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Még ezt is ’fel’ kell adnia. Meg kell halnia egy régi világ 

számára, hogy újjászülethessen, és újjá, igazi valójában 

megszületve tovább szolgáljon ugyanott. És még a 

sorrendet is tudja. Nem jöhet előbb az, aminek később 

kell jönnie, még ha az is az előbbre való. Azt kell 

először létre-hozni, amit fel lehet később áldozni valami 

nagyobbért. 

Amikor a füvek, magjaikat szétszórva elsárgulnak, s 

fáradtan lefekszenek az életüket adó földre, akkor 

születek meg újra – folytatta a kikerics. Ehhez pedig 

akkor már semmi sem kedvez körülöttem. Az éjszakák 

hűvösek lesznek, rovarok is alig vannak, amikre pedig 

mint minden virágnak, nekem is szükségem van. És 

mégis, láthatod magad is, erre a bágyadt szeptemberi-

októberi napra visszamosolygok azokkal, a most már 

számodra is látható ’gyönyörűségesen törékeny és 

áttetsző halványlila’ csokraimmal – ahogy ti mondjátok. 

De ez már valami egészen más. Levelem nincs, ami 

táplálna, árnyékot adna, szolgálna. Egyszerűen létre-

jövök azért, mert Valaki ilyennek gondolt el és össze 

kell gyűjtenem azt az anyagot a földből, levegőből, 

napfényből, amit csak én tudok összeszedni. Ezt a 

szerepet szánták nekem egy nagy színdarabban. 

Egyedül én vagyok képes erre a színárnyalatra, erre az 

illatra, erre a szerepre mindhalálig. Nézd meg melyik 

virág szára ilyen hófehér, s a szirmaim sem sárgák, vagy 

pirosak, de még kékek sem, hanem lilák, mert ez a szín 

a legnagyobb intenzitású a fehér után, a számotokra 

láthatók közül. Igen, a halál is eljön ismét, de ismét nem 

véglegesen. Amit így összegyűjtök, halálommal vissza 

kell juttassam oda, ahonnan kaptam. A földbe, ami a 

földből volt, a levegőbe, ami onnan jött és a napnak, 

amit tőle kaptam. Tavaszig. Amikor is minden elölről 

kezdődik. Igen – mondta lassan, amikor látta, hogy a 

kikerics egy kis szünetet tart. Láttam előtte már olyat is 

közületek, akit pár év alatt elnyomott a szeder; olyat is, 

amit törmelékkel eltemettek az üdülőben az út építése 

során; és olyat is, amely alól elvezették az éltető vizet. 

Ők nem hoztak ősszel virágot. Igen, ők elmentek – 

mondta a kikerics. Elment az élet belőlük máshová, más 

formába, hogy ott tovább éltessen, mert az élet formája 

sokféle, de az élet maga egy – ahogyan szintén 

tanították nektek. Most pedig menj haza, mert vár a 

feleséged. Nélküle úgysem mégy sokra ezekkel a 

dolgokkal, mert úgy látom csak ketten értek egyet. 

Éppen miatta és apád miatt, aki már fentről szurkol 

neked, gyere el máskor is, ha akarsz, és akkor másokat 

is mesélek. 

Az ember nem őszi kikerics, nem fű és nem is hangya – 

mondta egyik barátja később, akire ráborította mindazt, 

amit megértett a kikerics szavaiból. Mégis, mintha 

lenne valamiféle közös törvény, amit a kikerics, a fű és 

a hangya ’tud’ és az embernek is tanították, ha 

valamilyen oknál fogva nem is érti. Az elejét még érti: 

megszületni, felnőni, tanulni, érvényesülni, vagyis élni 

– még valahogy megy. Ha a körülmények kedvezőek, 

akár magától is. Majd felelősséget vállalni, vagyis adni, 

szolgálni, szelíden másokat, már kevésbé, mert nincs 

meg a megfelelő együtt-látás, ami olyannak mutatná 

meg a dolgokat, önmagát és másokat, amilyenek 

valójában, ahogy a kikerics is látja. S a folytatás, amiről 

a tanítás szól – mintha tudták volna mi hibádzik – rendre 

elmarad. Pedig tényleg más az ember szerepe, mint a 

kikericsé, a fűé és hangyáé. Valamilyen 

más ’anyagot’, ’színárnyalatot’, ’illatot’ várnak el tőle. 

Zöld helyett halványlilát a kikericsnél. S az embernél? 

Pedig vannak és mindig is voltak más ’anyagból’ lévők, 

más ’színűek’ és ’illatúak’ közöttük is. Csak éppen a 

látással, a felébredéssel van megint a probléma. És a 

vággyal, az újjászületés utáni vággyal, ami valahogyan 

a kikericsben benne van. Mintha az embert holdkóros 

álomban tartaná az a nagy varázslat még akár hatvan év 

után is, amit alva-ébren ’élet’-nek lát és nevez. És ha 

felébredt és már lát? Akkor jön a nehezebbje, a kitartás 

a változtatásban, amit minden és mindenki ellenez, 

kinevet, megkérdőjelez körülötte. Valahogyan ki 

kellene tartanom – gondolta –, valahonnan erőt kell 

kapnom a továbbiakhoz, mint a kikerics, mielőtt 

újjászületik. Talán kevés a természetfotózás, a 

fotópuska és a fotók áldozata. Mást is oda kell adnom. 

Vagy talán a barátomnak van igaza, és az őszi kikerics 

tényleg nem olyan, mint az ember. Talán tényleg elég 

csak gyönyörködni benne, lefényképezni, vagy 

egyszerűen elmenni mellette, mint ami nem számít, 

nem fontos, és élni az életet, mint minden és mindenki 

más körülötte felesleges ’agyalás’ nélkül? 

De mindez ne is emlékeztetne semmire? – kérdezte 

önmagától. 
2004. Álomhava 

 

 

DR. KÁLMÁN SZABOLCS 
 

HÁLAADÓ IMA KOVÁCS TÁDÉ 

GYÁSZMISÉJÉN 
 

Örökkévaló Isten! - vagy ahogy Tádé testvérem 

szólítana: 

„Égi Apácskánk!” 

Csodálatos dolog, hogy egy végső búcsú alkalmán, 

amikor fájó szívvel elbúcsúzunk Tádétól, akit szeretünk 

és tisztelünk, akitől a búcsú fájdalmas, az első szavunk 

mégis a köszönet és a hála szava. Hálát adunk neked, 

hogy Tádéval együtt olyan közösséggé formáltál 

bennünket, akik az Úr Jézus 

Krisztusban testvérek, akik neked gyermekeid lehetnek. 

Hálát adunk neked, hogy annyira szerethettük Tádét, 

hogy fáj tőle elbúcsúznunk, hogy könnyes a szemünk és 



4200                                                                       KOINÓNIA                                                    2019. október 

 
 

zokog a szívünk. 

Ahogy a Mester tanította: Boldogok, akik sírnak. 

Köszönet a sírásért, a fájdalomért, és ami mögöttük áll 

- a szeretetért. 

Áldunk és magasztalunk, Égi Apácskánk, hogy Tádét 

ismerhettük, hogy oly gyakran az ő szaván vagy élete 

példáján keresztül szólítottál meg bennünket, sokszor 

prófétai szavával, eredeti gondolatai mélységével. 

Számtalanszor az ő hangján, példáján keresztül 

figyelmeztettél, hogy a mi hitünk ne sekélyesedjék el, 

hogy ne legyünk közömbösek, hogy lássuk meg a testi-

lelki rászorulókat, hogy ne zárkózzunk be a mi 

felekezeteink, vagy nemzeti korlátaink közé. 

Hiányozni fog ez a figyelmeztető hang és példa 

közöttünk. Hiányozni fog Tádé. 

Égi Apácskánk, köszönjük őt! 

Add, hogy méltóképpen folytassuk Tádé munkáját! 

Te adj vigasztalást és megújult életerőt az ő 

családjának, szeretteinek, azaz nekünk, 

mindnyájunknak! 

A te Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében 

kérünk! Ámen. 
 

2019. június 21.,  

 

*** 

 

KIRÁLY IGNÁCZ 

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉS TÁDÉ 

MISÉJÉN 
Mennyei Atyánk! 

 

Tádé testvérbarátunkra imádságos szeretettel gondolva 

terjesztjük eléd imába és ígéretbe foglalt szándékainkat: 

1. / Tádé mondta 1996-ban: ”Az ésszerűségnek, a 

rákérdezés jogának, a szabadság levegőjének és az 

egymás ajnározása nélküli megbecsülésnek van 

közösséget éltető ereje.” Köszönjük, hogy jó példával 

járt ezekben! Szeretnénk folytatni ezt a lelkületet. 

Hallgass meg Urunk! 

2. / Tádé írta 2003-ban: „Apácskánknak a 

messzire futott, s az otthon puffogó gyerek egyaránt 

édes magzatja.” Ezzel az ősbizalommal élt és ennek 

erejében talált rá kanyargós életforma kereséseiben a 

jézusi tájékozódás fix kötelékére. Szeretnénk eltanulni 

céltudatosságát, hogy hibáink beismerései erős 

Jézushoz és egymáshoz tartozást gyümölcsözzenek. 

Hallgass meg Urunk! 

3. / Tádé kérdezte 2009-ben: „Mennyire vagyok 

tudatában annak, hogy honnan jutottam idáig?” Hívő 

katolikus indítékok vonzották a papság felé, alkati 

adottságok ösztönözték keresésre, hogy az elvek szerint 

alakítsa életét. Mindannyian valahonnan, valahová 

jutunk. Szeretnénk Jézus Istenének/Apácskájának 

tetszően alakítani személyes életünket! Hallgass meg 

Urunk! 

4. / Tádé írta 2012-ben: „Azt hiszem, a Szent 

Szellem pont az önállóság szelleme.” Az erények 

dialektikája című dolgozata alapján (1978) is világos az 

önállóság és az önfejűség közötti különbség. Küzdött is 

ezzel eleget, ő is és szerettei is ővele. Szeretnénk mi is 

a Szent Szellem erejében jól szeretni egymást! Hallgass 

meg Urunk! 

5. / Tádé mondta 2014-ben: „Mikor egyik 

gyermekem megszólalt, hogy apa, nem akarsz nekünk 

csoportot csinálni? - bőgtem az örömtől!" Boldog az az 

apa, az az anya, kinek gyermekei követésre méltónak 

találják szüleik Istennek tetsző útját! Adassék meg 

mindannyiunknak ez a boldogság! Hallgass meg 

Urunk! 

Mennyei Atyánk! 

Öled magadhoz Tádé fiacskádat, hogy megélhesse 

Apácskájába vetett bizalma igaz voltát! Aki élsz és 

szeretsz mindörökkön örökké! Amen. 

2019. június 21. 

 

 

 

MIKLOVICZ LÁSZLÓ 

 

HOMÍLIA… 
 

Mt8,27- 34 

 

 Tekintsünk máris az evangélium nagyon súlyos 

kérdésére, amit Jézus fogalmaz meg a 12 tanítványának, 

de rajtuk keresztül számunkra is. Ez az a jézusi kérdés, 

amelynek megválaszolását nem lehet kikerülni, ha 

követni akarjuk Őt. Talán ezért is került bele a 

szinoptikus evangéliumokba. Ez az érdeklődés nem 

hiúságból fakad Jézus részéről, hanem valóban tudni 

akarja, hogy mit gondolnak a személye felől, mit vár 

tőle a nép, illetve tanítványi köre.  Egyébként 

valamennyien így vagyunk: érdekel a mások által 

rólunk felállított diagnózis, mert hozzá segít az 

önismerethez. Közösségi körökben értékeljük is ha 

visszajelzéseket kapunk a barátainktól. Az igeliturgia 


