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Mit is jelent az, ha egy sziget lakatlan? 
Képzeletünkben vadon növő hajtások, 
járhatatlan bozótosok. Nem él e szigeten 
senki, nem alakítja formáját, tájait - 
önálló életet él. Ma sok ilyen táblát lát az 
ember, de ezek nem fa törzsére vannak 
felszegezve, hanem emberek hordják, 
mint egy nyakláncot. Miért lettek lakatlan 
emberi szigetek - szívek? Egyesek korunk 
elvárása szerint önállóságra törekednek, 
függetlenek akarnak lenni, hogy ne 
kelljen senkihez sem alkalmazkodni – 
úgymond szabadon élhessenek. Sokan 
vannak köztünk, kik bár családban élnek, 
társakkal dolgoznak mégis egymagukban 
élnek egy távoli lakatlan szigeten. És 
megint mások, bár az egyedüllétre nem 
törekedtek, mégis magányosak, mert 
nincs, aki kikösse hajóját szigetükön. Az 
eredmény mindhárom esetben ugyanaz: 
elszigetelődés – járatlan, lakatlan sziget. 
Pedig az ember életéhez egyértelműen 
hozzá tartozik - minthogy eszik és iszik – 
hogy másokkal együtt éljen. Lelki 
táplálékként van szükségünk a mások 
iránt érzett felelősségre, figyelemre, 
gondoskodásra, aggódásra, segítségre és 
arra, hogy minket is megértsen valaki. 
Akiben ez a lelki igény nem él, az bizony 
kiakaszthatja a nyakába „A sziget 
lakatlan” feliratú táblát. 
Ilyenkor nagyböjt idején, a húsvét szent 
ünnepére készülve szemünkbe néz az 
Isten, és ebben a tekintetben láthatjuk 
meg saját magunkat: milyen az én 
szigetem? Kopár? Kertes? 
Dzsungelszerű? Sziklás? Homokos? 

Termő? Átjárja-e a napfény? Vagy 
borongós? Esetleg viharos? A saját 
szigetét mindegyikünk el tudja képzelni. 
Látjuk hogy milyen. Látjuk szépségeit, 
hiányosságait. A sziget képe az 
önmagunkról kialakult véleményünket, és 
a másokkal fennálló kapcsolatainkat 
tükrözi. De látni kevés e szigetet, mert azt 
is fel kell fedeznünk, hogy miért ilyen: mi 
adja fényét, mi okozta a letört ágakat?  
A szigetem! Most nagyböjtben 
körbenézek, milyenné tettem az én 
szigetem. Ezen a lelki sétán sok 
kérdésünkre megtalálhatjuk a választ. Mit 
tartok én fontosnak, mi az elsődleges 
számomra? Milyen céljaim voltak, mi lett 
belőlük? Miben voltam kitartó, mivel 
nem törődtem? Kik maradtak meg mindig 
velem? Miben segítettek, és mit 
köszönhetek nekik? Milyen vagyok én 
másokkal? Miért? Ki és miben 
számíthatott rám?  
Ha ezt mind végigjártuk, mint egy szigeti 
kirándulást, még mindig van felfedezni 
való érdekesség, mert azt is tudjuk, látjuk, 
hogy milyenné szeretnénk tenni 
szigetünket.  
Örömmel és bizalommal nézhetünk 
szigetünkről a jövő felé, a végtelen 
tengerre, a lombokat átjáró napfényre, 
mert a Jóisten gondoskodása, és szeretete 
mint lágy tavaszi szellő ölel át minket, 
hogy hitet és erőt adjon ezen a tőle kapott 
szigeten.                             B.Betti 
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