk, mert nemsokára
késő lesz, mert fogyunk, mert megvannak azok a bizonyos jelek, amik arra mutatnak, hogy a
hitünket elveszíthetjük a következő időszakban, és esetleg a nemzeti öntudatunkat is. És akkor
megpróbáltunk így együtt effelé haladni, hogy ezeket erősíteni, így alakultak ki ezek a… az
örökségre való odafigyelés meg egyáltalán eligazodás és tisztán látás ebben a világban,
amelyben nagyon támadott a hitélet, de nem nyilvánosan, hanem rejtetten. És hogy ez egyfajta
éberség. Na, most igazából nem tudom, hogy, ha őszinte akarok lenni, így magából a
nagyközösségből, a Mustármag-közösségből ki az, aki egy az egyben képes ezeket, és ezek
szerint élni. Laci biztos igen, ő igen, és mi vagyunk azok, akik törekszünk. És úgy látom, hogy
mindig képileg is, hogy olyan, mint egy úttörő, s aztán aki jön, az jön, és aki nem, az lemarad.
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Egészében pedig a közösséget úgy látom, hogy, mivel nagyon szétterjedt már, különböző
helyeken élünk, úgy látom, hogy mindig újak és újak lesznek. Nincs egy ilyen meghatározott,
hogy na, te most mától Mustármag-tagnak számítasz, és kész. Hanem mindaz, aki ezt a
lelkületet hordozza, az nem veszítheti el önmagát, vagy ezt a lelkületet próbálja legalább
követni, az olyan, mint az a kicsi mustármag, amit a földbe elvetettek, és próbál úgy kikelni,
hogy az ég madarai fészket rakjanak, olyan értelemben fészket rakjanak ágai közt, hogy
megbízható mindabban, amit átad a másiknak, és hiteles. Ez az, amit szeretnénk, és amire
törekszünk egyenként, és mindaz, aki ehhez csatlakozik, valahogy hozzánk is csatlakozik, és
legfőképpen Istenhez. Mivel minden igei alapú, és az Ige végzi a munkát.
Ugye, nagyon szétágazó a tevékenysége a Mustármagnak, és nagyon sok helyre jártok,
azt szeretném kérdezni, hogy milyen akadályokba ütköztetek, vagy te hogy tapasztaltad meg
ezeket az akadályokat?
Egyrészt a farizeusi magatartás az abszolút mindenhol és mindenkinek akadálya. Hát
elég gyakran találkoztunk azzal, hogy hát mit akarnak ezek, mi az hogy megújulás, mit nem
csinálunk jól, hát az emberek hisznek Istenben satöbbi. Tehát, hogy az egyház működőképes.
És azt hiszem, hogy ezt inkább azok, akik struccpolitikát folytatnak, azok mondanak ilyet, mert
elég látványosan csökken a templombajárás. És, ha végigmegyünk már a székely falvakon is,
idős emberekkel van tele a templom, esetleg szentáldozáshoz sem megy senki, mert
ostyafalónak nevezik, meg egy csomó ilyenfajta dolog, amit személyesen tapasztaltam, láttam.
Azt hiszem, hogy a legfőbb akadály ez, a másik, amit többször úgy a szemünkre vetnek, hogy
nem értik, nem értik. Így konkrétan ez a szókapcsolat, hogy nem értem. Amikor ez a –
konkrétra kitérek – kidolgoztunk egy jubileumi tervet, hogy… 2005-ben dolgoztuk ki… nem
2004-ben 2009-ig, tehát hogy öt év legyen az előkészületre, és ezt pont erre való tekintettel,
hogy nem értik, nem értik. Akkor kidolgoztuk szépen, hogy elég pontos bemutatóval
bemutassuk, elmagyarázzuk részletesen, főpontokban kiszedni a mondanivalót, hogy mire
kellene odafigyelni, mi a papságnak a feladata ebben az esetben. És ez egy ilyen papi körút
alkalmával elhangzott. Nem értették. Azt mondták, hogy technika látom, az van, de nem.
Mindenki végezze a dolgát. Végül is ennek is az volt a lényege, hogy legyen egy egységes terv,
ami alapján egész a személyig megpróbálunk lemenni. Hogy az a Jubileum így épüljön fel. Ne
csak a konferenciák szintjén. Ez egy ilyen példa, hogy ez van. Hát az egy általános jellemző.
Hogy mondjam, azt se akarom, hogy úgy tűnjön, hogy mi megigazultak vagyunk, s a másik
nem akar az lenni. Csak… És úgy látom, hogy a falvakon főleg, azért bizonyos rétegeket,
értelmiségiek közül, akik úgy felébredtek, nagyon nyitottak voltak a gondolatokra, és magára az
Igére, amit próbáltunk meghirdetni. Általában, amikor így együtt vagyunk, és egy ilyen
alkalmon részt veszünk, a Laci feladata az, hogy ő az igét meghirdeti, felszínre hozza azt a
tisztánlátást, amit ő Istentől kapott az egész társadalmunkkal, egyházunkkal, saját
személyünkkel kapcsolatban vagy a személyekkel kapcsolatban, a mi feladatunk pedig az, hogy
az imahátteret szoktuk biztosítani. Szüntelenül imádkozunk azokért a személyekért, akik jelen
vannak. Akkor kisebb tanúságtételekkel, vagy már megtapasztalt gondolatokat próbálunk
megosztani, mert tanúságtétel nem abban az értelemben, ahogyan a katolikus karizmatikus
közösségekben szokott ez megjelenni, hanem egy kicsit másabb, mert olyan alapú gondolatokat
és igazságokat próbálunk megfogalmazni, amit már megéltünk, és egy bizonyos szeletéből az
életünknek azért, hogy azoknak, akik jelen vannak, könnyebb legyen majd mindazt, amit
hallanak majd beépíteni.
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Te hogy látod, az egyház vezetői, a papok és az érsek hogyan fogadják ezt a megújulási
mozgalmat, úgymond?
Az érsek úrtól egy nagy nyitottságot tapasztalok, főképpen azt hiszem a Laci személye
iránt is, de úgy ismeri a közösséget az alakulásától, meglepetésünkre meglátogatott akkor,
amikor egy ilyen elvonult helyen együtt éltünk, és egyfolytában arra buzdít, hogy alapítsunk
egy székhelyet, mert hogy ez kell. Tehát ebből is látom azt, vagy ebből is azt a következtetést
vontam le, hogy végül is ezt ő jónak találja. A papoknál pedig megoszlik, van, aki ezt
lelkiségként fogja fel úgy, mint akármelyik másikat, én nem ítélem el, mert annak is látható, bár
Laci egyértelműen próbálja tudomásukra hozni, hogy ez nem csak egy lelkiség, hanem ez egy
átfogó dolog. A megújulás az olyan, mint – mindig ezt a hasonlatot használja – hogy olyan,
mint a tavasz.
Te, ugye, nevelőnő voltál Enyeden. Most pedig visszatekintve, vagy előretekintve,
jelenben, jövőben, hogy látod a szerepedet a közösségben, vagy hogyan határozod meg magad
a közösségben?
Úgy látom, hogy továbbra is az marad a feladatom, mivel minden generációt ismerek
nagyjából, hogy a kapcsolatot tovább tartsam azokkal, akik ezt igénylik, és ahol szükség van rá,
és szeretnék ilyen kisebb közösségeket indítani, ahol Istent akarják dicsérni, és valami többet
akarnak adni Istenből az embereknek, ahol együtt akarnak imádkozni, ott támogassam azokat a
személyeket.
Azért kérdem, mert te felvállaltad így életfogytiglan ezt az evangelizációs szolgálatot.
Legalábbis valahogy így értettem.
Igen, hát ez azt hiszem, hogy Enyeden tisztult le bennem, hogy ezt a fajta szolgálatot
valóban teljes ember teheti, szükség van nagy elszántságra, mozogni kell, menni kell, jelen
lenni, egyfolytában Istenben lenni. Mert tényleg nincs amit adjak, mit adhatok? Emberként
majdnem semmit, csak az akaratomat tehetem oda, és úgy élem meg, hogy nagyon-nagyon
akarok Istennel lenni, talán szerzetesi hivatásom is van, azt mondhatom, de ezeket a kereteket
választom arra, hogy az elkötelezettségemet megéljem. Úgyhogy ebben jelen lenni, ott lenni, és
azt vinni, amit Istenben megélek, és ami úgy egybeforrt az életemben a Mustármagból és
azokból a gondolatokból, amik úgy együtt, egységben forrtak ki. Egyelőre. Soha nem beszélek
ilyen nagy távlatokban, mert azt mondom, hogy most még biztos így látom.
Úgy látom ezt a közösséget, hogy valószínű, nem lesz egy stabil, úgy nevezem, hogy
taggárda. Tehát, hogy nem lesznek ilyen stabil tagjai. Aki jön, velünk jön, az halad, lehet, hogy
jön egy darabig, utána lemarad valahol. De majd jönnek újak, és mindig újak, újak, újak.
M. J.
III.
Hogyan kerültetek be a közösségbe?
P.Zs.E.: Annak idején, mikor Papp Laci idekerült a plébániára, ugye én is idejártam a plébániai
közösségbe és így átkerült az ifiközösség úgymond az ő kezébe, és akkor így kerültünk
kapcsolatba a Mustármaggal. Így kerültünk kapcsolatba elsősorban Papp Lászlóval, és magával
a Mustármaggal, mint közösséggel akkor kerültünk kapcsolatba, amikor az enyediek egy
párszor eljöttek ide misére, énekelni, gyerekprogramokra, meg ilyesmi.
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P.Zs.: Én akkor, amikor úgy megismerkedtünk, azon a nyáron került ide Papp Laci is, vagy
azon a tavaszon, és… tehát akkor ismerkedtem meg Zs.-val is, és mivel ő járt ide ifire,
mindenképp ragaszkodtam hozzá, hogy együtt járjunk ifire. Akkor jártunk a Dombra is, és
jártunk ide is ifire. És így ezáltal, tehát eleinte ifiszinten, nem annyira közösségszinten, ugye
eleinte nem annyira működött, mint eredeti mustármag, hanem mint plébániai ifi. S abba
kapcsolódtam én bele, de mindeképp Zs. által, mert azelőtt nekem semmi közöm nem volt a
tudori ifihez, amíg Zs.-t nem ismertem.
Mit jelent számotokra az, hogy mustármagok, a közösség tagjai lehettek, vagytok? Vagy
hogyan látjátok, miben befolyásol titeket az, hogy tagjai lehettek, mert már elég régóta azért…
P.Zs.E: Hát ennek már mindjárt nyolc éve, hogy megismertük a Mustármagot, megismertük,
hogy mit hordoz, mit hirdet. Azt hiszem, ami leginkább az életünkben benne van, vagy ami
leginkább a Mustármagból az életünkbe beivódott, az az, hogy vissza a gyökerekhez. Vissza a
gyökerekhez olyan szinten, hogy próbálni megélni mindazt, amit az őskeresztények megéltek,
tehát a kereszténységnek is nem egy ilyen felszínes részét, hanem mélyebbre evezni. S hitelessé
tenni, tehát élni mindazt, amit a kereszténység hirdet, a mindennapokban. A vasárnapi
kereszténységen túllépni, és a másik dolog, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon belénk
ivódott, az, hogy vissza a népünk gyökereihez. Akár a népdalokban, akár a népművészet, ugye,
Zs. most elkezdett faragni, akár az, hogy falun vettünk házat, tehát ez nem száz százalékban
Mustármag, de ennek is benne van a része, tehát, hogy Mustármag-közösség tagjai vagyunk. És
ami még nagyon-nagyon fontos, az az, hogy ezeket az értékeket, amiket próbálunk megtalálni,
ezeket tovább akarjuk adni gyerekeinknek. Tehát, ez egy fontos dolog, hogy én este nem
Micimackóra altatom el, hanem népdalokra altatom el.
Ez érdekes, mert például az egyik plébános azt mondta, hogy pont ezt nem látja
helyesnek a Mustármagban, hogy ennyire, hogy Papp Laci ennyire ragaszkodik a népi
gyökereinkhez, mert a világ az változik, s visszafele nem lehet haladni. És van ez a technikai
fejlődés meg minden, de azt nem lehet elvetni, tehát ha van, akkor használjuk. És az lehetetlen,
hogy visszatérjél abba régi székely falusi rendszerbe, ami volt annak idején.
P.Zs.E.: Én egyetértek, hogy a világgal haladni, és fejlődni kell, a szakmám is ez, ugye, az
internetet építem. És szerintem Papp Lacinak se az a szándéka, hogy mindenben visszatérni,
mert ez tényleg lehetetlen, viszont az, ami érték, és az, ami visszaépíthető, azt igenis vissza kell
építeni a mindennapjainkba. Mennyivel szebb az például, hogy a fiam keresztelőjén egy
szőttesabrosz, és egy korondi kerámia van rátéve, mit tudom én egy francia üvegedényhez
képest. Tehát sokkal személyesebb, és úgy érzem, hogy intimebb az az ünnep, amikor
előhozzuk az értékeinket.
P.Zs.: Vannak ezek az alkotások, mit tudom én, én faragok neked egy hajcsattot. Érzelmileg
egész más. Más értéke van, minthogy én most megveszek egy Kínában fröccsentett műanyag
csatot, ami fisztikzöld és rózsaszín keveréke, és csillog-villog, ma divat és holnap nem. És úgy
látom, hogy az az idő alatt is, amíg én ezt faragom, valamilyen szinten én úgymond veled
vagyok, és valamilyen szinten tényleg az érzelmeimet viszem bele, meg a szeretetemet viszem
bele ebbe így. És nem azt, hogy most igen, fut a világ, én is futkározok, hogy legyen pénzem, s
akkor milyen jó, hogy van pénzem, mert akkor meg tudok venni egy nem tudom milyen drága
hajcsatot. Tehát számomra sokkal személyesebb és sokkal értékesebb egy olyan hajcsat, ami
akár csak egy fadarabból is van, de meg van munkálva és lélekkel van megmunkálva, mint egy
olyan, ami értékben lehet, hogy ötször-tízszer annyiba kerül, és megveszem, és nincs mögötte
semmi személyes, semmi lélek, csak egy hideg tárgy.
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Visszatérve arra, hogy mi falun vettünk házat. Elviekben már rég úgy bennünk volt,
hogy… tehát ez volt verzió. De hogy a Mustármagba bekerültünk, és ahogy Laci kezdte átadni
ezeket az értékeket, amit ő vall, és amire elhívást érez, hogy ezt tovább kell adja, egyre inkább
megerősödött bennünk, hogy igen ez nemcsak egy verzió, hanem valószínűleg ez A verzió,
tehát nem egy verzió, hanem ez a verzió. Jó, hogy ennek van egy olyan, tehát valamilyen
szinten úgymond ezt Isten úgy is előhozta, hogy anyagilag se dúskáltuk annyira, mert lehet,
hogy ha ötször annyi pénzünk lett volna, mint amennyi van, akkor lehet, hogy ezt többször
meggondoltuk volna, hogy ez a verzió vagy nem. De így, hogy beleillett minden téren, így
úgymond egyértelmű volt és továbbra is egyértelmű a döntés, és én hálás vagyok és örvendek,
hogy emellett döntöttünk, és hiszem azt, hogy a jövőre nézve is ez a helyes megoldás. Tehát az
udvarra kiengedem a gyereket és nem kell féljek, hogy most melyik autó megy keresztül rajta
vagy ki bántalmazza vagy bármi, és nem kell prünnyögjön a gyerek, hogy né, egy óra után fel
kell jönnünk, mert én nem nagyon tudok vele lenni, míg ott kiengedem, és esetleg enni jön be.
Ezen kívül meg még ott vannak azok, hogy én úgy látom, hogy falun még tényleg élnek ezek a
– sajnos már kihalófélben vannak, de még éledegélnek sokkal inkább, mint városon ezek a…,
amit úgy nevezek, hogy érték, mit tudom én egy kaláka, ha éppen valami olyan munka van, és
ha tényleg gyerek születik, akkor nem az anyuka kell akár a hat hétben, akár utána az első
periódusban most azt az ételt meg takarítást elkészítse, hanem be-benéznek az emberek, és
nincsenek annyira elhidegülve, mint itt városon. Úgy látom, hogy ott melegebbek a
kapcsolatok, és ez bármilyen modern is a világ is, mondjon pap, vagy bárki amit akar, én úgy
látom, hogy ez tényleg egy érték, és ezekkel élnünk, s amennyiben lehet ezt éltetni, nem pedig
eltolni, és menni a modern világ után, ami úgy látom, hogy egyre több hidegséget hoz be az
életünkbe, és egyre több széthúzást és szeretetlenséget. S én úgy látom, hogy eleve az
embereknek szüksége van erre a szeretetre és összefogásra. És nem azért, mert ezt Papp Laci
hirdeti, hanem azért, mert ez mindenkinek alapjábavéve így a jó. Tehát bármilyen modernek
legyünk, szeretetre szükségünk van, összefogásra szükségünk van, mert egységben az erő. És
ezt már tudták nagyon rég az emberek.
P.Zs.E.: Én még egy annyival megtoldanám, hogy még az is egy fontos szempont volt, hogy
gazdaságilag falun, tehát aki falun van, az gazdaságilag függetlenebb, mint az, aki városon van.
Tehát egyszerűen, vannak alternatíváink. Itt blokkban fával nem lehet fűteni. Falun, hogyha túl
sok a gáz, fogom, s fával fűtök. Ugyanígy, igaz, hogy munkával, tehát a kényelmet egy kicsit
félre kell tenni, de veteményest, zöldséget, ilyesmit lehet. S a másik dolog, hogy az, amit mi
megtermelünk, az lehet, hogy nem olyan szép az alma, és nem olyan kacagó, mint a Blend-amed reklámban, de tudom, hogy nincs agyonvegyszerezve, s attól a fiam nem lesz beteg.
Most ezek egy az egyben azok, amiket Papp Lacitól is hallunk. Engem mindig az
gondolkoztat meg, hogy hogy van az, hogy emberek, akik bekerülnek a közösségbe, annyira
különbözőek. Tehát vannak, akik meghallgatják Papp Lacit, s úgy felcsillan a szemük, hogy
tényleg valami igazat mond, és úgy magukévá teszik és élik. Vannak, akik meghallgatják,
elszörnyednek, s hátat fordítanak. Ti erről hogy gondolkodtok?
P.Zs.E.: Hát egyrászt Papp Laci nem a kényelmet hirdeti, és amit ő mond vagy hirdet, képvisel,
az nem a kényelemről szól, nem arról szól, hogy nekem jó legyen, nem az individualizmusról
szól, tehát az egyén felelősségéről szól, arról, hogy én felelős vagyok a közösségemért, felelős
vagyok a nemzetemért, felelős vagyok a családomért. És ezeket nehéz elfogadni, és nehéz ezek
szerint élni. Szerintem ezért fordítanak sokan hátat. Másrészt meg, gondolom, inkább azokkal a
fiatalokkal van gond, akik már nagyon, úgymond, megízlelték ezt a világot, és nem tudják
elképzelni, hogy most milyen az, hogy elmegyek egy félórát sétáljak, vagy mit tudom én,
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elmegyünk kirándulni, és akkor most egy félórát úgy megyek, hogy ne szóljak a társamhoz.
Vagy egy fél napot csak kenyeret és vizet eszek. Tehát ez elképzelhetetlen számukra, mert arról
szól a mai világ, hogy én, hogy nekem legyen jó, hogy nem számít más, csak én. És szerintem
éppen emiatt utasítják el egyesek. Másrészt meg tényleg van olyan, akinek mindaz, ami népi, az
már nem érték. Én is ismerek ilyeneket, és annak ellenére keresztények meg minden, de azokat
az értékeket már nem tudják képviselni, tehát nem tudják elképzelni például azt, hogy milyen
egy veteményest rendezni. S akkor természetes, ezeknek nem kényelmes Papp Lacinak az
életfelfogása, és ezért fordítanak hátat.
P.Zs.: Hát ennyi végeredményben. Ez nem kényelem kérdése. Jézus is mindig a szűk kapun
átvezető utat hirdette, s ez ugyanaz végülis, csak Jézus csak keresztény alapokról beszélt, Papp
Laci pedig belefoglalja a népi síkot is. De minden téren ez keskeny út. Ha népi síkról
beszélünk, ha csak keresztény vonalakról, mindenképpen mind a két verzióban keskeny útról
van szó, és ez nem könnyű, nem kényelmes, de én hiszem azt, s én úgy tapasztalom, hogy
megvannak azok a szépségei és azok a gyümölcsei, amik annyira édes gyümölcsök, hogy úgy
mondjam, hogy érdemes ezt csinálni, és sokkal hasznosabb gyümölcsök, mint amit a tágas út
kínál, vagy amit ez a világi élet kínál.
Felsorolsz egy pár ilyen gyümölcsöt az életedből?
P.Zs.: Ha veszem… most megint csak térjek vissza erre a faragásra. Én személy szerint sokkal
nagyobb örömmel tudtam azt elkészíteni azt a csatot, meg sokkal nagyobb öröm volt, ahogy én
látom, Zs.-nak is az a csat, mint ha tényleg vettem volna valamit, s na tessék. Mert azt bárki
meg tudja tenni. De ezt, hogy belevigye azt a szeretetet, amit érez iránta, azt már nem csinálja
meg bárki. És ez éppen ettől érték, és éppen ettől egy olyan érték, amit nem felejt el egy héten
belül. Vagy felteszem azt a lámpát a falra, és akkor arra mindegyre rácsodálkozunk, vagy
gyönyörködünk, hogy milyen szép, és igen… hogy ha valakinek is adok egy ajándékot, hogy
nem arról szól az az ajándék, hogy vegyek neki már valamit, rázzam le a nyakamról, hanem
alkotok valamit, ami én vagyok, amivel őt megajándékozom, és amire időt szánok. Hogy a mai
futó világban igen, én az időmet adom neki többek közt. Ez az egyik gyümölcs, igen.
P.Zs.E.: A másik gyümölcs pedig – lehet, hogy egy kicsit elfogultak vagyunk meg ilyesmi – de
én sokkal nagyobb örömmel hallgatom azt, amikor a fiam egy népdalt énekel el, mint ha
elénekelné mit tudom én, a legújabb Dupla Kávé albumot.
P.Zs.: Tehát visszatérve ezekre a népdalokra, ezeknek volt egy mondanivalója, volt egy
tartalma, volt egy alapja, vagy nem volt, hanem van, mert ez jelenben van. Volt egy alapja,
holott ezeknek az új zenéknek, vagy nem is tudom, minek nevezzem, mert még zenének se
igazán minősíteném, van három-négy sora, amit bódog, bódogtalan énekel, hol szavalja, hol
énekli, és ő milyen menő énekes ettől. Se szöveg, se zenei adottsága nincs rá, de ő attól még
menő énekes, és nem tudom miért, de attól mindenki bukik rá, és milyen nagynak tartja,
holott…
P.Zs.E.: Az az igazság, hogy a népdalok, azok ugye évtizedeken keresztül éltek, és változtak,
vagy nem változtak. De egy bombasztikusan befutott szám is, mennyit tart, tíz évet, s azután
kész, mindenki elfelejtette.
P.Zs.: S az, hogy a népdalokban ott volt, amit képviseltek az őseink, hogy mondjam úgy, a
nemzetünk. Személyes volt, és kiénekelték örömüket, kiénekelték bánatukat, és azokat konkrét
szavakkal, és úgymond körítéssel, és nem annyi, hogy szeretlek is meg nem is, és tudod, így
van ez, s jól van ez, s ilyen semmi dumák. És tényleg, hogy örömben, bánatban ezt úgymond
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szavakba öntötték, és volt azoknak egy szép – amellet, hogy szép a szövege, és van
mondanivalója – van egy szép dallama.
P.Zs.E.: Mondjak egy másik példát. Mennyivel más az, amikor a fiamnak megveszek egy kínai
autót, ami két nap után el van törve, ahhoz képest, hogy például leülök, és a régi módszer
szerint, vagy nem tudom, ez mennyire régi, valami népi gyerekjátékot előveszek, és azt játszom
vele. Vagy készítek neki egy ördöglakatot. Szerintem ez sokkal másabb, és látja, érzi az a
gyerek is, hogy igen, én most az időmet és figyelmemet rászenteltem. Ahhoz képest, hogy
veszek a boltból egy kínai autót, hogy hallgattassam el. S két napig tart.
P.Zs.: Ez az, hogy amit fúj a mai világ, és ami úgymond ellentmond Papp Lacinak, az elvének,
az ő elhívásának, hogy igen most pénzzel mindent vegyünk meg, és tegyünk meg bármit a
gyerekért, de úgymond anyagiakban, és nem annyira személyesen, vagy minél kevésbé
személyesen, hogy fizessek ki neki egy lehető legjobb bébiszittert, vagy egy tanárnőt, vagy
bárkit, és vegyek meg neki minden játékot, és hogyha lehet, akkor hét nyelven beszélő robotot,
és ilyen forgó tányért meg bármit, és ez jó, mert felment az alól, hogy én most naponta kelljen
bár egy órát is vele töltsek. És én úgy látom, hogy a gyerekem van legalább olyan boldog, és sőt
boldogabbnak tartom, mint egy olyan gyereket, aki ilyen játékokkal játszik, és bambul a tévé
előtt órák hosszat. Boldogabb attól, hogy én igenis leülök vele, és akár autózom, akár éneklünk,
akár hancúrozunk, de hogy egyáltalán időt töltök vele, ami manapság ez megint úgymond nem
divat. És azt is valamilyen szinten úgymond lemaradi szokásnak nevezhetjük mai világi
szemszögből nézve, hogy igen én nem pénzzel fizetem ki a gyerekemet, és mindenféle
csecsebecsével kényeztetem, vagy talán az a jobb szó, hogy lekenyerezem, hanem igen azt
adom, ami szerintem ennél sokkal értékesebb, az időmet és önmagamat. És ezáltal tanítom is.
P.Zs.E.: S egy másik az, hogy még akkor is vannak olyan dolgok, amiket nem adok meg neki,
amikor mondjuk megadhatnám. Tehát nem veszek meg például mindenféle olyan – annak
ellenére, hogy minden fiúcskának az van – ilyen repülőből robotba átmenő nem tudom milyent,
mert nem tartom értéknek.
Azt hiszem, vagy úgy emlékszem, hogy inkább Zsolt kapcsolódott be a népmisszióba,
vagy úgy az evangelizációba, ugye? Akkor tőled kérdem, hogy szerinted ez az ellentét a világ és
a Papp Laci által hirdetett értékek között, ez például abban is megmutatkozik, hogy egyes
plébániákon a plébánosok úgy ellenezték ezt az egész evangelizációt? Tudom azt, hogy ütközött
ellenkezésbe az, hogy ők most megszervezzék bizonyos plébániákon ezt az evangelizációt. Mi
lehet ennek az oka?
P.Zs.: Ugye a papok is emberek, ők sincsenek teljesen összhangba egymás közt, úgymond. És
ahogy Papp Lacinak is van egy bizonyos elve és egy bizonyos elhívása, így minden papnak
külön-külön, úgy látom, hogy van egy bizonyos elve, és egy teljesen, vagy lehet, hogy nem
teljesen, de egy más elhívása, vagy másra elhívása. És mivel ők is csak emberek, és úgy a világ
nagyrésze úgymond elítéli ezeket az elveket, úgy látom, hogy ez nem nagy csoda, hogy közülük
is sokan elítélik. Ugyanis azért, mert papok, ez nem azt jelenti, hogy… Teljesen személyes a
dolog. Sem rangtól, sem nemzetiségtől, sem semmitől nem függ.
Szerintetek hogyan integrálódik vagy hogyan illeszkedik a Mustármag-közösség az
egyházba? Ezt mindkettőtöktől kérdem.
P.Zs.: Én úgy látom, hogy mivel sok pap, merem úgy mondani, hogy nagyon világiasan
gondolkodik, és nagyon felült ennek a modern világnak a vonatára, így sajnos hogy kevesen
vannak azok, akik elfogadják ezeket az elveket, és úgy látom, hogy a megtérés, amit effektív a
közösség hirdet, hogy igen gyökerekhez visszamenni, és onnan megújulni, és onnan újból
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elindulni akár mint keresztény, és nem hétköznapi, vagy vasárnapi keresztényként élni, hogy
vasárnap megtartom azt a misémet, és azzal lezárult az Istennel való kapcsolatom, és majd jövő
vasárnap délelőtt fél tizenegykor majd újból elkezdődik a mise kezdetével. Tehát úgy látom,
hogy van sok olyan pap is, akinek nem csak… tehát azért, mert papok, ők nem mentesültek ez
alól, hogy számukra is szükség van megtérésre. És mivel úgy látom, hogy vannak papok,
akikben ez nem történt meg, így mondjam úgy, hogy ők is vasárnapi keresztényként nem látják
meg ennek a megtérésnek a fontosságát, és ezáltal nem láthatják meg ezeket az értékeket, amik
az igazi értékek az én szemszögemből.
Tehát egy felszínességről van szó.
P.Zs.: Vannak úgy papok, mint hívek is. És ezért nem tud beilleszkedni. És mivel az egyházat a
papok vezetik, és ha az a pap azt mondja, hogy né, az én plébániámon te nincs mit keress,
Mustármag, akkor nincs mit keress, mert ahogy Jézus megadta a szabadakaratot, úgy úgymond
a Mustármag is megadja a szabadakaratot. És erőszakkal sehova nem megy be, csak ahova
behívják, vagy esetleg beengedik.
De akkor azt mondod, hogy nem illeszkedik?
P.Zs.: Én azt mondom, hogy illeszkedik annak függvényében, hogy ki mennyire nyitott erre.
Tehát nem erőszakkal, hanem mértékkel annak függvényében, hogy ki hogy… de kevesen
nyitottak a Mustármag irányába.
Én örvendek, hogy ez idő alatt, amíg itt volt, és itt van Papp Laci velünk, azoknak, akik
több kevesebb időre bekapcsolódtunk, sikerült átvenni tőle, vagy sikerült neki megosztania sok
mindent önmagából, és nekünk meg sikerült feltöltődni mindazokkal, ami benne volt, amit ő
úgy érzett, hogy át kell adnia, és ezek olyan értékek, ami úgy látom, hogy bennünk ez nagyon
mély nyomot hagy. Úgy érzem, hogy az idő folyamán a Laci szavai is olyan mély vágást
hagynak a lelkünkben, amit nem tud kimosni, én úgy látom, hogy, adja Isten, hogy semmi. És
nemcsak a mi életünkben, hanem én azt hiszem, hogy bárki, aki egy rövid időre is
bekapcsolódott, mindenki számára kisebb-nagyobb vágásokat hagyott ez az elv és ez a… meg
egyszerűen az az életmód, amit Laci él, és ezt a világnak, remélem, hogy nem lesz könnyű,
vagy nem lesz módja kitörölni. És ami megragadott, Mustármag, attól is hiteles, hogy Papp
Laci mennyire hiteles, hogy nem az a mai modern pap, aki autóval meg mobiltelefonnal jár lefel állandóan, hanem igen ő tudja azt vállalni, hogy teljes egyszerűségben, függetlenül a
világtól, függetlenül a fejünk fölötti fedéltől, függetlenül a világi dolgoktól, meg lehet élni, és
talán még hitelesebben lehet Istent képviselni, és így tovább.
Úgy látom, az én életemben legalábbis úgy van, és hiszem, hogy más közösségi tag
életében is így van, hogy bizonyos dolgok, amiket Papp Laci elültetett a szívünkben, mély
nyomot hagytak, és hogyha én nem is tartozom ahhoz a bizonyos közösséghez, mert elutazom
valahova, és képtelenség lesz velük tartani a kapcsolatot fizikai távolság miatt akár, de mindaz,
ami belém ivódott, azt én ott, ahol éppen lakom, dolgozom, valamilyen módon átadom. Mert
az, amit felittam az idő alatt, amikor a közelében voltam, vagy a közösség közelébe, az annyira
meghatároz, hogy attól én már úgy viselkedek, ami… más a szókészletem, bizonyos szavak
elmaradnak, ami azelőtt rendszeres volt, meg a viselkedésem más. S ezáltal én úgy látom, hogy
akarva, akaratlanul, de tudom formálni a környezetemet is. Most sajnos nem olyan erővel és
olyan hitelesen, mint Jézus ahogy tette annak idején, és nem háromezres tömeg térül meg csak
így egyből, de hiszem azt, hogy általam, ha, úgymond, független is vagyok a közösségtől, képes
vagyok Isten kegyelméből cselekedni.
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P.Zs.E.: Még ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy úgy érzem, ha már a saját gyerekeinknek át
tudjuk adni ezeket az értékeket, akkor már nagyot nyertünk.
Miután összeházasodtatok, az egy nagy változás volt az életetekben, mert úgy egy vonal
után követtetek egy másik vonalat. Ez például hogyan befolyásolta a közösségben való léteteket,
vagy a viszonyulásotokat a közösséghez, vagy nem tudom, a kapcsolatotokat a közösséggel?
P.Zs.E.: Őszintén ez az állapot miatt azt hiszem, hogy eltávolodtunk a közösségtől. Egyrészt
azért, mert mi voltunk az elsők, akiknek esküvője volt, a gondok, a mindennapi gondolatok,
amik foglalkoztattak, már nem az volt, ami a közösség többi tagjáé. Ugye párkeresés. Nekünk
már olyan gondjaink voltak, hogy gyerekkocsi meg közköltség, otthonteremtés, és úgy érzem,
hogy ez eltávolított a közösségtől. Most talán egy kicsit kezdünk túllépni ezen az úgynevezett
krízisen, mert ez az volt. De azt hiszem, ez egy elég mély nyomot hagyott.
De ez csak egy ilyen fizikai eltávolodás volt.
P.Zs.: Igen. Tehát az elvek azok megmaradtak, s azokat valljuk és éljük továbbra is. Azokat az
elveket, amiket ott…
P.Zs.E.: Inkább akkor úgy fogalmaznék, hogy eltávolodás a közösség tagjaitól. És ugye már
családosként nem tudtunk annyira részt venni bizonyos dolgokban, szolgálatban munkahely
miatt.
P.Zs. és P.Zs.E.
IV.
Mikor bekerültél a közösségbe, mi volt az, ami leginkább megragadott, amit
megszerettél? Mert gondolom, voltak ilyen más hívások is, amikre nem biztos, hogy válaszoltál.
Hát, hét év alatt ezt a kérdést sose tettem fel magamnak, hogy miért. Egyszerűen egy
idő után kezdtem érezni, hogy ez az a hely, és ezek azok az emberek, akikkel szeretnék
kapcsolatban lenni, és állandó kapcsolatban. És azt se tagadom, hogy ez a közösség volt az az
egység, ami közelebb vitt engem Istenhez.
Mi újat hozott neked a közösségbe való beilleszkedés a te életedbe, vagy az ottani
tevékenységed?
Hát a változás, az indirekt módon köszönhető a közösségnek, a legfontosabb változás az
abból fakad, hogy volt egy pillanat, aminek én most azt mondanám, hogy a nulladik pillanat,
amikor effektív találkoztam Istennel. És minden szolgálat, és minden tevékenység, ami ezután,
vagy ebből fakad, az mind arra próbált összpontosulni, hogy Istent valahogy szolgáljam. És a
közösség volt mindennek a melegágya, és végülis a közösség volt ennek az eszköze, ahol
megtaláltam ennek, úgymond, a módját, hogy Istent többé-kevésbé sikeresen felvállaljam, és
megpróbáljam továbbadni az embereknek.
Tehát a szolgálat az, ami legfőképpen meghatározza a közösséget, és a te jelenlétedet a
közösségben. Vagy legalábbis így értem.
Igen. Az egyik fele a szolgálat, sajnos az most az utóbbi időben az én részemről kezd
elhalványulni. A másik meg az emberi kapcsolatok, hogy jó olyan emberekkel együtt lenni,
akikről tudhatom, hogy ugyanazt az értékrendet, vagy többé-kevésbé ugyanazt az értékrendet
képviselik, mint én.
Ez az értékrend hogyan körvonalazódik? Miben áll bővebben?
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Bővebben? Számomra két nagy alapja van, amire az egész értékrendemet próbálom
felépíteni. Az egyik az az Isten és az isteni tanítás, amit legfőképpen a Bibliában, és ezen belül,
ami számomra a legfontosabb, vagy nem is a legfontosabb, de a legkedvesebb az az, amit az
evangéliumokban találok meg, a másik meg a népi gyökereink. Hogy úgymond az ősök
öröksége, és mindaz, amit évszázadokon át át tudtunk, vagy át tudtak menteni, és annak az
átmentett örökségnek a parányi része, amivel én találkozom, ezt próbálom beépíteni akár
olvasmányok, zene, kultúra terén.
A mindennapokban mennyire sikerül ezt megélni?
A mindennapokban ennek a sikeressége az az egyén, vagy beszéljek a sajét nevemben,
akkor az az én személyes akaratomtól függ, és az én személyes erőfeszítésemtől, ugyanis ez
nem egy magától értetődő dolog, és emiatt nem egy magától működő dolog, tehát ez számomra
mindig erőfeszítést jelent, hogy úgy az evangéliumi gyökereket megélni, és ezt az értékrendet
magam előtt tartva dönteni, mint a népi értékrendet beépíteni. Ennek a sikere ez mindig attól
függ, hogy mennyire akarom én, és mennyire tudom felvállalni. Mennyire tudom, és mennyire
akarom felvállalni ezt a két identitás-gyökeret.
A szolgálat során, amiben te is részt vettél, hogyan látod, milyen akadályokba ütközik a
közösség tevékenysége? Vagy mik lehetnek azok a pontok, amik hátráltatják a „munkájukat”?
Hát, amit én észrevettem, nagyon fontos, és amiből táplálkozni lehet, és erőt meríteni,
az az emberek vagy a megszólított embereknek, illetve a célcsoportoknak a visszajelzése. Tehát
én azt tudom, hogy Lacit vagy Júliát nagyon le tudja törni, ha látják, hogy az, akiknek
beszélnek, azok érdektelenséggel viszonyulnak az adott témához, vagy adott helyzethez, és
ugyanúgy tudom, hogy egy olyan lelkigyakorlat, esemény, ami nagyon nehezen jött össze, és
úgymond a kezdetekben a lelkigyakorlat kezdetén nagyon hadilábon állt, ha az emberek
hozzáállása olyan, akkor egy nagyon szép dolog ki tud bontakozni. Tehát én látok egyféle
interaktivítást ebben az egészben. Tehát nem csak az elődaótól függ, hogy az milyen lesz, hogy
jól jön ki, vagy rosszul, hanem attól is, aki hallgatja, hogy ő milyen szívvel, milyen lélekkel
viszonyul hozzá. Ugyanakkor látok és tapasztalok egyfajta visszafogottságot a hivatalos egyház
részéről. Most csak a katolikus egyházra limitálódok, hisz ez az a közeg, ahol nagy része
kibontakozik, és én úgy látom, hogy hivatalos nagyegyház szintjén nem történt meg az az
áttörés és elfogadás, hanem itt most már sokszor a helyi kisközösség, legyen az plébánia vagy
megújult közösség vezetőitől illetve tagjainak a személyes szimpatiájától vagy értékrendjétől
függ az, hogy befogadják-e ezt a tanítást vagy sem. És ez a véleményem érvényes a protestáns
egyházakra is, tehát ott is megvolt egy próbálkozás, hogy az esperesek szintjén történjen ennek
az üzenetenek a hírüladása, de úgy látom, hogy annak a gyümölcse, az elhalt. Illetve a magok
elhaltak még mielőtt életet teremthettek volna. Viszont megvan ez, hogy ott, ahol a közösség
vezetői illetve a közösség igényli, ott a kisközösség, legyen az falu, legyen az város, ott lehet
munkálkodni.
Én úgy tudom, hogy nagyrészt az érsek úr elfogadja a Mustármagot.
Igen, tényleg, ezt én is úgy tapasztalom, hogy sokat jelent a közösség számára, hogy az
érsek úr elfogadja és áldását adja a munkánkra, viszont neki sincs olyan hatalma, ez nem egy
diktatorikus egyházmegye, hogy valamit kötelezővé tegyen. Tehát áldását adja, én úgy
tapasztalom, és bátorít, de úgymond… én úgy érzem, hogy magunk keressük meg az utunkat,
tehát nem akadályoz abban, hogy most a magunk által kijárt, kitaposott úton járjunk.
Konkrétan te tudsz mondani egy olyan egyházközséget, ahol elutasították vagy nem
fogadták jó szívvel az evangelizációt, vagy idegenkedtek ettől az evangelizációtól?
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Én, ahogy a Laci szavaiból kivettem, igen, volt olyan hely, ahol nem fogadták. Nem
fogadták, és akkor állt át inkább arra, hogy ahonnan személyes meghívás érkezik. Nevet nem
tudok mondani.
Szerinted mi lehet az oka annak, hogy egy-egy személy, azok, akiket megszólítanak, nem
tudja befogadni az üzenetet, hanem egyenesen ellenáll?
Erre neked a mai evangéliummal tudnék válaszolni, ami azt írja, hogy az új bor új
tömlőbe való, tehát én ezt hiszem, hogy ez a tanítás, ez egy, szinte mondhatnám, hogy újszerű
tanítás, és olyan, ami nem hagy válaszreakció nélkül. Azt kell mondjam, hogy Lacinak olyan
kijelentései, olyan tanításai vannak, amiken vagy megbotránkozol és emiatt elutasítod, vagy
meghökkensz és elkezdesz gondolkodni rajta, de szinte lehetetlen, hogy valamilyen reakció
nélkül elmenj mellette. Ugyanakkor hiszem azt, hogy ott, ahol volt egy elutasítás például a
papság részéről, nem titkolt dolog, hogy akár emberi gyengeségből, féltékenységből, dacból
történt ez az elutasítás. Ugyanakkor az értelmiségi szintjén, aki elutasította, annak szerintem
volt annyi értelme, hogy felfogja, hogy ezt megélni számára az egy radikális változást jelent, és
amire lehet, hogy kényelemből, vagy egyéb érdekből nem volt hajlandó. De valahogy ugyanígy
voltam én is, mikor még tinikoromban először hallottam, nekem is szinte egy évbe tellett, amíg
mindennek a lényegét megpróbáltam kihámozni, és nem tagadom, hogy számomra is első
alkalommal nagyon is meghökkentő, sőt visszautasító volt mindaz, amit Laci hirdetett, és nem
értettem akkor tizennyolc éves fejjel, hogy minek kell a megújulás, és honnan hova kell
megújulni, és egy jó év kellett, amíg mindez úgy kinyílt előttem, mint egy virág. És láttam,
hogy igen, értem, honnan hova kell megújulni, és honnan hova kell eljutni.
De végülis Laci ugyanazt mondja, ami a Szentírásban van. Tulajdonképpen ugyanazt
mondja, amit a templomban mondanak a pap bácsik csak másképp.
Igen, de pont ez a másképp lehet olykor visszautasító, hisz nem szép szavakkal, nem
olyan példákkal, nem filozófusoktól vagy nem buddhistákról vagy nem tudom, milyen
könyvekből vett példákkal, hanem az adott közegből próbál példákat meríteni, például itt arra
gondolok, hogy ha egy faluhelyen, Székelyföldön hirdeti az Igét, akkor biztos, hogy az ottani
élethelyzetből, a tehenekből, a lovakból, a famegmunkálásból vagy a mezőgazdaságból veszi a
példát. Szerintem mindezzel ez a lényeg, hogy szemléltesse a lelki valóság és az evangéliumi
tanítás is pont ugyanolyan valóság kell legyen, mint például egy tehénnek a fejése vagy etetése
vagy akármi. Szerintem ez a meghökkentő, mert olykor én úgy látom, hogy ezekben az
igehirdetésekben, legyen az akár szóbeli igehirdetés, legyen az írott formában történő
igehirdetés – lásd a kiadványaink – minimális hangsúly esik a formára, és annál több a
tartalomra. Ez most vitatható kérdés, hogy jó vagy rossz, de a kiadványaink első ránézésre nem
vonzóak, nem olyan, mint a Kiskegyed, amit fellapozol, mert szép színes, hanem igenis szükség
van egy erőfeszítésre, hogy fellapozd, és hogy belenézzél. Már egyfajta aktív érdeklődés kell.
(...)
Sem az ő személye, sem az ő tanítása, ami megegyezik a közösség tanításával, nem
hétköznapi, ez tény és való, és nem szokványos, hanem eltér az úgymond mindennapi tanítástól
és a szokványos langyos, merném így nevezni a többit, ha nem a többit, de úgy amivel nap mint
nap, vagy vasárnap mint vasárnap találkozunk langyos, ami azért úgy nem mozgat meg. Betölt,
de ahogy bement, úgy kimegy.
Ha Papp Lacit elhelyeznék éppen Brassóba vagy valahovamessze, akkor szerinted a
közösség mennyire maradna meg? Vagy mennyire változna meg, mi változna meg azzal, hogyha
a Papp Laci személye innen kikerülne?
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Jó kérdés, egyszer-kétszer eljátsztam én is ezzel a gondolattal. Mindenképpen lenne
változás, de én hiszem azt, mert megéltem ezt az élethelyzetet, hogy több ember egy helyen,
akik nagyjából ugyanazt az értékrendet képviselik, képesek egy közösséget is alakítani, és
ugyanakkor azt is tudom, hogy úgymond Lacinak az atyai keze nem kerülne le rólunk.
Mindenképpen egy kihívás lenne, és az akaratunkat próbára tenné, de én hiszem, hogy annyira
bennünk van, vagy szeretnénk, hogy annyira bennünk legyen az ő tanítása, hogy ha nem is
ilyen formában, nem is ennyire intenzíven szolgálat szintjén, de meg tudnánk maradni. Egy
keresztény közösségként.
N. J. A.

V.
Mit jelentett számodra az, hogy bekerültél a közösségbe, „mustármag” lenni, vagy a
közösségnek tagja lenni – így visszatekintve?
Hát eleinte szinte észrevétlenül kerültem bele, tehát nem tudatosult, vagy szinte nem is
volt ismert a közösség Vásárhelyen. Tehát számomra ez nem egy ismert közösség volt, akinek
meg volt a témaköre, meg volt a kialakult személyisége úgymond, hanem az már itt alakult ki,
és akkor abban a folyamatban vettem részt. Tehát én is alakultam a közösség alakulásával
együtt. Az elején nagyon kevesen voltunk, és nem egészen az az arca alakult ki a közösségnek
itt Vásárhelyen, mint ami már megvolt ’92-től Enyeden. Ott egy bentlakás volt, itt mindenki
kintlakó volt, tehát idevalósiak, tehát inkább baráti alapra ment ki az egész. Nem úgy, mint a
bentlakóknál, ott is megvan ez, viszont ott van egy bizonyos kényszerhelyzet, mert ha együtt
laksz, akkor vannak konfliktushelyzetek, amiket kezelni kell. És ha érett személy vagy, akkor
jól bánsz ezekkel, a társaiddal. Itt viszont arról van szó, hogy aki volt, az mind saját döntésen,
saját erőfeszítésen, újra meg újra megújult döntéssel kellett eljöjjön a találkozókra, az
együttlétekre, ami nem csak templomban, nem csak ima formájában, nem csak ifi keretén belül
volt, hanem kirándulás, szórakozás, egyszerű együttlétek alatt, ami egy teljesen világi embernek
az életében is van. Ezeket is egybekötöttük a közösséggel. Inkább életformává vált az, hogy az
ismerősök között, barátok között nagyon sokan voltak mustármagosok. És ez magával vonta,
hogy az új ismerősöket vagy a régieket, akik nem ismerték a Mustármagot, belekapcsoltuk,
belevontuk, ők is új embereket hoztak, ami mostanáig is működik.
Hát elsősorban a lelkiekben való növekedést jelentett nekem a közösségbe való
bekerülés. Tehát a bibliai ismeretek megismerése, gyakorlása, fejlesztése. Ez nemcsak Bibliát
jelent, hanem ezt elemző könyvek, gondolatok, irányvonalak megtapasztalása, megélése, és
ugyanakkor, mivel ez egy magyar közösség, úgymond a magyar népnek az örökségéről való
ismeretek szerzése, és a mai, a múltbeli helyzetnek a tudatosítása, megélése, gyakorlása. Ez,
ami többet jelent. És úgy gondolom, hogy közösség nélkül ez biztos, nem lett volna így nekem
személyesen.
S ezt így a mindennapokban sikerül megélni hitelesen?
Igen. Ez így összejön hál’Istennek. Inkább azért is, mert, akik közeli barátaim, akik
abszolút világiak voltak, valamilyen formában belevonódtak. Vagyis részt vettek Mustármag
rendezvényeken, voltak a közösségben, ők is találkoztak ezzel az úgymond irányzattal. És ezért
könnyebb megélni. Teljesen természetesen jött nekem az, hogy megvalljam, éljem, hirdessem
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egy olyan környezetben, ahol ismerik. Másik dolog, mivel nagyon sok időt töltök néha a
közösséggel, ezért a többi ember is, aki osztálytárs, munkatárs, valamilyen formán tud róla, és
ezzel az is jár, hogy nem pusztán azt tudja meg, hogy valahova eljárok, hanem tudja azt, hogy
ez egy keresztény katolikus közösség, aki ezzel és ezzel foglalkozik. Mindenféle közeliekre
gondolok itt, tehát román osztálytársakra is kiterjed, amit úgy érzek, hogy elég hiteles dolog
megvallani, s másrészt ugyanúgy az ő szemükben is ez érték, pozitívum.
Arról a szóról, hogy irányzat, eszembe jutott, hogy egy irányzatnak vannak jellemzői.
Milyen jellemzői vannak az irányzatnak?
Hát, többféle van. Nem is tudom, melyikkel lehetne kezdeni. Az egyik az, hogy a
Mustármag-közösség tagjai nagyon sok helyről vannak, ami azt jelenti, hogy inkább Erdélyszinten beszélek, tehát mindenféle településről. És ezért mindenki magával hozza a saját
értékét, értékrendjét, ami megosztódik, ami a többi emberben más, meg tudatosul az, hogy mi is
lehet máshol. Tehát így információ szempontjából is jó, a másik pedig, tapasztalat
szempontjából is, és ezért nagyon tág a gondolkodásmód hatása. Tehát, hogy az, hogy magyar
keresztény, mit is jelent. Meg korban is nagyon tág. A közösségben való részvétel is nagyon
színes, mert nem csak az vallja magát „mustármagnak”, aki mindennap ott van, hanem az is, aki
talán csak hetente egyszer van ott, vagy havonta egyszer, vagy, aki csak néhányszor volt
kapcsolatban a közösséggel. A másik, hogy mindenféle térre kiterjed a Mustármag hatásköre.
Vagyis nem csak imádkozni megyünk, hanem az is van, hogy esetleg egy kirándulás is, ami
nem csak lelkiekre van alapozva, vagy egy filmnézés, ami megint külön van, vagy közös
szórakozások is.
Te, mivel olyan gyakran részt vettél ezekben az evangelizációkban, biztos tudsz beszélni
arról, hogy milyen akadályok voltak, amik ezt a fajta tevékenységet gátolták.
Hát, az egyik akadály, ami a közösségből jön elő. Nem mindenkinek van ideje, nem
mindenki tud teljesen úgy részt venni, ahogy el van képzelve. Az összehangolás nagyon nehéz,
az, hogy egy időben el tudjanak menni azok, akik ebben az evangelizációban tevékenykedni
tudnak. Ez egy egyszerű dolog, viszont sok múlik ezen. Másik dolog a távolság, az anyagi rész,
a költségek előteremtése. Akkor az ottani, tehát abban a helységben, abban a templomban,
plébánián az egyháznak a hozzáállása, ami függhet kisebb csoportoktól illetve vezetőktől, vagy
pedig nagyobb tömegektől.
Az evangelizáció többnyire befogadásra talál?
Igen. Nagyon sok helyen, ami azt jelenti, hogy van, ahol mai napig három éven
keresztül, azt, amit ott tapasztaltak, megélik, szentségimádással, imával, tehát ott külön erre
szánt idővel. Ugyanakkor a közösség visszamenetelét is várják, ami azt jelenti, hogy egy évben
néhányszor a közösség újra elmegy oda. Béta-Dobó-Vágásban, Udvarhelyen egy parókián,
Kolozsvár mellett, Mérán, meg jó néhány helyen.
Többen meséltek erről az udvarhelyi papi körútról.
Itt az egyház részéről volt konkrétan ellenállás.
De ennek mi lehet az oka? Te hogy látod?
Hát, az első dolog a papi irigység, ami abban áll, hogy egyszerűen néhány pap, vagy
lelki vezető, vagy ottani egyházvezetők úgy fogják fel ezt az egészet, mintha nem végeznék jól
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a dolgukat, ezért valaki kell menjen, hogy az ők munkájuknak a hiányát, gyengeségét kipótolja.
És aki ezt így éli meg, ott általában ellenszenvvel találkozunk, vagy pedig teljes elutasítással.
Szerinted ez volt ott az udvarhelyi papi körúton?
Ez volt. Ennyi az egész. És ez annyit jelent, hogy ha egy felettes, tehát minél magasabb
rendű egyházi vezetőtől származik ez az ellenszenv, ez kiterjed a kisebb pozícióban levő
papokra, vezetőkre. Nagyon nagy befolyással van, ami azt jelenti, hogy egy egész vidéket le tud
fullasztani egy néhány embernek a makacssága vagy akármi.
Szerinted ez a közösség illeszkedik a hivatalos katolikus egyházba?
Igen. Mindegyik közösségi tag tartozik egy egyházközösséghez, ahol valamilyen
formán aktívan részt vesz az egyházközösség életében, úgy mint a Mustármagban megélt
tapasztalatok, gondolatoknak bevitele az egyházközségbe, ennek továbbfejlesztése, ami nem
föltétlenül úgy fog tovább élni, mint egy Mustármag-rendezvény, vagy egy Mustármagalkalom, hanem úgy, mint egy megújulási alkalom. Ami abból adódott, hogy egy Mustármagtag, vagy a Mustármag egy kisebb csoportja azt megvalósítja.
B. L.
VI.
Milyen változást jelentett a közösséggel való találkozásod?
Inkább azt mondanám, hogy egy másik síkra vitte az Istennel való kapcsolatomat meg
egyszerűen a közösségnek egy más arca volt az, amit én most megismertem. Én jártam ifire a
reformátusokhoz elég sokáig, az is jó volt, de itt a hangulat, mivel az emberek is kevesebben
voltak, ezért ilyen meghittebb volt, meg úgy egyszerűen éreztem azt, hogy egy tagja vagyok, s
rám számítanak meg szerves részeként kezelnek.
Tehát hogy személyesebb az egész?
Nekem igen, igen. Egyszerűen arról van szó, hogy egy más közösséget kaptam, ami
másképp tudott engem Istenhez közel vinni. Eddig is megvolt a közösség, megvolt az Istennel
való kapcsolat, csak kicsit más volt. Erre azt mondhatnám, hogy intenzívebb, hogy
személyesebb, egyszerűen más. Megtapasztaltam azt, hogy az Istennel való kapcsolat egy
kézzel fogható dolog, s egészen másképp álltam hozzá a lelki világomhoz. Tehát sokkal
közelibbé, emberibbé vált ez a kapcsolat. Egyszerűen Isten ott van a közösségben még akkor is,
hogyha játszunk, tehát olyan természetes dolog. Nem akkor van ott Isten, mikor leülünk
imádkozni csak, hanem egyszerűen a közösség tagjai hordozzák ezt a lelkületet. S ez volt
nekem az, ami olyan jó volt. Olyan emberek között lenni, akiknek az életében ennyire reális,
ennyire kézzelfogható, örömteli ez a kapcsolata.
S ezt, amit ott kaptál, ami benned felépült a közösségben, ezt a mindennapjaidban
sikerül megélni? Hitelessé tenni?
Hát, mindenképpen meghatározhatom a lelki világomat a közösséggel való
kapcsolattartás szintjén is. Tehát annak idején, mikor tényleg rendszerességgel tudtam járni,
jártam, akkor egészen más volt. Abszolút kivetítődik az Istennel való kapcsolatom. Úgy ad egy
plusz lökést. És úgy hitelesebben meg tudtam élni a mindennapjaimban Istent. Amikor minden
héten elmentem közösségbe volt a hat nap, amikor nem találkoztunk, de akkor is eleget tudott
nyújtani a hat napra, hogy a mindennapjaimban, mikor az úton mentem a suli fele, akkor is rá
tudtam gondolni, vagy ilyesmi. Gyakrabban olvastam Bibliát vagy ilyesmi, imádkoztam, de
egyszerűen így a lelkület, a mindennapokhoz való hozzáállás szintjén is.
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Volt olyan tapasztalatod, hogy az evangelizáció során valamilyen hátrányba ütközött a
közösség munkája?
Én egyszerűen azt látom egyik fő oknak, akadálynak, hogy az emberek nem elég
nyitottak. Tehát hiába viszed az örömhírt, hogyha nem találsz halló fülekre. Sok azon múlik,
hogy az az ember, aki odamegy, mennyire nyitott, mennyire akarja, hogy benne változás
történjen. Én úgy érzem, hogy részünkről ilyenkor mindig megvan az, ami szükséges. Megvan
a háttérima, megvan Lacinak a Szentlélekkel eltelt személye, megvan bennünk az az öröm, amit
tud szerezni az, hogy továbbadni, hiteles az emberek életében. Szerintem ez a legnagyobb
akadály.
Azért, mert például a papok részéről van egyfajta tartózkodás.
Szerintem, vagy bennem valahogy úgy vetítődik le ez az egész, hogy egyfajta
konkurenciának tekintik. Emiatt jön ez a védőfal, ez a, ha nem is visszautasítás, de tartózkodás.
Tehát, hogy nem arról szól, hogy továbblendíteni, segíteni, hanem inkább nem megállítani, de
nem is tenni semmit annak érdekében, hogy jobban működjön.
A. Cs.
VII.
Hogyan kerültetek be a közösségbe?
G.H.: 1993-ban Nagyenyeden alakult meg a közösség, és az alapító tagok közül vagyok. Akkor
mi nyolcan tanítóképzősök azzal a gondolattal szerettünk volna egy helyen lakni, és együtt
formálódni, hogy majd ha kikerülünk tanítóként, gyerekközösségekkel és az ő szüleik
közösségeit vezessük majd. Tehát így alakult a közösség és ezekkel a gondolatokkal indult, hát
így vagyok én ebben.
Tehát ez egy ilyen szabad kezdeményezés volt.
G.H.: Igen, igen. Szabad választás volt részünkről. Addig is együtt jártunk hittanórákra,
énekpróbákra, de úgy éreztük, hogy szükségünk van egy sokkal szorosabb kapcsolatra, és ha
együtt laknánk, vagy egy életteret osztanánk meg egymással, az, amit vállalnánk sokkal
erősteljesebb lenne, mint hogyha különböző helyekről időnként összegyűlnénk és ezeket
tennénk. Tehát ez belőlünk született tulajdonképpen, és Papp László atya nekünk csak egy teret
biztosított erre.
Miután végeztem, Dévára kerültem, ahol szegény gyerekeket tanítottam egy ferences
kolostorban. Ott öt évet voltam, és utána jöttem ide Vásárhelyre a közösség munkatársaként.
G.L.: Én 2002-ben Csongor által kerültem a mai mukahelyemre, ahol H. is dolgozott. Akkor
még eszembe’ sem volt, hogy én az egyházzal közelebbi kapcsolatba kerüljek, hivatásos
katonának készültem. Akkor így rendszeresen kezdtem járni közösségi találkozókra, és
megszületett bennem ez a vágy. Ez egy komolyabb határ volt, hogy akkor mit is akarok az
életemmel. És így lassan beépültem a közösségbe.
Mi újat hozott az, hogy bekerültetek a közösségbe?
G.L.: Nekem egy új életet adott. Megváltozott a gondolkodásmódom, a világnézetem, a
katolikus egyházzal való kapcsolatom, én addig református szertartásokon vettem részt. Már
amennyire, mert oda sem nagyon jártam. Tehát nekem egy radikális változás volt.
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G.H.: Nekem azt az újdonságot hozta, hogy kezdtem egy élő kapcsolatot építeni Istennel.
Addig is vallásos neveltetésben volt részem, de ez egy felszínes és külsőségeken alapuló
istenkapcsolat volt. És a közösségben tanultam meg imádkozni, elmélyülni, Laci atya
irányításával még többet kihozni magamból, a testvérek által nagyon sokat csiszolódtam,
fejlődtem. A nehézségekre is hálásan gondolok vissza, és egy élő, új kapcsolatot az
embertársaimmal és Istennel, ezt hozta a közösség számomra.
A mindennapjaitokban hogyan sikerül megélni a hitet?
G.H.: Amit eddig úgy sikerült felvállani, az a pénteki böjt, amit a környezet nehezen fogad el.
A világ úgy van beállítva, hogy jaj, az a fiú milyen ügyes, naponta két liter tejet megiszik, és
olyan jó étvágya van, és az a furcsa, hogy valaki önként le tud mondani valamiről. Ők nem
hallottak soha olyat, hogy kenyéren és vizen böjtölj, s hogy Isten nem vár el, nem kér ilyesmit.
De ez szeretetből van, ezt mi vállaltuk, ezt nem kérte senki, se Isten, se az egyház, hanem így
magunktól, és ez egy komoly probléma. Ezzel majdnem minden pénteken megküzdünk. Az
akadály legtöbbször önmagunkban van, de a közvetlen környezetbe, a családba is sokkal
nehezebb ezt beépíteni, mint idegennek elmondani.
G.L.: A békesség kedvéért azért szoktunk engedni.
Szerintetek mik azok, amik hátráltatják a közösség munkáját, az evangelizációt?
G.H.: Hát sok helyen a papok állnak szemben, azt mondják hogy nincs szükség az
evangelizációs munkára, minden rendben van, az emberek járnak templomba, bár a személyes
kapcsolatok útján kapott visszajelzésekből az derül ki, hogy milyen szükség volna beszélni a
függőkkel, vagy milyen jó lenne az egyháztanácsosokkal elbeszélgetni akár konkrétan a
papokkal elbeszélgetni. Tehát az egyik ellenállás a papok részéről volna, az emberek felől nagy
nyitottságot láttunk.
G.L.: De azért, persze vannak nagyon lelkes papok is.
G.H.: Persze, nem mondom kategorikusan, hogy a papok, hanem hogy vannak ilyen helyzetek
és vannak ilyen helyek, ahol nem nyitottak. Ez egy irigység, egy szakmai ártalom, de azt
hiszem minden téren így van, mert például Júlia is amikor az óvónők között akart Mikulást
szervezni, azt mondták, hogy ó, nem érdemes, hát évek óta nem csináljuk. Tehát körülbelül
ilyen, ez van a papok között is, hogy ha valaki akar valami újat vagy valami mást hozni, valahol
derékba törik, hogy nem érdemes. És hogyha megteszed, akkor már egy kicsit úgy, hogy na,
most már miért kellett. Én nem ítélkezni akarok, hanem csak azt mondom, hogy ez egy
személyes gát, ez a nyitottsághiány.
Elég nehéz beszélni Istenről és a szeretetről úgy, hogy ne azt higgyék, hogy erőltetjük
az embereket, főleg olyan helyen, ahol például a fiatalok nem járnak hittanórára, tehát
nincsenek egy hullámhosszon. És akkor olyan nevetségesnek tűnik.
A Mustármag közösség által felvállalt értékrendből mit tudtok leginkább magatokévá
tenni?
G.H: Sokszor lázadásba vált át ez az életmód, amit most folytatok például. Amiből áll a napom,
és az örök életem így lesz? Hát nem tudom elképzelni. Ahogy ez a zsúfoltság és ez a sietés, ez a
városi és nem tudom, világi élet úgy magával sodor, ez nem felel meg nekem, és nincs békém
benne. Úgy belőlem születik tulajdonképpen az, amiről Lacival együtt így beszélünk, a
gyökerekhez való visszatérés, mert én kívánom, hogy kivonuljak, én kívánom, hogy ne legyen
részem, nincs szükségem erre, hanem arra van szükségem, hogy valahol csendben és
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békességben a természet közelében éljek, és a gyereimnek is azt a békességet, azt a friss levegőt
és azt a szabadságot tudjam adni. Tehát nem ezt akarom nyújtani, amiben most részem van.
G.L.: Én ezelőtt olyan extrémista magyar voltam, tehát rosszul sülhetett volna el az egész
sokszor. Most ez a magyar érzés megmaradt bennem, de ahogy az egész gondolkodásmódom
átalakult, ez is más lett. Nekem nem nehéz ezt felvállalni, csak kevés az időm. De abban, hogy
milyen zenét hallgatok, hogy mire költöm a pénzem, ez látszik. Ezt lehet élni, csak ennek is
vannak akadályai.
G.H. és G.L.
VIII.
Hogyan kerültél be a közösségbe?
Hát Enyeden tizedik osztály végén volt egy ilyen lehetőség, Júliáék szóltak, hogy be lehetne
költözni, és pont haton voltunk, akik már azelőtt egy csoportot alakítottunk, énekelgettünk,
járogattunk a plébániára, és akkor mindenkivel külön elbeszélgettek, megkérdezték, hogy
lenne-e kedvünk rá. Elmondták körülbelül az életformát, hogy mi lenne benne, hogy közös
imák, közös hétvégék. S gondolkodtunk rajta, és mindenki válaszolt. A tizenegyedik osztályt
ott kezdtük el.
Az évek folyamán, hogy ott laktam, nagyon sok minden változott bennem. Vágyak
érlelődtek bennem affelé, hogy Istent szolgáljam, és sok kérdés merült fel bennem, hogy hol az
én helyem, miben tudnám én Istent szolgálni, és végül arra jutottam, hogy az ének az, ami által
Istent szolgálhatom, meg az emberekhez elvihetem. Így akartam tovább tanulni. Előbb
Budapesten próbálkoztam, de teljesen idegen volt a világ, nem találtam meg a lelki békémet, és
mindig tudtam, hogy ahol békém van, ott van az én helyem. És akkor gondolkodtam, hogy ez
nem a számomra megfelelő hely, és akkor hívtak Júliáék telefonon, és mondták, hogy Ildikó
szükség van rád itthon. Ez volt, ami haza hozott. Már abban a pillanatban eldöntöttem, hogy én
hazajövök. És akkor itt volt úgy négy hónap remeteség, vagy nem is tudom minek nevezzem,
Júliával és Lacival a kertben. Akkor érlelődött a misszió, a Laciban a prófétai ígértetek, hogy
szólni kell a népnek, hogy hirdetni. És akkor úgy együtt imádkoztunk, ahova hívtak oda
mentünk, fiatalokkal, gyerekekkel foglalkoztunk, konferenciákon is részt vettünk.
Most pedig itt vagy a kollégiumban.
Igen, hát erre is megkértek, felkértek. Az elején nem éreztem alkalmasnak magam erre, de úgy
érzem, hogy az ember nem is kell alkalmasnak érezze magát valamire, mert a Szentlélek által
azzá válsz.
Mi az, amit a közösségtől kaptál, kapsz azzal, hogy tagja lehetsz?
Hát, elsősorban a szemléletmód és az értékrend, az megváltozott. És ez változást hozott a
magatartásomban, viszonyulásomban az emberekhez, az élethez, a különböző élethelyzetekhez
is. Hogy hálás életet élhetek, hálát adni, már attól kezdve, hogy milyen fontos az egészség,
hogy tényleg semmi sem magától értetődő, hanem minden ajándék. Ilyen szempontból élni az
életet bármilyen nehézség vagy megpróbáltatás jön. És az embereket megpróbálni szeretni, és
úgy viszonyulni hozzájuk, ha nem is azt kapod, de szeretni.
Szerinted melyek azok a pontok, amelyek hátráltatják a közösség munkáját?
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Azt hiszem, hogy az egyik nagy akadály a farizeus magatartás bárki részéről, vagy papok
részéről vagy olyan fiatalok részéről, akik vallásosak, eljárnak templomba, még találkozókra is,
ificsoportba, de hogy nem tudnak egy lépcsőt átlépni. Hogy nem csak egy formáról, egy
szokásról van szó, hanem életről. Úgy látom, hogy ez az egyik legnagyobb akadály abban, hogy
az Ige tovább éljen, és tényleg életté váljon az emberekben.
Általában az a magatartás vagy viszonyulás, hogy jól vagyunk így is, hogy nincs semmi
baj. Ez az, ami akadályoz. Úgy érzem, hogy sosem lehet megelégedni azzal, ami van így a
hitélet kapcsán, hanem mindig kell tenni lépéseket, és tenni, és csinálni, és vinni, és nyitottnak
lenni. És tényleg, ahol nyitottság volt, ott voltak fordulatok úgy fiatalok életében, idősebbek
vagy papok életében. Ezt annyira jó volt látni.
Mi az az értékrend, amit a Mustármag közösség és benne te is hordozol?
Hát mindig azt mondjuk, hogy van két gyökér, hogy a hagyományaink, az örökségünk, amit
hozunk, és a másik pedig Jézus, a Jézus személye. Ebbe a két gyökérbe kell nekünk nagyon
belekapaszkodni. És olyan jó volt ezeket így tudatosan hallani és szembesülni vele, mert
bennem is nagyon-nagyon megerősödött ez a két gyökér. Felismertem, hogy annyi értéket
hoztam a családomból, otthonról. Hogy annyi értéket hordoz a magyar nép, már így tágabb
értelemben, hogy az erdélyi kultúra annyira tág, annyira szép, díszes, annyira sok mindent
hordoz, értékeket. Elkezdve onnan, hogy már az egymáshoz tartozás, hogy megvolt, hogy a
családban tartani a rokonságot, meglátogatni, hogy különböző alkalmakon összejöttek, együtt
ünnepeltek, fontosnak tartották ezeket a kötelékeket, és ez volt a megtartó erő. A másik dolog
az a szellemi örökségünk, a sok népdal, én személy szerint ezt hozom, és ebből szívtam fel
nagyon sokat. Meg a kézművesség, amit a nagyszüleimtől tanultam. Valahogy ez is, ami a
közösségi szellemet úgy ápolta az én nagyszüleim falujában. Mert mindig összegyűltek és úgy
dolgoztak. És azt mondom, hogy olyan népviselet, amit kitaláltak itt Erdélyben, szerintem
világszerte nincs ilyen. Számomra. Jó volt ezeket felfedezni, hogy milyen érték.
Belém itatódott, és most meglátszik a környezetemen is, hogy az tetszik, az ízlést is
befolyásolja. Nem divat szerinti, hanem más.
M.I.

IX.
Mik azok az értékek, amiket a közösségben kaptatok?
Sz.E.: Hát, ha az értékekről beszélünk, akkor egyrészt ez a mély hiteles lelki élmény, kötődés
és merítkezés, amit a közösségben meg lehet élni akár egyénileg, akár közösségileg is. Itt
kiemelném Lacinak a példakép értékét, azt ahogy él, amit mond, ahogy mond, ez nekem mindig
nagyon tetszett, és megragadott. Hogy mindig új dolgokról beszél, amit ő megél. Én
betekintettem így más közösségekbe, akik valamilyen szinten felvállalják az igehirdetést, és sok
helyen azt tapasztaltam meg, hogy amit egy éve mondott, ugyanazt mondja most is, még az
igéket is. Lacinál ez nincs. Ő mindig újrafogalmazza úgy, ahogy benne él, amit ő megél,
amiben van, arról beszél. És ez hihetetlenül nagy frissességről és lelki mélységről tanúskodik.
Van ez, vannak a személyek, lelkigyakorlatok, alkalmak, nyári táborok, abban is ezt meg lehet
tapasztalni. Tehát a lelki értékek. És ez nekem egyfajta biztonságot is jelent és nyújtott mindig.
A személyek is, Laci is és mindaz, amibe bele lehetett kapcsolódni, tehát, ami fel volt kínálva.
A másik dolog az emberi értékek, az emberi kapcsolatok, ezekre számtalan példa van. Olyan
kötődés van, ami sokszor már túlmutat egy baráti kapcsolaton. Ez nagyon erős. És persze ide
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tartozik a mi kapcsolatunk is, tehát hogyha nincs ez a közösség, akkor nagyon kevés lehetősége
lett volna annak, h megismerkedjek B.-val. Ennek a közösségnek köszönhetően találkoztunk, és
ez is sokat jelentett. Ez nagyon nagy előny volt. Tehát ez úgy kölcsönhatással volt a közösségre
is, a mi kapcsolatunkra is. Jó volt az, hogy úgy kb. Ugyanaz volt a lelki igényünk, tehát
ugyanabban a lelki életből tudtunk táplálkozni, és akkor nagyjából egy szinten voltunk. (...) Az,
hogy nekünk közös barátaink voltak, a kapcsolatunkat is sokban erősítette, de azt is, hogy mi
ebből a közösségből nem kerestünk kiutat. És hál’Istennek a mienk nem egyedi példa. Nagyon
sok ilyen példa van, akik ebben a közösségben ismerkedtek meg, ebben maradtak, és ez tavaly
nagyon szépen körvonalazódott úgy, ahogy egymásnak terveztük a házasságát, szervezési
dolgokban, lelki meg emberi odaadással. Tehát ez egyfajta érték, és jó látni. Én ebben látom a
közösség egyik szerepét is. Hogy házastársakként is egymás segítségére legyünk.
Sz.B.: Már tényleg érzed azt a testvéri viszonyt azokkal az emberekkel, és lehet, hogy több idő
eltelik, ameddig nem találkozol velük, de azért megvan egy alapja, mondhatod azt, hogy Jézus
az alapja annak a barátságnak, annak az ismeretségnek, és már-már nevezheted testvérnek azt
az embert, és számíthatsz rá.
Szerintetek mik azok az akadályok, amik a közösség munkáját hátráltatják?
Sz.E.: Én azt látom, hogy egyrészt van egy külső hátrány, az, hogy elég egyedi ez a közösség
és Lacinak is a betöltött szerepe. Még vannak ilyen lelkiségek, közösségek, de ez a közösség
szinte egyedi olyan szempontból, hogy a Laci szerepe egyrészt papi, másrészt ennek a
közösségnek a szervezője is, nincs egy plébániai kötődése. Az is egyedi volt, hogy erre az érsek
áldását adta, és ő ezt jónak látta, jónak tartja, tehát megvan a támogatása. Nagyon ritka, hogy
valaki ekként szolgáljon. Most az erdélyi egyházról beszélek, mert kint erre több példa van.
Viszont sokszor úgy látom, hogy egy fék az kívülről jön, tehát fentről. Az egyház részéről
sokszor van egy ilyen fék, máskor a világi részekről. Sokszor van, hogy a közösség
népevangelizációt szervez. Annak is megvoltak a maga határai. A közösség próbált tovább
lépni, mélyebbre menni, de már nem volt befogadóképesség. Tehát egy külső rétegről van szó.
Nem annyira nem volt nyitottság, hogy azok a találkozók nem történtek meg, megtörténtek, de
ott Laci egy csomó mindent tovább felkínált, hogy találkozzanak, hogy mélyebbre menjenek, és
ezek már nem valósultak meg.
Egyrészt úgy látom, hogy bizonyos kor után nagyon nehéz az embernek nyitott maradni
összességében bármire. Szinte biztosra tudom mondani, hogy ha én ebben a korban, tehát 25-26
évesen találkozom ezzel a közösséggel, lehet, hogy én sem kerültem volna olyan közel. Tehát
ez egy ideális időszak volt. Az ember már függetlenedett a családi léttől is, tehát nem voltak
ilyen kötődései, viszont nem volt annyira beágyazódva sem a saját életébe, ilyen kötődések nem
voltak, és akkor ilyen szempontból volt egyfajta lelki érzékenység, s akkor már egyszerű volt
abban a korban. Van egy ilyen is, ez a világi élethez való kötődés, és megkötés, amikor az
ember, lehet, hogy szeretne, viszont nem képes egy új dologba, közösségi létbe ennyire
bekapcsolódni. Ugyanakkor van egy szemléletkülönbség is. Sokan úgy látják, hogy az, amit
Laci ott mond, ugye, ő Szentírásból idéz, de azért elég meredeken fogalmaz, azt a mai köztudt,
közbeszéd, nehezen tudja elfogadni, hogy az úgy lesz, úgy igaz, úgy van, hogy ez egyfajta
igazság. Van egy másik csoport, akik startból elutasítják.
Sz.B.: És valószínűleg azért, mert elég keveset tudnak róla. Mert sokszor mi sem tudunk
pontosan úgy egyetérteni, vagy mi sem pont úgy látjuk, ahogy Laci, viszont értjük Lacinak a
gondolatmenetét, tudjuk a háttér részét az egésznek. De, aki csak azzal a konkrét ténnyel
találkozik, amit esetleg ő nem tud elfogadni, akkor elutasítja az egész embert vagy az egész
programot.
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Sz.E.: Mi összességében látjuk ezt a közösséget, és Lacinak is benne a szerepét, vagy mindazt,
amit Laci hirdet. Van, aki elmegy egy ilyen találkozóra, egyszer hallja Lacit, és egy-egy
kifejezés, megfogalmazás, jelentés, sokkal jobban leragad annál, és már abba bele tud kötni, s
akkor ezért nem tud tovább lépni, és akkor az egészet elutasítja. Azzal azonosítja az egészet. És
az, amit Laci megfogalmaz, az egy nagyon tiszta forrás, viszont nem a mostani
világszemléletbe tud beágyazódni. Akár a globalizáció, akár az Európai Unió, akár a megkövült
vagy felszínes vallásosság, tehát ezek mind olyan dolgok, amiket a mostani világszemlélet vagy
közgondolkodás... a társadalmi lét, amiben élünk most, azokkal mind nagyon ellentétes, és
ezekkel bizonyos szinten kéne szakítani és el kéne távolodni, tehát valamilyen szinten egy nagy
változtatás volna. És van két csoport, van, aki nem tud, de valamilyen szinten azért jónak látja
meg egyetért, és van, aki pedig nem tartja jónak, nem ezt tartja helyesnek. Sokszor látom azt,
hogy Laci, amit hirdet, nagyon sokan befogadják, hogy milyen jó dolog, például csángó mise,
magyarországi meghívások, de nem láttunk több embert, aki követte volna, vagy azt mondta
volna, hogy én most ezentúl radikálisan másképp élek. Ezzel támasztanám alá azt, amit az
előbb mondtam, hogy már nem tud, képtelen. Lehet, hogy nincs olyan lelki hite. Tehát biztos,
hogy rengeteg más oka van, személytől személyig más. Van egy belső is. Ez egy valamilyen
szinten ránk is vonatkozik. Hogy azért annyira benne vagyunk a világi életben, és ez mindig
egy dilemma, hogy mennyire kell benne lenni, és hogy nem tudunk sokszor Lacival abban az
iramban menni. Tehát egy másfajta hivatást érzünk mi civilek, világiak, és emberileg is. Meg a
közösség is, a világgal nem tud azonosulni jellemében, ezért nagyon sok mindenbe nem tud
beilleszkedi. Például mindig nagy dilemmák voltak a közösségben, hogy akkor pályázni vagy
nem, hogy és miként pénzforrásokat szerezni. Mert lehetne sokkal pragmatikusabban
pénzforrásokat szerezni a különböző lelkigyakorlatokra, elképzelésekre, de lehet, hogy azzal
járna, hogy fel kéne adni egyfajta arculatát ennek a közösségnek. Tehát úgy, hogy ez csak
pályázatokból éljen, és ez az oldal jól működjön, akkor nagy kompromisszumokra volna
szükség, és úgy látom, hogy ezt a közösség nem tartja jónak.
Szerintetek beilleszkedik a közösség az egyházba?
Sz.E.: Beilleszkedik. Tehát be is, meg nem is. Én úgy látom, és ez biztos, hogy se tudatosan, és
sem nem tudatosan nem látom, hogy volna egy olyan fajta vonása ennek a közösségnek, hogy
ne tudna ebbe az egyházba beilleszkedni. tehát nincs olyan, hogy most elszakadna a katolikus
egyháztól, vagy nem a katolikus dogmát és hitvallást tartaná az alappillérnek. Tehát
maximálisan ez. És nem is mondható, hogy nem tudatos, hogy valljuk, de közben merőben
ellentétes a katolikus felfogással vagy hitvallással. Viszont egy csomó mindenben megvan ez,
hogy – maga Laci is és a közösség is ezt úgy látja – maga az egyházat és ennek embereit
szeretné megújítani. Viszont, ami nagyon újszerű, hogy ez már túlmutat a katolikus egyházon,
tehát sokkal fontosabb a személy, a személynek a hite, mint hogy ő melyik valláshoz tartozik,
hol volt megkeresztelve. Nekem is furcsa volt az elején, mikor megtudtam, hogy egy-egy
társam református vagy éppen unitárius. Egyrészt, mert nem volt ez téma, másrészt pedig nem
is volt künlönbség. Nem rívott ki a társaságból, mert ő református vagy unitárius. És ez egy
nagyon nagy erőssége. Vagy sehol, semmilyen tevékenységen nem kritérium, hogy csak
katolikus vehet részt.
Sz.E. és Sz.B.
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B.
A marosvásárhelyi plébánosokkal készített interjúk során a következő kérdésekről
beszélgettünk: mi lehet egy ilyen közösség, mint a Mustármag, kialakulásának az oka; melyek a
közösség lehetséges szerepei (főként a nagyközösség, az egyház életében); mennyire elfogadott
a közösség tevékenysége az egyházban.

I.
Őszintén, halvány fogalmam sincs, hogy hogyan alakult ki a közösség, csak sejtem,
hogy Papp Laci alakította ki. Azt sem tudom, hogy az egyház hivatalosan elfogadta-e? Ezekben
nem tudok segíteni. Én csak azt tudom mondani, hogy az a mód, ahogyan ott Papp Laciék a
munkájukat végzik, nekem nagyon tetszett, és tetszik.
Az egyház szándéka szerint való, teljesen a II. Vatikáni zsinat által kimondott
megújulási módot hirdetik, azaz azt, hogy az embernek belülről kell megújulnia, egy belső
megújulásról beszélnek, nem semmiféle külső hatásokról. Az ember belső lényére fektetik a
hangsúlyt. Mint lelkipásztor, úgy látom, hogy ez a lelkipásztorkodás útja. Mert az embernek
meg kell szeretnie Jézust, másképp nem lesz igaz hívő keresztény. Hiába jár el ő minden
vasárnap templomba, az még nem jelenti azt, hogy ő a szívébe fogadta Jézust. A Jézus
megszeretésétől függ minden. És Laciék ezt hirdetik. Az ember személyes döntésén múlik az,
hogy befogadja-e a Megváltót vagy nem. És ez a döntés összefügg Isten akaratával, mert Isten
nem azt akarja, hogy zsineggel mozgatott bábukként bólintsunk mindenre, hanem hogy
szabadon döntsünk mellette.
Hát én úgy nem mondanám, hogy bármely plébános is elutasította a közösség
tevékenységét, csak valószínűleg nem ilyen formában képzelte el.
Igen, ilyen történhet, és ebben nincs semmi rossz. Mert természetes az, hogy a plébános
megvizsgálja, hogy a saját egyházközségébe mit ereszt be, és mit nem, sőt kötelessége is. Ez
nem azt jelenti, hogy ellenállnak, vagy hogy meghiúsítják azt a bizonyos dolgot, hanem, hogy
végzik a kötelességüket saját temperamentumuknak megfelelően. És van, aki nem tudja ezt a
módozatot elfogadni. És senki sem erőltetheti arra, hogy bármit is elfogadjon.
Az az egyházközség arra a bizonyos plébánosra lett rábízva, és az ő felelőssége, hogy
mit hogyan tesz. Még az érsek úr sem parancsolhatja meg senkinek, hogy bármit is elfogadjon,
amit nem lát jónak. Különösen, ha egy ilyen lelkiségi csoportról van szó.
Jézusnak ugye, volt egy csomó barátnője idézőjelesen, tehát voltak nők a közvetlen
közelében. De egyikre sem bízta rá azt, hogy elmenjen, és hirdesse az Igét. Jó, hogy ehhez
hozzájárult az akkori kornak is a felfogása, meg az akkori társadalmi körülmények. Nekik az
ima volt a feladatuk. Az igehirdetésre kiválasztotta a maga embereit. És ez így van ma is. Isten
bizonyos közösségeket az imára választ ki, a Mustármagot pedig éppen arra, hogy az Igét
hirdesse. Ez a közösség ajándéka a Szentlélektől, a karizmája. És minden közösségnek megvan
a maga karizmája.
II.
Én nem igazán ismerem a Mustármag tevékenységét, nem tartjuk a kapcsolatot, kevés
dolgot tudok róluk, például azt, hogy most a kollégiumban működik. De nem mondhatok róluk
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semmmi rosszat. Ugye, Papp Laci egy nagyon erős vonalon halad, nagyon kemény programot
követ, ezt nagyon jónak találom, nem vetem el, érdekes. Neki ez a személye. (...)
Papp Laci a mélyre evez, ahogy mondja a Szentírás. Ezt hogyha kiragadjuk, ugye, Jézus
elküldi a tanítványokat, hogy halakat fogjanak, és hogy evezzenek a mélyre. És hogyha ezt így
kiragadjuk, akkor mélyre evezni többet jelent. Azt jelenti, hogy tényleg belemenni, és
komolyan csinálni, mélyen, lélekből, belső életben azt, amit Isten rád bízott, és Papp Laci ezt
csinálja. És ezért én nagyon értékelem őt, de ugye, mindig találkozik az ember
ellenszegülésekkel. Mert valahol minden döntés rajtunk áll, ugye Júdás is amikor… vagy Jézus
vagy a pénz mellett kellett döntsön. Ő a pénz mellett döntött. Nem biztos, hogy a jó utat
választjuk. Lehet, hogy felszínes, legtöbb ember felszínesen él, de az a lényeg, hogy elfogadjuk
a másikat is, hogy elfogadjuk azt, aki tényleg megéli azt, amit rábíztak. (...)
Az, hogy az emberek mennyire fogadják el a Mustármagot, illetve Papp Lacit, az…
tehát az emberek, azok elfogadják, de minden a papnak a lelkesedésétől függ. Az én híveim is
azt csinálják, amit én mondok. Tehát minden attól függ, hogy mit adagolok be nekik. Én nem
vetek el semmit, mindent elfogadok. (...)
Minden attól függ, hogy elfogadjuk-e azt, aki más, és azt, aki mélyebbre evez, aki
belülről, tényleg lélekből teszi azt, amit rábíztak. És a papokkal is ez van. Én elfogadok bármit,
szerintem ez így érdekes, sőt szenzációs, viszont vannak olyan papok, akik ezt nem vállalják
így fel. Főleg, hogy voltak ezek a… Magnificat, meg a Passiót adták itt elő, tehát volt, ahol ezt
abszolút elutasították. Az ellenkezés, az onnan ered, hogy ha valaki már a megtérésen belül
megtér, és felvállalja ezt az életformát, az már van, akiknek nem tetszik. Ugye felekezeten belül
is vannak ilyen eltérések. A reformátusokon belül a CE-sek azok, akik komolyabban
felvállalták, vagy így van a ferences rendieknél is, a minoriták, és még két fajta, mert három
rendre bomlottak a ferencesek. Az egyik azt mondta, hogy ők nagyon komolyan akarják
követni a Szent Ferenc életvitelét, illetve voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát ne
annyira szigorúan. Felveszik, de nem annyira komolyan, és ezért bomlottak külön. Ugye, a
reformátusoknál a CE-sek, azok komolyabban felvállalják a hitéletüket. Ugyanígy van ez Papp
Laci esetében is, aki tényleg felvállalta, kiment, ugye, egyedül maradt. Felköltözött oda az
erdőbe, hogy ott egyedül legyen. És a Mustármag az, akit úgy maga köré gyűjtött, és azokkal
indult tovább.
Így itt nálunk, mint Mustármagot, így nem ismerik. Így, mint Mustármagot, mint
közösséget nem ismerik az emberek, hanem csak Papp Lacit. Tehát úgy, mint Papp Laci, úgy
ismerik. Volt itt többször is, elég ritkán, de többször is, volt két évvel ezelőtt, lelkigyakorlatot
tartott, vetített, a Passiót vetítette, de azontúl, hogy a mustármagos fiúk hozták ott a kellékeket
meg mindent, azon túl csak Papp Laci volt, aki prédikált úgy a maga módján, a maga
stílusában, a Szentírással a kezében, ahogy ő szokott. És ez is élő, persze, én el tudom fogadni
ezt teljes egészében, ez ő. Tehát teljes egészében az, amit mond, az úgy élő, és ezt a híveknek is
így mondom el, hogy fogadják el, mert jó az. S akkor elfogadják. Az evangelizációs füzetük
alapján tartott itt egyszer egy lelkigyakorlatot, és a hívek teljesen elfogadták, tehát semmi gond
nem volt. Nem ütközött itt ellenállásba. (...)
Hogy miért utasítják el? Pont ezért, mert ez az eredetiség van benne, hogy a maga
valóságában éli meg, és azt is tükrözi, így adja át. És mikor az emberek ilyen formában
találkoznak önmagukkal, vagy magukba kellene nézzenek, és egy nagytakarítást végezzenek a
lelkükben, akkor megtorpannak. Mert jobb nekik a felszínen maradni. És, ha valaki erre a
felszínességre rávilágít, mint Papp Laci, akkor az nem tetszik nekik. (...)
Más plébánosok, nem tudom, Csató Béla biztos, hát ő az, aki felkarolta, mert ugye,
amikor a lábas házat is visszakapták, akkor azt a Mustármagnak adták, mert ők azok, akik jól
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meg tudják valósítani ezt a fiatalokkal való tevékenységet. Az esperes úr, gondolom,
finanszírozza is őket, tehát ők ott egyetértésben vannak, és ott valószínű, hogy a kapcsolat is
ápoltabb, mint köztem s Papp Laci között. (...)
Ami az elutasításokat illeti, hát a Bibliában is ott volt a gazdag ifjú, hogy megkedvelte,
ugye, de amikor azt mondta neki Jézus, hogy add el a vagyonodat, és kövess engem, akkor
hátat fordított, és elment. Hát ez van, hogy, aki egyszer komolyan felvállalja, és tényleg
valóságosan élni akarja azt a mély életet, amit élnie kell, az már elutasításba ütközik,
egyszerűen azért, mert sokak számára a középút az ideális. Ebben is benne van Isten, benne van
a hitélet, de nem annyira mélyen, annyira belső lelki élettel járó, annyi lemondással járó. Ha
úgy kellene éljünk, ahogy Papp Laci mondja, akkor eddig már az összes tévéstáb bebukott
volna, a számítógép, az lehet, hogy megmaradt volna, de csak információ szintjén.
Mobiltelefonok nem is lennének, azt hiszem, nincs is neki. (...)
Nem tudom, hogy egyáltalán plébániával tart-e szorosabb kapcsolatot, a belvárosin
kívül, akivel kommunikálnia kell. És azokon kívül persze, akik meghívják magukhoz
lelkigyakorlatra vagy ilyen missziós szolgálatra. Azokkal igen. De hogy huzamosabban
fenntartana kapcsolatot plébániával, arról nem tudok. (...)
Ilyen formában, mint a Mustármag, tehát, hogy kollégiumot kiépítsen közösségileg vagy
egy egész ilyen közösséget felépítsen ilyen formában, mint a Mustármag, ez a Papp Laci
kezdeményezése. Nem tudok sokat a tevékenységükről, de tudom, hogy biztosan nagyon jól
megszervezett, és olyan alapokra épül, ami reális, ami valós.
Papp Lacinak a szíve csücske a Retyezát, a Páring, ezekről nagyon-nagyon szívesen
beszél. Az az istenközeli állapot, amibe ő ott bekerül, és oda beviszi az embereket, tényleg, az
egy szenzációs dolog.
III.
Tehát, hogy hogyan alakulnak ki ezek a kisközösségek, mint például a Mustármag. Hát
amennyiben én tudom, a Mustármag-közösséget, azt egy pap, ugye Papp László hozta létre, és
ő, valószínű, előtanulmányokat végzett, tehát kidolgozta magának azt hogy, hogyan alakítja, mi
lesz a célja, mit fognak tenni, tehát ugye, programot állított össze, és ez, gondolom, hogy
működőképes is. Amennyire én tudom, működik Marosvásárhely területén, és működik más
plébániákon is, ahova ha meghívják, ki szoktak menni, ifjúsági előadásokat, ifjúságot
felkészíteni valamire. Tehát lelki, kis lelki közösségeket alakítanak, ahova meghívják őket, és
aztán ezek a kisközösségek folytatják a munkát. Amennyiben én tudom, ez így van, és ez így
nagyon helyes is. A mi egyházmegyénkben az érsek úr engedélyezte a kisközösségeket, tehát a
lelkiségek működését, és mint olyan, hát megengedett formában jönnek létre, működnek. És ha
jól tudom, nincsenek olyan lelkiségi közösségek nálunk Erdélyben, amelyek az érsek úr
jóváhagyása nélkül működnének. Mert az már ugye, egyházon kívüli szerveződés, vagy
szektának nevezném én, tehát már nem nevezném lelki közösségnek. A legtöbb esetben
azonban ezek a kisközösségek, ugye, civil, nem pap kezdeményezésére jönnek létre. (...)
Az én időmben nem volt se Kolping, sem egyéb. Igaz, hogy falun sokkal könnyebb a
faluközösséget egybefogni, mint városon. Na, most ezeknek a kisközösségeknek
tulajdonképpen az volna a legnagyobb feladata, hogy kisközösségekben élve, azért a nagyobb
ünnepeinket, vasárnapjainkat együtt éljük meg a hívek közösségével. Ha nem így történik, az
én meglátásom szerint, ez már egy egyházon kívül maradás. Tehát az egyház az, benne van a
nevében, az egy. Ezt az egyházat, mivel sok tagja van, ugye, ezt az Úr Jézus mondotta, és
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minden tagnak megvan a maga feladata benne, egybefogja az a lelki közösség, amelyet az Úr
Jézus saját vére által szerzett, ez a szentmise áldozat. Ha a vasárnapi szentmise áldozat ezeket a
kis lelki közösségeket nem tudja egybefogni, akkor a kis lelki közösségek lehetnek benne a
hibásak. Ez egyéni vélemény. Így látom én ezt. (...)
Na, most, hogy minden tagnak más és más ugye, a feladata, a szemnek az, hogy lásson,
a kéznek az, hogy dolgozzon, a lábnak az, hogy menjen, satöbbi. Ez az egyházban is így
működik, s ez nem rossz. Csak, ahogy Szent Pál ezt mondja, ha valamelyik tag beteg, ha jól
idézek, ugye, ha valamelyik tag beteg, akkor beteg az egész test. Tehát, ha valahol nem
működik, valamelyik tag, a kisujjam, ha fáj, akkor fáj az egész testem, és nekünk ez volna a
fájó, ha, ugye, úgy képzelnék el a kisközösségek, hogy ők különálló, teljesen különálló csoport,
akik egyedül üdvözíthetik a világot. Tehát ez volna benne, ugye, a káros és a rossz. Mert senki
nem üdvözítheti a világot, csak egyedül Jézus Krisztus. Ő az üdvözítő, és mást nekünk nem is
kell ismernünk, mert nincs is. A minálunk működő közösségek tényleg tevékenyen kiveszik
részüket. Én Papp Laciról tudom a legjobban, hogy a gyermekekkel tényleg áldásosan
foglalkozott, értett is hozzá, már ért is, nem csak értett, ne múlt időbe’ beszéljek, és ezt jó, hogy
valaki, ugye, felvállalta, felvállalja. Persze a megadott keretek között, ugye? Mert jó a lelkiség,
de kellene anyagi háttér is, meg sok mindentől függ, hogy ez mennyire tud kibontakozni.(...)
Elmondtam számtalanszor most a bérmálkozóknak is, hogy nekünk könnyű vót
belenőnünk adventbe, karácsonyba. Jött az advent, fe’kőtöttek hároméves, kétéves koromba’, és
elmentünk a rórátéra, ugye? És akkor a közösség közösség vót, tehát mind odament, mert akkor
ez az egy lehetőség vót. De esténként ugye, leültünk az ágyra, a szülőkkel énekeltünk
karácsonyi énekeket, tehát az egész egyházi év tulajdonképpen családcentrikus. Ott akkor a
család volt a kisközösség, és a családok tették ki a nagyközösséget. Most nálunk is, gondolom,
hogy azok, akik Rózsafüzérrel foglalkoznak, otthon is gyermeket, unokát megtanítják
rózsafüzér imádságra. A kolpingos, az elhozza a gyermekét. S akkor, ugye ennek csak
örvendünk, mert nekik ott kell lenniük. (...)
Mindenképpen, minden lelki, minden erőfeszítés, ez Isten áldásával jár. Isten megadja
hozzá a kegyelmet, emberi akarattól függ, hogy ez mennyire valósul meg. Mert Isten sem
adhat, ha valakinek tele a tenyere, zsebe, ott már nemigen fordulunk Istenhez. A Mustármag
szerintem nem csak itt a város területén, hanem Erdély-szerte most már ismert. Igen. Tehát én
annak idejéről tudom, hogy Máréfalván is voltak, vagy Udvarhelyen is voltak, Laci ezt,
gondolom, többnyire elmondta, s beszámolt ugye, az élményekről, vagy hát nem kudarcokról,
úgynevezett, mondjuk, nem pozitív tapasztalatokról is. De minden erőfeszítésnek meglesz az
eredménye. Ültetni kell, és próbálni öntözni, aztán a termést a Jóisten megadja. Szerintem –
még egyszer visszatérve – a Mustármagnak is, és a lelki kisközösségeknek az a hivatása, hogy
átgyúrják, mint a kovász, az emberi társadalmat. Hogy ez mennyire sikerül, gondolom, hogy az
Úr Jézus is ugye belátta, hogy azt a népet nagyon nehéz volt átgyúrni, az apostolok is
tapasztalták, de mindaz, ami lelki élmény, amely a gyümölcse a munkának, az segíti a
kisközösségeket is, minket plébánosokat is, a nagyközösségben dolgozókat, hogy ne
savanyodjunk bele, hanem lelkesen tovább léphessünk. Pozitív és negatív tapasztalatok mindig
lesznek, amíg ember él a világon, de az embert Isten szereti, és ezt nekünk is meg kell tennünk.
Papp Laci, ő plébános korában is ezt tette, és most az érsek úr neki egy külön státust
adott, és ez kell is. Mert én például ezt nem tudnám csinálni. Oda olyan ember kell, akinek ez a
hivatása. De minden további nélkül, tehát én, ugye ellene nem vagyok semmiféle olyan
közösségnek, amely működik. Mondtam, és újra kihangsúlyozom: ha nem a Krisztus
egyházához gyűjti, hanem szektásít, akkor az nem lelki közösség. Tehát az, ott lehet egy
érdekszövetség, lehet mit tudom én, egyes embereknek a kiemelése az emberi társadalomban,
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de az már nem lelki közösség. Ahogy Szent Pálnál is, hogy ki ültette, s ki áztatta, ez ültette, s ez
kapálta, s a másik gyérítette, a másik, mit tudom én, öntözte a hernyók ellen, mindegy, ha sokan
tettek valamit, akkor a lényeg az, hogy a közösség megmaradjon. Ez egyesek szerint a jövő
egyház.és én hiszek azoknak, akik teológusok, vagy mit tudom én, ilyen téren foglalkoznak a
jövő lelkiségével. Valószínű, hogy tapasztalatok alapján látják, hogy a kisközösségek fogják a
nagyközösséget megmenteni. (...)
A Mustármag, ők sohasem távolodtak el az egyháztól. És mindig az egyházközségek
híveivel foglalkoznak, akik, amint mondtam, tehát megmaradnak, ifjúsági tagként. Akik
kiválóbbak, vagy kiválnak, azok a Mustármagban tovább dolgoznak, és megint
kisközösségekben próbálják az embereket Krisztushoz vezetni. De az ő munkájuk révén senki
sem távolodott el az egyháztól. Ha valaki az egyházhoz közeledik, az pozitív eredmény. Tehát a
Mustármagnak ebben látom a pozitívumát. Hogy nem szektásít, hanem kisközösségben a
nagyközösség dolgozik. Így látom én ezt. Na, hát az én híveim, ugye, úgy idegenkedtek, és
idegenkednek az ilyen kisközösségektől, ez az igazság, amit én persze visszahallok. De, aki
idegenkedik, azt szerintem nem kell belekényszeríteni. Aki pedig lelkisége folytán megérzi,
hogy ez egy járható út, akkor azzal kell csinálni ezt.
IV.
Az ember közösségi lény, úgyhogy szüksége van közösségre. Tehát azért alakul ki
elsősorban. Itt beszélünk mindenféle kisközösségről, meg krisztusi közösségről, de nem tudom
igazából, hogy hol vannak a határvonalak. Írják a könyvek. De van például banda és ehhez
hasonlók. Mert szerintem egy közösségnél időnkét ilyen a közösség, máskor olyan. Jó, hogy a
célja az, hogy mondjuk krisztusi közösség legyen. Most azt mondják, hogy az egyháznak ez a
jövője, úgyhogy a kisközösségek egyháza lesz. Ez biztos. De ez már látszik. Tehát a nagy
hagyományos egyházközségek bomolnak fel, s itt-ott még tartják nagy erővel, de meg fog
omolni biztos. Mégpedig azér’ omlik meg, mert egy csomó mindent azt hitték, hogy ha az
embereknek megmondják, ilyen kiszolgáló egyház volt, hogy jött az ember, neki elmondták,
hogy mit kell csinálni, s ha tudta csinálta, s ha nem, nem. Na, és az a fajta lelkipásztorkodás,
amit mi próbálunk, a régieknek furcsa. Most a közösségbe’, kisközösségbe’ mindenkinek
lehetősége van szólni is. És ha szól, akkor mikor megfogalmazza, amit érez, akkor rájön, hogy
hűha, ez nem is olyan nagy dolog, vagy nagyon nagy dolog, szóval, ő maga fejlődik. Na, dehát,
most már a család se olyan közösség, mint régebb. Me’ régebb adva volt. A család volt a
kisközösség, ott volt nagymama vagy dédnagymama, attól az unokáig. S az egy közösség volt,
amilyen, olyan. De most nincs ilyen. Most van egy-két ember vagy három, négy, az már sok, s
mindenki egész nap megy, rohan. S az emberek keresik az olyan pontokat, ahol valami közös.
Na, most kérdés, hogy mi közös. Attól függően van, ami közösség, vagy banda, vagy
kisközösség, vagy krisztusi közösség. (...)
Például Papp Laci, ő egy prófétai egyéniség. De a prófétával vele jár a magányosság, és
az is vele jár, hogy időnkét érthetetlen. Tehát ez vele jár. Viszont a fiataloknál ez nemhogy
nehéz, mert ők még magukat keresik, hanem egyszerűen időnként érthetetlen. És ezért, hogy
mondjam, meg van magányosság is benne, szóval, ez elég nehéz. Ennél a közösségnél ez egy
kicsit nehéz pont. Na, de krisztusi közösség, az tudod, mi lenne igazából? Az, hogy minden
tagja Krisztusról… tehát nem az a kérdés, hogy mi a jó, s mi a rossz, hanem az a kérdés, hogy
mi a jónál a jobb. (...)
Vannak mindig, akik jönnek, vannak, akik mennek. Olyan, mind a vonat, felül, s aztán
leszáll. Ez egy közösségi szabály. De ez is tulajdonképpen, az ilyen ifjúsági közösségeknek
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csak ez a célja. Tehát nem lehet azt célul kitűzni, és ezt a Mustármag tapasztalja, most egy
csomóan megnősültek, s akkor mi van? Hát semmi. Hát megtette a… hogy mondjam, megtette
a lépéseket. Ez ilyen. Tényleg olyan, mint a vonat. Hogy ő felül, ott valamit tanul, tapasztal, s
utána megy tovább az életbe’. Kérdés, hogy mennyit tud átmenteni. És ezzel lehet lemérni,
tehát az ők életükből, hogy nekik ez mit jelentett, hogy oda jártak. (...)
Tényleg az időseknek ez egy furcsa világ minden összetételében. S akkor az emberek
mindig azt csinálják, hogy maguknak megmagyaráznak valamit, például ha kisközösség, ha
pap, vagy bármi, s avval a magyarázattal magukat megnyugtatják. S a közösségnél is úgy van,
hogy látja, hogy itt valami más világ van, de ő nem azon gondolkodik, hogy ettől lehetne
tanulni – van egy pár kivétel, de az átlag nem – hanem kezdi keresni, hogy van-e hibája. S
mihelyt egyet kap, arra ráül, s évtizedekig is azzal foglalkozik. Me’ könnyű másról beszélni.
Sok ember hiszi, hogy csak az ő útja a megújulás. Pedig ezek mind csak útkeresések, és
a Szentlélek majd el fogja dönteni, hogy melyik útkeresésen megyünk tovább. Viszont ez úgy
van, hogy egy módszert nem lehet mindenkire ráhúzni. Most az én lelkiségemet, ami az én
személyes, azt én nem húzhatom rá egy egész egyházközségre. Mondhatok belőle sok mindent.
S ugyanígy az imamód is. Tehát nekem egy imamód jó, azt kitapasztalom, hogy melyik jó,
lehet, hogy neked teljesen más. Sőt, biztos. Na, most ebbe’ a keresésbe’ az jó, ha keresek, és azt
mondom, hogy nekünk ez megy, de ha azt mondom, hogy most – és Laci ezt mondja, hogy az
egyházmegye így újulna meg, én azért nem látom ezt helyesnek, mert azt mondja, hogy
kizárólag ez az út. De ő maga nem tudja, hogy mi az út, csak azt, amit eddig megtett. (...)
Azt mondják, hogy a régi rendszerek omolnak meg, és itt vigyázni kell. Ez eddig
rendbe’ van. Csakhogy Laci azt mondja, hogy menjünk vissza a forrásokhoz. Ez is rendbe’ van,
viszont, hogy hogyan, azt ő se tudja. Az életbe’ visszafelé nem lehet menni. Tehát az, hogy volt
valamikor egy székely falu, s az volt a felépítése, az volt. Új lesz. Ha tetszik, ha nem. Hát most
nézd meg, internet, s Brüsszelbe dógozok jövő héten, s akkor mi van. Tehát ezek egyszerűen
társadalmi struktúrák, de ahogy a struktúra kialakul, ugyanúgy a struktúra megomlik. S helyette
kialakul egy másik. Na, most a kisközösségek ilyen szempontból jók, mert ők… például ez
most egy struktúra a kisközösség, de mindenütt, nézd meg cégeknél is, egyszerűen az
embereket közösségekbe összehívják, megbeszélés, satöbbi, és kezdnek személyes dolgokról,
mert érzik, hogy ez megy. Na, most azt Laci nagyon jól látja, de ezt mindenki látja más
szemszögekből. Viszont, hogy oda visszatérni... (...)
Ez egy lelkiség. S ezzel semmi baj nincs. De én nem vagyok meggyőződve, hogy csak
ez az egy út van. Az én utam például teljesen más. Én nem tudnám ezt csinálni. Az más, hogy
én is csak a Szentírást szeretem, és csak arra alapozok, de más módon. Mi például papok össze
voltunk ülve, s mondta az egyik pap, hogy ő amikor problémája van, akkor veszi a Szentírást, s
az megadja a választ. Én nem vagyok ilyen. És az más, amikor… s látod, ez a legnagyobb
nehézség, hogy más. Főleg ebbe’ a közegbe’ itt, hogy van egy közösség, és Laci veszi a
Szentírást, ismeri, állandóan foglalkozik vele, elmélkedi, és mondja. De más, amikor te magad
vagy és maradsz, egy ideig még ég a lángocska, de aztán egyre kevesebbedik. Mert aztán olyan
helyekre jutsz a Szentírásban, hogy... De te elhiszed, hogy segít, s kell táplálkozni, rendbe’ van.
De mikor az élet olyan helyzeteket produkál, hogy veheted akárhány Szentírásod van, s akkor
sincs semmi, na akkor fordul a kocka, me’ akkor lesz nagyon személyes a hited. Most Laci ezt
mondja. Én például azt mondom, hogy nem kint kell keresni a dolgokat, hanem bent. Me’
minden ott van a szívbe’, ami a Szentírásba’ is van. Jó, hogy a Szentíráson keresztül Isten szól
hozzánk. Ezek utak.
Nagyon sok ember, aki odajár, azokon látok egyfajta előrelépést. Vannak, akik… most
házasodnak vagy két pár, vagy három, szóval ott látszik valami.
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Mellékletek
I. A Mustármag közösség logója:

II. Az igerész, ahonnan a közösség a nevét kapta:
„Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz. Ez kisebb ugyan minden magnál, de
amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Sőt, akkora fává nő, hogy az ég madarai
rászállnak és ágai közt fészket raknak.” (Mt. 13, 32.)
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9. kép – A városi népevangelizációt megnyitó Magyar Mise című koncert
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