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Van egy pont, ahonnan nem tudunk egyedül tovább menni 

Interjú Bozókiné Tengely Annával, a Keresztény Közösség papjával 

Megjelent a Szabad Gondolat 2022 tavaszi számában 

 

Még farsang idején, de már a húsvétra készülés jegyében kereste fel Bozókiné Tengely Annát a 

budapesti Nádor utcai kápolnában Gergár Mária és Oravecz Péter. Bensőséges hangulatú 

beszélgetésük egy hosszabb részlete olvasható az alábbiakban. 

 

OP: 2022 húsvétja előtt vagyunk. Mit jelenthet ma a húsvét misztériuma számunkra, ha arra 

gondolunk – Rudolf Steiner közlése alapján –, miszerint az idei év 1989 húsvétja.  Hiszen 

amikor valamilyen impulzus megjelenik, az a karácsonya az impulzusnak, s 33 év múlva 

teremtődik meg a lehetősége a húsvétnak. 

BTA: Valóban azt lehet érezni, hogy egy bizonyos „idők furdulóját” élünk. 1989-ben 

határok nyíltak meg és falak dőltek le, amelyek addig embereket, kultúrákat és 

rendszereket választottak el egymástól, és ezzel együtt új lehetőségek, új kihívások is 

megjelentek. Hogyan élünk a szabadságunkkal? Mire fordítjuk erőnket, 

figyelmünket? Sok új impulzus indulhatott el az antropozófia életterületein, főként a 

Waldorf-mozgalomban. Olyan kezdeményezések születhettek meg, amelyek addig 

nem. De vajon a külső növekedésben, gyarapodásban mire készítettük elő 

magunkat? Vajon életgyakorlattá tudott-e válni az antropozófia bennünk? Át tudjuk-

e hatni az egész életünket azzal a szellemtudománnyal, amiről sokat olvashatunk, de 

megvalósítani már nem olyan egyszerű. Bőven akad még feladat, amit a Feltámadás 

után a szellem erejével lehet áthatni, ha le tudjuk rakni a régi szokásainkat, 

„betegségeinket” és feláldozzuk az eddigi életünket egy jövőbeli célért. Az elmúlt két 

év eseményei mintha egy másik, egy következő szinten tennék fel a kérdéseket. Hol 

vannak az ÉN határaim, amelyeket lezárok vagy megnyitok? Hol vannak a falak, 

amelyeket magam és a másik ember közé, a földi és a szellemi világ közé emelek? 

Hogyan gondolkodom, érzek és cselekszem? Mit jelent az élet, az egészség, a 

szabadság, egyenlőség, testvériség? Mi is az EMBER, és mi a célja, feladata? Vajon 

felvállalom-e azt, hogy ami 1989 óta megjelenhetett a földi világban, mint egy földi 

burok, felajánlom a szellemi világoknak, Krisztusnak, hogy Ő tölthesse be? 

GM: 1989 őszén lettem 33 éves, és élesen emlékszem az akkor bennem élő lobogó lelkesedésre: 

részese lehetek egy nagyszerű társadalmi megtisztulásnak, valami új megszületésének. 

Fényes, felemelő, boldogító időszak volt, felcsillant egy tisztább jövő lehetősége. Aztán nem 

telt be egy esztendő sem, már sötét felhők gyülekeztek a fejünk fölött, s szembe kellett néznünk 

a komor valósággal. Szinte minden füstbe ment. Azóta is gyakran eszembe jut: Törvényszerű 

volt-e a – részben tudatlanságból, tapasztalatlanságból, részben gyarlóságból, vakságból 

elkövetett – mulasztások sora? Vajon azok a mai fiatalok, akik hosszú évek múlva 
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visszanéznek 2022-re, láthatnak-e Feltámadásra utaló jeleket, akár csak társadalmunk 

legkisebb sejtjeiben... S ha láthatnak is, vajon mit fognak majd föl belőle... 

BTA: Minden, amit teszünk, vagy nem teszünk, pedig kellene, annak  hatása van 

nem csak a saját életünkre, hanem a jövőre, az emberiség és a Föld fejlődésének 

menetére. Ha ezt komolyan vesszük, de nem hagyjuk, hogy megbénítsa az 

akaratunkat, akkor valami különös erőt és igazságot fedezhetünk fel magunkban, 

ahol már az egyéni érdek, akarat megszűnik, és helyébe lép a „Nem én, hanem 

Krisztus bennem”. De ez időbe telik. Sokszor egy vagy több emberöltőn is túl mutató 

időbe. Megdöbbentem, amikor először találkoztam azzal a gondolattal, amit Rudolf  

Steiner 100 évvel ezelőtt mondott, miszerint akkortájt, 100 évvel ezelőtt érkezett el az 

idő az emberiség életében, hogy a Golgotai Misztériumot mélyebben megértse. 

Hogyan lehetséges, hogy 2000 év kell ahhoz, hogy egy földi eseményt elkezdjünk 

megérteni? Vajon én már értem? És amit a fejemben tudok, az elegendő? Hiszen 

egészen más tudni valamit, átérezni, vagy megélni; egészen addig, hogy az már 

nemcsak a fej bölcsessége, hanem a lényem részévé válik. Ekkor kezdtem megérteni, 

hogy a szentek vagy a nagy tanítók, akik már magukévá tették, átélték azokat a 

bölcsességeket, amelyekről beszéltek, tanítottak, szinte ugyanazokat a mondatokat 

mondták újra és újra. 

OP: Mégsem hangzanak frázisként. 

BTA: Igen! Miközben ma azt éljük meg, hogy az Élő Szó misztériuma veszélyben 

van... Mintha minden éppen azt készülne megakadályozni, amit a teremtő Logosz 

akarna itt és most megnyilvánítani. Ha csak a maszkokra gondoltok: ez volt az első 

pillanat, amikor azt mondtam: Nem, én a hivatásomnál fogva nem mondhatok igent 

arra, hogy maszkban beszéljek. Amikor muszáj felvennem a maszkot, akkor 

lehetőleg nem beszélek.  Hiszen a kimondott szó által  szellemi lényeket teremtünk. 

Rudolf Steiner beszél erről, hogy az ember a kiejtett szavaival már most – és ez a 

jövőben még jelentősebb lesz – teremti azokat a lényeket, akik az eljövendő Jupiter-

létben fognak emberfokon élni. A kérdés  az, hogy én mint ember hogyan élek, és mi 

hatja át a kimondott szavaimat. Moralitás vagy nem, mert amikor megszólalok,  az a 

lény, akit teremtek, az én morális állapotomtól függően más lesz. Anélkül, hogy most 

mélyebben mennénk bele ebbe a témába, egy biztos: A teremtő szó ereje van 

veszélyben.   

Gondoljunk csak a János-evangélium Prológusára, ahol az áll, hogy minden a 

teremtő szóból jött létre: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 

Ez kezdetben Istennél volt. Minden általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.”  

Hogyan él bennünk ez a Logosz? Hogyan akar szüntelenül emberré lenni bennünk, 

általunk? Milyen utat kell még bejárnunk ahhoz, hogy a mi kimondott szavainkra is 

igaz legyen: „Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága.” Az emberré válás 

hosszú folyamat...  
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A Krisztus-lény, aki a názáreti Jézusban testet öltött és a Golgota óta ott él minden 

emberben! Hétköznapi tudatunkkal ez felfoghatatlan. A meditációs képek, mondatok 

segíthetnek abban, hogy legalább megpróbáljuk megsejteni ezt a hatalmas titkot, 

amely elsőre minden pusztán földi gondolkodást próbára tesz.  Hogyan érthetjük 

meg azt, hogy  Vízkeresztkor történik ennek a lénynek a fogantatása, majd a 

Golgotán  a születése? Amikor először találkoztam azzal a gondolattal, hogy Krisztus 

akkor született meg, amikor meghalt a kereszten, ez egy jelentős fordulópontot 

jelentett számomra. 

GM: Hogyan vonatkoztathatjuk e halál kapuján keresztüli születés misztériumát saját emberi 

életünkre?  

A hétköznapokban talán ismerős az a helyzet, hogy valamit nagyon szeretnénk 

elérni, megvalósítani és ezért mindent meg is teszünk, ám mégsem sikerül. Kudarc, 

csalódás, fájdalom következik, majd a lemondás, elengedés, „halál”. És ekkor 

történik valami. Új erő, ötlet, lehetőség, segítség érkezik, és megszületik az, amit 

akartunk. Jobban mondva valami nagyobb születik, mert keresztül ment egy fontos 

folyamaton.  

Az ember azáltal lesz valóban ember, hogy megtanul igent mondani az életére, a 

feladatára, a nehézségeire és a halálára is. Megtapasztalja mindazt, ami a földi élettel 

együtt jár, de nem kötődik csak a földi,  fizikai világhoz. Felismeri, hogy valami örök, 

valami halhatatlan is él benne, ami nem a földi világ törvényeinek van alárendelve. 

Amikor egy csendes órában azt keresem: Miként él bennem Krisztus? Hogyan akar 

emberré lenni általam, és én hogyan tudok emberré lenni őáltala? Hogyan akar 

megnyilvánulni a világban? Magamban megélni mindazt, ami történt 2000 évvel 

ezelőtt, ill.  ami azóta  folyamatosan történik.  

GM: Mit jelent az, hogy „folyamatosan történik”? 

A fizikailag érzékelhető világban mást jelent a folyamatos működés, mint az 

érzékfeletti, szellemi világban, de talán egy természetből vett kép segíthet bennünket. 

Ezen az éghajlaton, télen, a szabadföldön nem tud kihajtani és növekedni egy olyan 

növény, mint például a saláta vagy a retek, mert több napfényre és melegre van 

szüksége. Azok a láthatatlan erők viszont, amelyek a saláta vagy a retek 

növekedéséhez szükségesek, ekkor is jelen vannak.  A leleményes ember pedig 

melegházakat és fóliasátrakat készít, hogy a folyamatosan „munkára fogja” ezeket a 

láthatatlan növekedési erőket. 

Hasonlóan van ez mindennel, ami valaha a földön megtörtént. A megtörténtek 

hatása nem tűnik el akkor sem, amikor a fizikai világban már szemmel nem látható, 

és talán már a földi emberek emlékezetéből is eltűnt. A szellemi hatás tovább él és 

tovább hat. 

Megosztom  veletek az idei év Vízkereszt időszakában tapasztalt átélt 

felismerésemet:. Heródesről és Jeruzsálemről beszéltem Dunaújvárosban egy ünnepi 

rendezvényen, és ott, akkor mindennél világosabbá vált bennem, hogy mindaz, amit 
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az evangéliumok elbeszélnek, az szellemi értelemben ma is történik, és bennem, 

bennünk történik. Minden emberben. Hasonlóan ahhoz, ahogyan egy színpadi 

dráma esetében. Egy Shakespeare-dráma minden egyes szereplője bennem is él. 

Minden karakterből van bennem is valami, hangsúlyosabban vagy kevésbé 

hangsúlyosan – helyzetektől függően.  

Az evangélium összes története, összes szereplője, karaktere bennem él, hordozom 

őket.  

GM: Hallhatnánk konkrét példákat is? 

Például mit jelent, miről szól, mit akar tanítani nekem az, amikor azt olvasom, hogy 

Heródes és egész Jeruzsálem felbolydul, amikor megérkeznek a bölcsek, akik egy 

csillagot követve keresték a zsidók újszülött királyát Heródes palotájában. (Heródes 

ettől megijedt, írástudóktól megtudakolta a gyermek születése helyét, s legyilkoltatott minden 

kétévesnél fiatalabb gyermeket Betlehemben. – a szerk.) Ha a kérdéseim nem csak 

teoretikusak, hanem őszintén magamba tekintek, és tanulni, fejlődni akarok, akkor 

sejtéseket, további útmutató kérdéseket találhatok magamban. Hogyan érint engem 

az, amikor megjelenik valami új az életemben, a munkámban, a közösségeimben, 

például egy új impulzus, egy új ember képében? Nem ugyanígy felbolydulok-e? 

Hiszen addig minden a megszokott rendben haladt! Tudtam, ki az „uralkodó”, erre 

jön valaki, aki miatt minden megváltozik. Vajon át tudom adni a helyemet? Hogy is 

gondoljak erre? Pedig ott van az írásokban, a fejemmel felfogom, hogy ennek el kell 

jönnie. És amikor megtörténik, az mégis egy felbolydulást okoz. Ha felismerem 

magamban Heródest, aki félti a hatalmát, s ezért el akarja az újat pusztítani, akkor 

közelebb  juthatunk talán az evangélium „titkaihoz”, a húsvét misztériumához is. És 

bizony ilyenkor ezt a kérdést is fel kell tennünk: A halál csak rossz lehet, vagy van 

olyan oldala is, amikor valami szükségeset tesz lehetővé?  

OP: Ez az egyik legkényelmetlenebb kérdés, amit feltehetünk... 

Bizony így van, mert a két szélsőségben, fekete-fehéren gondolkodni kényelmes: ez 

jó, ez rossz, és ha ez rossz, akkor erről ne is beszéljünk többet. Pedig ha nem 

tévednek el a királyok, s nem jutnak el Heródeshez, s nem ölik meg azokat a 

gyermekeket, akkor nem szabadult volna föl annyi felhasználatlan éteri erő, amely a 

Föld számára akkor szükséges volt. Mert minden, ami egy adott pillanatban 

negatívnak látszik, annak egy nagyobb időbeli és térbeli távlatban, magasabb 

szellemi összefüggésekben már más jelentősége is lehet. 

Ha elképzelem, hogy mikor és hogyan nyilvánul meg bennem a hozsannázó, majd a 

„Feszítsd meg!”-et kiáltó tömeg, vagy éppen maga Júdás. Vagy az a római katona, 

aki parancsot követ. Talán észre sem veszem, amikor bántok valakit, amikor szegeket 

ütök a tenyerébe és a lábába. Fel tudom-e hát ismerni magamban az összes történetet, 

az összes szereplőt – de úgy, hogy nem kezdek önostorozásba, amelytől 

összeroskadok és nem tudok tovább lépni, hanem azt mondom: Igen, ezt 

cselekedtem, de jóvá akarom tenni.  
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Először igent kell tudom mondani a tetteimre, a gondolataimra, az érzéseimre, ha fel 

akarom ismerni, ki akarom javítani, meg akarom változtatni azokat. Ha kizárom a 

hibáimat magamból, mert „én tökéletes vagyok”, akkor hogyan tehetnék bármit is 

jóvá? Én is elalszom, mint a tanítványok, én sem tudok virrasztani, én is félek és 

elmenekülök, és megtagadom Őt... Ezért fontos, hogy legyen bátorságunk igent 

mondani arra, akik vagyunk, és arra, ami igaz. Megérteni, hogy ez az egész 

világesemény bennem is, bennünk is történik, és meg akarom ragadni, fel akarom 

ismerni és ki akarom javítani, amit csak tudok. A szellemi világ nem azt várja tőlünk, 

hogy tökéletesek, hanem azt, hogy igaz emberek legyünk. 

OP: És itt megjelenhet a Parszifál-i szál. 

BTA: Pontosan. Ha Parszifál nem követett volna el hibákat, hanem csak odamegy a 

beteg királyhoz, s azonnal felteszi a kérdést, akkor nincs fejlődés, nincs szenvedéssel 

teli út, és nincs újjászületés sem. El kell követni a hibákat. És utána kell, hogy valaki 

szidjon  vagy akár el is átkozzon – akár kívülről, akár belülről –, mert  ebből születik 

a felébredés. Majd  jön a  fájdalom, a keserűség, a szomorúság, végül a keresés, az 

útnak indulás, míg elérek arra a pontra, ahol már egyedül nem tudok tovább menni. 

Szükségem van egy másik emberre, akinek meg tudom mutatni magamat, aki 

meghallgat, aki megbocsájt, aki együtt érez velem, aki elfogad úgy és olyannak, 

amilyen vagyok; de nem azért, hogy ilyen is maradjak, hanem bízik bennem, és 

meglátja bennem azt is, akivé válni akarok. Wolfram von Eschenbach Parszifál-jának 

9. fejezetében, amikor a főszereplő Trevrizenttel, a remetével találkozik, erre 

láthatunk egy szép példát, ahogyan két ember egy valódi találkozásban őszintén meg 

tudja mutatni önmagát a másiknak, s ezáltal képesek egymást hordozni. Vagyis 

nemcsak egymást, hanem Krisztus hordozza mindkettőjüket.  Mindez Nagypénteken 

történik. Ez az emberré válásunk képe, ez a vándorlás. Keresünk, kutatunk, 

hibázunk, elrontjuk, mindenfélét kapunk érte, hideget-meleget, sok minden történik 

bennünk, s aztán saját erőnkből eljutunk valameddig, hogy kijavítsuk azt, amit 

elrontottunk, de nem tudunk egymás nélkül révbe jutni. Mert a másikban élő 

Krisztus az, aki  tovább tud segíteni: Együtt akarom hordozni Veled a sorsodat. Hát 

mi ez, ha nem maga a Golgota? A „meghalok”, a „belehalok”, a „már nem én vagyok 

fontos”, és aztán „feltámadok”. Valami új születik, ami már nem az „én és  te” világa, 

hanem a minden hibázáson, küszködésen túli, sok mindenen keresztülment lélek új 

lehetősége, egy új élet születése.  

GM: Milyen könnyű elméletileg felfogni, hogy Pilátus nélkül nincs megváltás, és azt is, amit 

Steiner A templomlegenda és az aranylegenda című előadássorozat Királyi művészet 

című fejezetében mond: A bűnön keresztül vezet az út a szabadsághoz. Ez világos és 

megtapasztalható közlés, de amikor benne vagyunk egy olyan élethelyzetben, amikor 

kelepcében érezzük magunkat és kínlódunk – legyen az bármi, a testi betegségtől a 

kétségbeesett lelkiállapotig, a reménytelenségig –, akkor nem tudunk mégsem arra gondolni, 

hogy ennek is értelme kell legyen. Hogy nincs az a pokol, amelynek ne volna értelme – azaz ne 

valami jóhoz, ill. annak felismeréséhez vezessen bennünket. 
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BTA: Talán mert nem hagyjuk elég mélyre menni magunkban ezt a poklot. Mert azt 

gondoljuk, hogy akkor vagyunk jó emberek, ha mindig jól vagyunk. Ha nem 

kínlódunk, ha nem hibázunk, ha esendőségünket nem látják rajtunk. Pedig nem ettől 

leszünk emberek, hanem pontosan attól, hogy azt tudom mondani: ez most nagyon 

fáj; elértem a határomig, ahonnét már nincs tovább. Mit tesz ezzel szemben ma az 

emberiség? Mindenáron el akarja kerülni a betegséget, a szenvedést és a halált. Pedig 

az a második halál – mondja Rudolf Steiner –, ha öntudatlanul lépjük át a halál 

küszöbét, és nem vagyunk rá felkészülve.  Tudnunk kell, és a szerint kell élnünk 

életünk minden pillanatát, hogy tanulni, tapasztalni, erősödni és fejlődni jöttünk a 

Földre. Hogy emberré, hogy jobb emberré legyünk. Hogy legyőzzük önmagunkat és 

önmagunkban mindazt, ami még megváltásra vár. És ez fáj, ez nehéz és küzdelmes. 

Kiborulunk, sírunk, és nem tudjuk, mi lesz – és ekkor kell valaki, akinek ezt meg 

tudjuk mutatni. Mert ugye, buta módon sokszor visszafojtjuk, nem akarunk róla 

beszélni, nem kérünk segítséget, nem bízunk a másikban. És magunkban sem, mert 

magunk előtt sem merünk igazán önmagunkra ránézni. Mert nem tudjuk azt 

mondani: igen, én voltam az, aki hibáztam, elbuktam, tévedtem, de jóvá akarom 

tenni – és ezt most valaki elé odateszem. Sok ilyen kultikus, feltámadási erőt hordozó 

beszélgetésre lenne volna szükség, mint amilyen Parszifál és Trevrizent között 

történik. Hiszen „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 

közöttük.”  

A jelenlegi gyakorlat szerint mindenki azonnali és fájdalommentes megoldást akar, 

oltással, gyógyszerekkel, a többit pedig lehetőleg online. Azaz el egymástól! Így 

hogyan lehet azt mondani, hogy a betegségnek értelme van? A halálnak is értelme 

van. A nehézségnek is. És én akarok közel menni hozzád, mert közel akarok lenni 

hozzád, találkozni veled, megosztani azt, ami bennem van, átölelni, a válladon sírni. 

Mert ekkor lehetek csak ember. Megbetegedhetek és meg is halhatok, de nem ez a 

lényeg, hanem az, hogy addig hogyan élek.  

OP: Olyan, mintha el akarnák halványítani az emberben a sorstudatot. A propaganda azt 

mondja, hogy jogom van egészségesnek lenni, ami valójában azt jelenti, hogy nincs jogom a 

sorsomhoz. El akarják venni a sorsomat. Pedig az, amivel a legazonosabb vagyok, az a sorsom. 

Hiszen az fejezi ki, hogy hol tartok az üdvösségtörténetemben. Az vagyok ÉN. 

BTA: Igen, így igaz. S tudnunk kell azt is, hogy ami történik, az törvényszerűen 

történik… Az Ahrimán nyugati inkarnációja című előadásgyűjteményben Rudolf 

Steiner világosan tudtunkra adja, hogy ami történik, annak meg kell történnie. 

Ezeket az előadásokat olvasva merült föl bennem, milyen zseniális nyilvánvaló az, 

ami most zajlik. Amikor Krisztus a Földre érkezett, akkor minden megváltozott. Még 

a Föld legtávolabbi csücskén is érzékelték, hogy valami történik. Ahogy most is egy 

szellemi erő akarja áthatni, átformálni az egész  Földet és az egész emberiséget. 2000 

éve is az volt a kérdés, hogy lesznek-e olyanok, akik felismerik Krisztust és követni 

akarják Őt. Ma pedig talán így lehet folytatni a kérdéseket: Mit akar ez a szellemi 

lény, ez a szellemi erő tőlem? Szabadon hagy vagy nem? Mit ad és cserében mit akar 

elvenni tőlem? Hogyan ígér gazdagságot, jólétet, hosszabb életet és közben hogyan 
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akar lefedni, beárnyékolni, eltompítani, és hogyan akar az anyagon és az anyag 

alattin keresztül rajtam uralkodni? És mitől féljek, s mi mindenhez ragaszkodjak? Az 

emberiség fejlődése nem most indult el két ellentétes irányba, az anyagi és a szellemi 

felé, hanem már korábban. A Gonosznak meg kell jelennie, nekünk pedig meg kell 

ismernünk, hogyan működik, hogyan lövi ki mérgezett nyilait, hogyan tesz 

bennünket beteggé, és hogyan tudjuk mégis egymást gyógyítani? Zseniális az isteni 

„forgatókönyv”, hogy Krisztust küldték előbb a „színre”, hogy általa felismerhessük 

mindazt, ami most történik, és szabadon meghozhassuk döntésünket:  Akarom a 

küzdelmet, akarom a nehézséget, igent mondok magamra; arra, akivé válni akarok, 

vagy nem. S nem a többieket okolom, nem azt mondom, hogy a világ rossz, hanem 

azt keresem, hogy mit tudok én ebből tanulni, hogyan tudok megerősödni, és hol 

találom meg a társakat, akikkel Krisztus közösségét alkotjuk és erősítjük.  A Golgota 

keresztje csak úgy jön létre bennem,  ha imával, meditációval az égiekhez fordulok, 

felemelem magam – ez az egyik irány. A másik a vízszintes, a szociális tér, amelyben 

kapcsolódom a kor- és sorstársaimhoz. Meg kell történjen, hogy keresztre feszítem 

saját magam, miközben az égiekkel és a másik emberrel összekötöm magam, mert 

így tudok csak feltámadni.  

OP: Ez a vízszintes, ez a horizontális szociális dimenzió most mintha túlburjánzana, mert 

elvész az az intimitás, amikor az egyik emberben élő Krisztus a másikat meg tudja szólítani. 

És éppen ennek vet gátat az online világ. Ezen keresztül gyakorlatilag már mindegy is, hogy 

ötszáz vagy öt millió emberrel vagyok kapcsolatban, mert valójában eggyel sem. 

BTA: Így van! Mert ez nem valódi kapcsolat. Az online-kapcsolat a valódi 

kapcsolatok kifordított képe. Ma olyan helyzetekbe akarják belevinni az embereket, 

amelyeknek egy része igazság, a többit vagy elhallgatják, vagy egyenesen hamis. És 

ez nem a krisztusi valóság és igazság.  

OP: Krisztuson – mint egyfajta központon – keresztül tudunk valóban kapcsolódni 

egymáshoz. Ennek mintegy ellenképei az online közösségi oldalak, ahol egy nem krisztusi 

minőségen keresztül kapcsolódunk. Ez is egy központi valami ugyan, és érzékfeletti ez is, 

hiszen valahol az éterben tárolt információ, és ez is egy lényiség, és rajta keresztül tudok csak 

a másik emberrel kapcsolódni; s ez a lényiség rólunk adatot formál, valamilyen képet alakít ki 

rólunk, s valamit tovább küld a másik emberhez, amit én már nem tudok kontrollálni úgy, 

ahogy az élő találkozáskor, amikor egymással szemben ülünk, mint most. Ez az ellenkép azért 

zseniális, mert az embernek ismerősei vannak, s az ismerőseinek is vannak ismerősei, és így 

tovább – mint egy nagy testvériség paródiája. Steiner kutatásai szerint ha az elhunytakkal 

kapcsolatba lépünk, az elhunytaknak is vannak ismerősei, és ha egy elhunyt ismerőse akar 

velem kapcsolatba lépni, akkor ez a közös ismerősünkön keresztül történhet meg. Pont úgy, 

mint a Facebookon. Tehát hogyha nekem valamilyen impulzusra van szükségem, és adni akar 

nekem valamit egy köztes létben tartózkodó embertársam – vagy én neki –, akkor ez azon a 

személyen keresztül tud megtörténni, aki szintén nincs a Földön mint elő ember, akivel 

mindketten kapcsolatban álltunk. Amikor valaki ismerősének az ismerőse vagyok, s azt 

ismerősnek jelöltem, s ezzel bekerültem a horizontjába, akkor – főleg egy materialista felfogású 
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ember számára – ez valóságosnak tűnik, pedig pont olyan virtuális és valótlan, mint az ő hite 

szerint az, hogy elhunytakkal kapcsolatba kerülhetek mondjuk az áloméletemben. 

BTA: Megdöbbenve olvastam egy „szenzációs” bejelentést, ami arról szólt, hogy  

azért gyűjtik az internetes szokásainkat, hogy a virtuális térben folytatott 

tevékenységünk majd halálunk után se szűnjön meg. Milyen más az, ahogyan a halál 

utáni kapcsolatfelvételre gondol a digitalizált világ vagy és a szellemtudomány. De 

az kitűnik ebből is, hogy az emberek vágynak a szellemivel való kapcsolatra, és 

valamit keresnek, s amit könnyű és gyors módon ki is elégít az online világ.  

OP: Ezt az igényt lovagolják meg. 

BTA: Igen. Ám a szükséglet a valódi találkozások vagy a szabad szellemi élet iránt 

megszólalhat bennünk – éppen a küzdelmeinken keresztül. Érzem, vagy inkább csak 

sejtem,  hogy akarok magamban valamit megváltoztatni, és az sem baj, ha egy időre 

egyedül maradok, az sem baj, ha a korábbi társak nem tartanak velem.  Valami hajt 

legbelül. Mert van a moralitásnak egy belső hangja, amely azt súgja az embernek, 

hogy mindaddig nincs értelme az életének, amíg ezt és ezt meg nem teszi. Ő maga. 

Ilyenkor nem kívül akarok gyors és könnyű megoldásokat találni, hanem vállalom a 

nehézségeket, a küzdelmet, és a felelősséget, hogy a tetteimnek következményei 

vannak. Annak is, ha hibáztam és annak is, ha változni akarok. És ára is van, mert 

talán sok mindenről le kell mondanom. Küzdelmes, fárasztó és hosszú lesz az út, de 

vállalom  a belső munkát, a belső iskolázást, hogy fejlődjek.  Rudolf Steiner  azt írja 

műveiben, hogy mindenki képes lehet kiolvasni azt a szellemi világokból azt, amit ő 

kiolvasott. A lehetőség, a képesség mindenkiben megvan, csak iskolázni kell ezt a 

képességet. Az evangéliumok kapcsán is azt ugyanazt mondja, hogy nem lenne 

szükségünk az evangéliumokra mint külső szövegekre, hiszen a szellemi látáshoz 

szükséges képesség csírája mindannyiunkban ott megvan, és láthatnánk magunk is 

azokat az eseményeket, amelyek az evangéliumokban le vannak írva. Ezeket a 

képességeket gyötrelmes iskolázni, mert fárasztó és lassan haladunk vele. Sokszor 

elbukunk, és újra csak kínlódunk. De  nincs más út! Nem mehetünk jutunk addig 

tovább, amíg ezt  valódi komolyságában fel nem ismerjük. Hatalmas a lehetőségek 

tárháza, amivel az antropozófiát életgyakorlattá tehetjük, de az egyéni fejlődés 

mindennek az alapja, hogy aztán a  tudatos emberek szabad döntése által az 

életterületek találkozása és újfajta együttműködése is megtörténhessen. Hiszen a 

szellemtudomány az élet minden területét megújította, a mezőgazdaságtól, az 

orvoslásig, a művészetig, a pedagógiáig és a vallásig. A döntés mindig a mi 

kezünkben van, hogy élünk vagy nem élünk, illetve hogyan élünk ezekkel a 

lehetőségekkel, ezekkel az adományokkal. 

GM: Honnan és hogyan meríthetünk ehhez erőt? 

BTA: A húsvéti misztérium adhat ehhez is erőt segíthet, ha megértjük, hogy mi 

történik Nagyszombaton, amikor Krisztus minden erejét összeszedi, hogy legyőzze 

azokat az erőket, amelyek az embert az anyaghoz akarják kötni, amelyek fogságban 

akarják tartani. Ha tudom, hogy van bennem is egy olyan képesség, amellyel mások 
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hasznára lehetek, amellyel mások életét megmenthetem; s azt is tudom, hogy ahhoz, 

hogy ezt a képességet használni tudjam, hosszú és küzdelmes utat kell bejárnom – 

vajon nem vállalnám-e újra és újra szabad akaratomból a küzdelmeket. És ha 

elindulok az úton, hamar felismerem, hogy nem vagyok egyedül. Krisztus minden 

emberben ott van, és Ő maga is átéli, amit én. Annyira tud Ő részese lenni az én 

életemnek, amennyire én teret engedek számára. Mit jelent az, hogy Krisztus minden 

emberért halt meg, és azóta minden emberben benne él? Ha tovább viszem ezt a 

gondolatot a vízkereszti élményhez kapcsolva, akkor erre juthatok: Ha Krisztus 

bennem van, és minden emberben ott van, akkor bennem minden embernek élnie 

kell. Amennyire én éltetem őt magamban, annyira tudom éltetni az összes embert 

magamban. Heródest is, Júdást is, Pétert és Jánost is. Mert egyek vagyunk. Így 

értettem meg azt a Steiner-i állítást, hogy addig nem lehetünk igazán boldogok, amíg 

van még valaki, aki boldogtalan. Ha lélekben együtt élek, szenvedek, halok minden 

egyes emberrel, akiről tudásom van, s akivel találkoztam is, azok életét mind fel kell 

akarom magamba emelnem emelni.   

OP: Éppen ezt mondja egy Waldorf-tanárok által mondott Spruch, amelyet újrafordítottunk, s 

melynek második és harmadik sora ez: „Aki önmagát a szellemben találja meg, 

embereket köt össze. Aki önmagát az emberekben látja meg, világokat épít.” A másik 

emberhez vezető igazi út – nem a facebookos! –: magamat a szellemben megtalálni, azaz 

amikor Krisztus áll a központban. Ez egy látszólag magányos dolog, de előfeltétele annak, 

hogy valamilyen egészséges szociális viszony kialakuljon azokkal az emberekkel, akikkel a 

sorsom valóban összeköt.  

Ti hogy álltok a közösségben a nyilvánosság kérdésével? Mert ugye Krisztus is nyilvánosan 

mutatkozott, akkor is, ha nem volt szupersztár, ahogy a rockopera ábrázolja, de megtartotta a 

Hegyi beszédet, számos példázattal élt, s nem csak tanítványaihoz beszélt, hanem a 

sokasághoz is. Egy bizonyos nyilvánossági szint után gyakran úgy érezzük, ez már sok, ez 

már így nem működik, mert szétforgácsolódnak az erők és a figyelem, ahogy tanárok is 

tapasztalják, hogy egy túl nagy osztályban nehezebb tanítani, egy túl kicsiben viszont 

hiányzik a kellő dinamika. Ez az online világ több milliárd embert akar összekötni előbb-utóbb. 

Sok antropozófiai kezdeményezés fönt van az interneten. Van ennek értelme? Vagy mi az a 

határ, amikor még igen, s mi az, amikor már nem helyes? 

BTA: Honlapunk nekünk is van, ahol  megtalálhatóak az eseményeink, 

elérhetőségeink, és rövid témákban még videós interjú is készült velünk, de jön egy 

pont, amikor meg kell állnunk. Amikor a lezárások elkezdődtek 2020-ban, néhányan 

azzal a kérdéssel fordultak hozzánk, hogy nem lehetne-e felvenni a szertartást és 

feltenni az internetre, hogy online-módon többeknek elérhető legyen. Természetesen 

ezt nem tettük meg és nem is tennénk soha, hiszen még arra is tudatosan törekszünk, 

hogy ne vigyünk be elektronikai eszközt a szertartás terébe. Nagyon fontos, hogy ott 

milyen szellemi erőtér alakul ki. Ezért aztán bátorítottuk az otthon maradókat, hogy 

gyújtsanak egy gyertyát, olvassák el az adott evangéliumi részt, mondják el a 

Miatyánk imát, és ezekkel kapcsolódni tudnak a szertartáshoz. Többen meg is 

tapasztalták, hogyan tudunk akár a távolból, gépek nélkül is egy hálózatot alkotni, 
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egymáshoz kapcsolódni. Ezt kell gyakorolnunk, és erre kell bátorítanunk mindenkit. 

Hiszen ez egy szellemi realitás!  

Ha bárhova megyek, és megkérdezik, hogy felvehetik-e az elődást vagy a 

beszélgetést, amit tartok, azt kérem, hogy ne tegyék, mert én azokhoz az emberekhez 

beszélek most, akik itt jelen vannak, és a távolmaradóknak inkább meséljék el a saját 

szavaikkal, amit el szeretnének mondani, tovább szeretnének adni. Legyen az egy 

éntől énig közvetített dolog. De ez nem lehet előírás mások számára, és nem lehet 

általánosítani sem. Magamnak kell vállalnom, hogy minden  pillanatban szabadon és 

felelősségem tudatában meghozzak egy döntést, amelynek a következményeit is 

vállalom; akár azt is, hogy elveszítek kapcsolatokat, vagy népszerűtlen leszek. És 

olykor talán rossz döntéseket is hozok... De ezt is vállalom. Igent mondok a 

képtelenségeimre, a kicsiségemre és a nagyságomra; hiszen mindannyian egyszerre 

jelentéktelenül kicsik és felfoghatatlanul hatalmasak vagyunk. Arra is igent mondok, 

hogy a Földön járok, hogy ember akarok lenni, és arra is, hogy egyszer meg fogok 

halni. 

Krisztus értünk ember lett. Ott jár előttünk minden percben, és ezt az utat vele együtt 

járhatjuk mi is. Akkor mondok valóban igent Krisztusra és az Ő szenvedéseire, ha a 

magamét is fölvállalom, s nem arra kérem, hogy mentsen meg a szenvedéstől, hanem 

arra, hogy adjon erőt ahhoz, hogy mindezt hordozni tudjam. Akkor tudom ezt 

mondani: Én Veled együtt akarok keresztülmenni mindazon, ami most a Földön 

zajlik, és minden emberben történik. Együtt akarom hordozni veled mindazt, amit 

hordozni jöttél a Földre. 

OP: Ez megint a nyilvánosság problémája. Mert ennek a bensőséges tartalomnak csak egyik 

embertől a másikig lehet jogosultsága. És köszönjük, hogy mégis kimondtad, hogy eljuthasson 

ahhoz a néhányszáz emberhez, aki lapunkat olvassa.  

BTA: Jó lenne látni, érzékelni minden egyes embert, aki kezébe veszi a lapot, 

elolvassa ezeket a sorokat, és megtudni valamit arról, ami megérintette lelküket és 

ezáltal alakíthatja sorsukat. Szívesen veszem, ha a beszélgetésben felmerült témák 

bármelyike kapcsán született kérdéseikkel megtisztelnek a jövőben.  

 

 

 

 


