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Görgey 
Gábor Egy régi levélváltásról

A Fabiny famíliához szoros rokonság fűz, különösen anyai ágon. (A név hagyományos alakja: Fabinÿ, az ipszilon 
fölött két ponttal, de hát ezt ma már senki sem értené.) A levelemben említett Tibor bácsit rajongásig szerettem, 
a legjobb értelemben vett régi vágású, igazi úr volt. Fia, ugyancsak Tibor, nálam valamivel idősebb másodfokú 
unokabátyám. Nagyon szerettük egymást, nemcsak rokonom, de idősebb barátom, bizalmasom, példaképem volt. 
Rendkívül csinos, elragadó fi atalember, a társaság kedvence, ráadásul remekül zongorázott hazai és nyugati sláge-
reket. A „szebbik nem” körülzsongta őt. 

Szeretném, ha ez a kurta, következésképp felszínes jellemzés nem egy kedves társasági szeladon benyomását keltené. 
Csupán édesapjától örökölt kedélyét és szeretni való lényét akartam érzékeltetni. Mégpedig azért, hogy váratlan és akár 
drámainak is nevezhető életfordulatát megfelelő környezetbe és dimenzióba helyezzem. Egyúttal a magam elképe-
dését is felidézve, amikor egy szép napon közölte velem, hogy teológiára megy, és a lelkészi hivatást választja. Amikor 
magamhoz tértem, megkérdeztem, mi történt? És akkor elmondta egy álmát, nagyon plasztikusan. Ez olyan erős 
hatással volt rá, olyan jelentést közvetített neki, hogy ilyen életre szóló döntést ültetett el benne. Visszavonhatatlanul.

Nem tudom, elmondta-e másnak is ezt az álmát, amit ő égi üzenetnek tekintett. Nem akarok az egyetlen 
kiváltságos szerepében tetszelegni, de minthogy már nem kérdezhetem meg tőle, kötelességem bizalmas titokként 
magamba zárni. A lényeg, hogy véghezvitte elhatározását, és egyháza nagyszerű, teremtő, emblematikus lelkipásztora 
lett. Anélkül, hogy elvesztette volna sugárzó kedélyét, élvezetes humorát. Nem elszánt és kérlelhetetlen dogmati-
kusként, hanem életismerettel telítetten, a hit felszabadító örömét hirdetve tevékenykedett.

És akkor térjünk a levelezésre. Szomorú és korai távozása után (talán ez volt az egyetlen szomorúság, amit oko-
zott), a Deák téri templombeli gyászistentiszteleten az első padsorban ültem. Még a kezdet előtt odajött hozzám 
idősebb fi a (a változatosság kedvéért: Tibor, harmadik generáció), és szó nélkül letett elém egy vaskos borítékot. 
Hazatérve felbontottam. Egy 1953 márciusában keltezett gépelt, de eredeti levélváltás volt benne.

A körülményekről. 1951-ben szüleimmel osztályellenségként kitelepítettek rózsadombi villánkból. (Egy fontos 
pártember és családja költözött be, ez még az ideológiai alapozásnál is fontosabb szempontnak számított.) Mini-
málisan engedélyezett motyónkkal egy tanyára kerültünk, majd télre, egy tisztességes tanácstitkár segítségével, 
beköltözhettünk Csányra. Apám 70, anyám 62 éves volt, én 21. Enyhén szólva más életformába zuhantunk. 

De addigra már megvonták apám nyugdíját, engem kirúgtak az egyetemről, majd jelentkeztem statisztának 
a régi, később értelmetlenül felrobbantott Blaha Lujza téri Nemzeti Színházba. Színészóriások mellett voltam 
színpadon, Bajor Gizi, Tőkés Anna, Somlay Artúr, Gózon Gyula, Gobbi Hilda, Básti Lajos, Major Tamás, és 
sorolhatnám tovább. Ez lett az egyetemem. Készülvén későbbi drámaírói és színházi pályámra. Verseim, írásaim 
megjelentek már a Vigiliában. Mindebből kiszakítottak a kitelepítéssel. 

 * A levélváltás közreadása egyúttal tisztelgés a tíz éve elhunyt id. Fabiny Tibor (1924–2007) emléke előtt. A leveleket ifj . Fabiny 
Tibor juttatta el a szerzőnek, illetve készítette elő a Credo számára.

*
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Ráadásul Csányról elhurcoltak kényszermunkatáborba. Kecskemét mellett építettük a repülőteret pokoli körül-
mények között. Én sokadmagammal egy hosszú és alacsony, ürülékszagú ólban voltam elhelyezve (nyilván egy kiürített 
kulákgazdaság része volt). Két embernek jutott egy szalmazsák. Amíg egyikünk aludt, addig a másik a tákolmány szélén 
gubbasztott, azután cseréltünk. Századparancsnokunk egy szadista, 1944-ben a zsidókat vagonokba terelő keretlegény 
volt. A kommunizmusban továbbszolgáló őrmesterként buzgólkodott, ennek megfelelően gyakorolva szaktudását. 

Asztmás voltam, fulladásos rohamaim voltak gyógyszer nélkül, de ez senkit 
nem érdekelt. Az volt a szerencsém, hogy a kötelező orvosi vizsgálaton kiderült, folt 
van a tüdőmön, TBC-fertőzött vagyok, amiről addig nem tudtam. Morbus hunga-
ricus, így ismerte a világ. Valamikor, nem túl nagy dicsőségünkre, élenjárók voltunk 
e kórban. Ez a rémkép élt még akkor is, és ez volt az én kissé morbid szerencsém. 
Századunkban volt szívbeteg, nem mentették fel. Volt epilepsziás, nem mentették 
fel. Az általános irtózás a tüdőbajtól segített, engem néhány hónap múltán lesze-
reltek. Mehettem vissza a pokol után Eldorádónak számító kitelepítésbe Csányra, 
a szüleimhez. Itt gyógyulgattam, verseket és elbeszéléseket írtam, Stefan Georgét 
és Rilkét fordítottam, meditáltam a világ folyásán.

Mindezzel nem az én szenvedéstörténetemet akartam fókuszba állítani, csupán 
az életszituációt meg a történelmi-politikai környezetet kívántam érzékeltetni, amikor 
1953 márciusában egy fi atal lelkész és egy 23 éves írópalánta levelezése megszületett. 

De néhány közölnivaló még idekívánkozik. 
Először. A levelekben az „Artúr” természetesen én vagyok. Sokszor elmondtam: 

első írásaim Vigiliában való megjelenése után a főszerkesztő, Sík Sándor fi gyelmez-
tetett, hogy íróként, tehát nyilvános szereplőként nem illő egy fontos történelmi sze-
mélyiség nevét használni. Tanácsát megfogadva választottam a Gábor keresztnevet, az egyszerűség kedvéért hivatalosan is. 

Másodszor. A Görgey nemzetség a reformáció óta hagyományosan evangélikus volt. Természetesen én is. De ka-
tolikus gimnáziumba jártam, mert az volt közel, az Érseki Katolikus Gimnáziumba (Rákócziánum). Az osztályban 
egyetlen protestánsként, de ez nem volt téma sohasem. A hittanórákról elengedtek. Hittanra és istentiszteletre a Bécsi 
kapu téri evangélikus templomba jártam. Szerettem a szabadabb szellemet, de az elszántan puritán üres falak ridegsége 
olyan hiányérzetet keltett bennem, hogy nem tudtam igazán átadni magam az istentisztelet szentségének. Nem állítom, 
hogy ez részben nem az én gyengeségem.

A kereszténység történetének útjelző oszlopai a templomok. Őrzik a kort, szellem- és művészettörténeti em-
lékhelyek, szent múzeumok, ahová a korabeli hívők belezsúfoltak mindent, amivel transzcendens szeretetüket 
kifejezhették. Felhatalmazva minden kor művészeit, építészeket, szobrászokat, a festészet mestereit, hogy nevükben 
megörökítsék, láthatóvá és kézzelfoghatóvá tegyék hitük belső örömét. Azt a spiritualitást, amelynek kellő kifejezé-
sére ők nem képesek. Ez a szakrális öröm nem bálványimádás (kivéve Mária és a szentek szobrainak csókolgatását). 

Ezt a környezetet én szeretem. Nemcsak művészetrajongó énem, de a szépségbe oltott hit monumentumai 
között imáim is mélyebbről fakadnak. 

Harmadszor. Csány, ahová ’51-ben kitelepítettek bennünket, katolikus község, katolikus templommal. Mi-
sére jártam, nem is volt más lehetőségem. A csodálatosan viselkedő, segítő csányiakat megszerettem, máig hálával 
gondolok rájuk. És megszerettem a miséjüket is.

Valami bontakozott bennem. Amikor aztán még munkatáborba is elhurcoltak, fogadalmat tettem. Ha mindezt túl-
élem, és a Teremtő kiemel a megpróbáltatásokból, maradandó jelét kell adnom hálámnak. Tehát amikor a birkaistállóból 

Görgey Gábor a kitelepítés idején, 1952-ben
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visszatértem Csányra, első lépcsőként a legmélyebb gödörből, feltápászkodva és gyógyulgatva, akkor gondoltam arra: 
ha szüleimmel innét, a kitelepítésből is felszabadulunk, valami csoda által, akkor ez a hálaadó lépés a katolizálás lehet. 

Ez nem látszott túl közelinek. Például még élt Sztálin. Legalábbis nem közölték az ellenkezőjét. (Szigetvárnál 
1566-ban a halott szultánt kitömték és kiállították trónszékén, nehogy az ostromló török sereg harci kedve a szultán 
halálhírére összeomoljon. A valódi és a politikai halál időben gyakran nem azonos.)

Ha levélváltásunk Tiborral 1953-ban csak valamivel később zajlik, szeretetteljes polémiánk egy megrázó elemmel 
bővül. A katolizálás gondolatával. Mert ’53 márciusának végén Sztálin 
mégiscsak meghalt, hivatalosan is. Rákosi Mátyás helyzete meggyengült 
a pártban, előtérbe került Nagy Imre mint miniszterelnök. És azonnal 
enyhítő reformokat vezetett be, a többi között amnesztiát a kitelepítet-
teknek. Elhagyhattuk kényszerlakhelyünket. De nem térhettünk vissza 
egykori otthonunkba, sőt Budapestre sem, ahhoz akkoriban letelepedési 
engedély kellett. (Nekem ebben a helyzetben éppen a Fabiny család adott 
pár hónapig szállást és menedéket, örök hála érte!)

Negyedszer. „Hálából” – bocsánat az ironikus fogalmazásért – ek-
koriban közöltem Tiborral, hogy fogadalmam szerint katolizálni fogok. 
Villámcsapásként hatott rá. Akkor már nem levélben, hanem élőszóban 
folytattuk párbeszédünket. Próbált eltéríteni. Ugyancsak szeretettelje-
sen, de ékesszólása teljes arzenálját bevetve. Saját szavaival kiegészítve 

mindazt, amiért 1517-ben Luther Márton megelégelte Róma, a pápaság, a klérus anomáliáit, aktuálisan a bűnbocsátó 
cédulák árusítását, ezt az elképesztően piszkos és romlott egyházi bombaüzletet. 

Ennél azért szubjektívebb és gazdagabb volt a diskurzusunk. Tulajdonképpen már akkor tudtam, hogy igaza 
van. De a megrendültség, hogy életben maradtam, öreg szüleim is túlélték, habár csontig kifosztva, Csányon a pa-
rasztok segítő szeretete, a misék vigasztaló hangulata, és főként a munkatábor birkaóljában elhatározott fogadalom 
kötelező ereje – mindez így együtt rendíthetetlenül ellenállt Tibor érveinek. 1954 tavaszán katolizáltam. 

Más kérdés, hogy jó néhány ponton mindvégig eretnek maradtam, mint például a pápai tévedhetetlenség elfo-
gadhatatlan dogmája vagy a jézusi tanításban sehol nem szereplő cölibátus kapcsán, és még sorolhatnám. Úgyhogy 
én kezdettől fogva mindig „katolitestánsnak” mondtam magamat.

Kérdés: ma hogy döntenék? De ez a kérdés történelmietlen. Következzék tehát két fi atal lélek történelem előtti 
levélváltása. 

* * *

[19]53. 3. 5.
 
Édes Tiborkám!
 
Nagyon szégyellem, hogy már olyan régen kaptuk meg a kedves hírt Rólad, és még egyikünk sem válaszolt a csa-
ládból. De Te jól kell hogy tudjad, nem a közömbösség oka ennek a hallgatásnak, hanem a hétköznapok kisebb-na-
gyobb kellemetlenségei, akadályai, amelyek tulajdonképpen nem is érdemesek említésre és mégis komoly gátak. 
Hallgattunk és nem ültünk le a levélíráshoz – de nagyon sokszor emlegettünk Téged és gondoltunk Rád. Tehát: 
nagyon sok boldogságot kívánok Nektek, nyugodt és megelégedett házasságot, teljes egyetértést és Istenben való 
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szilárd, mély hitet. Azt hiszem, mindabból következtetve, amit hallottam elhatározásodról, mindez meg is van 
és remélhetőleg meg is marad. Az embernek ilyenkor csak közhelynek ható mondatok jutnak eszébe és szeretne 
valami nagyon kifejezőt mondani – de végül nem sikerül. A Te feladatod, hogy a szürke frázisok mögött meglásd 
és megérezd az igazi szeretetet és őszinteséget, mely szebb formát nem talált magának.

Nagyon szeretném, ha egyszer bővebben írnál nekem, mindenről, ami történik Veled és főleg Benned. Én azt hiszem, 
az utóbbi évek minden csak félig-meddig is következetes, gondolkodó és főleg becsületesen gondolkodó embert olyan 
próbák elé állították, melyek külsőleg főleg anyagiak ugyan, de valójában messze túlvannak ezen, és a lelket kényszerítették 
végül is arra, hogy döntsön, válasszon, határozza meg, mit akar és hová tartozik. Én ezt olyan határozottan érzem, hogy 
gyakran mélységesen elszomorodom: íme, ilyen eszközökhöz kellett folyamodnia Istennek, hogy végül is szólásra bírja a 
közömbös, gőgös vagy éppen rosszindulatú hallgatásba burkolódzott embert! Természetesen köztük vagyok én is, a bűn 
felismerése a bűntől még nem mentesít. Mindnyájan válaszúton álltunk vagy állunk, hogy belevetjük-e magunkat az 
örvénybe, mely elnyeli öntudatunkat és lelkiismeretünket, jótékonyan elbódít – vagy pedig vállaljuk a szenvedést teljes 
öntudattal, küzdelmes hittel, de legalább tisztán, amennyire az élet tisztán hagyhat 
egy embert egyáltalán. Igen, ezeknek a nehéz éveknek és a szenvedésnek megvan a 
maguk rendeltetése: vége a halogatásnak, az állást-nem-foglalás erkölcstelenségének, a 
mindig messzibb tolt „megtérésnek” – Isten végül is tudni akarja, hányadán áll mind-
nyájunkkal külön-külön. Nem hivatkozhat senki arra, hogy nem kapott elég alkalmat 
a látásra. Hiszen erre régen sem hivatkozhatott senki – de mégis, a polgári jólét, a 
hétköznapok ütemesen ismétlődő biztonsága, a puha perzsák és mély karosszékekbe 
süppedő mindennapi élet, mely elringatja a kereső és kutató értelem nyugtalanságát, 
s mely elhitette, hogy minden rendben van: – mindez Isten előtt nem, de az emberek, 
egy bizonyos társadalom előtt mentségül, enyhítő körülményül szolgálhatott arra, 
hogy a lelket kiverte a gyom. Most az évek úgy jelennek meg a történelemben, mint 
körülépített folyosók, melyek csak ide, csak oda, csak amoda vezetnek. Nincs imboly-
gás, fölösleges kószálás a polgári nyugalom mezőin – folyosók vannak és mielőtt valaki 
belép az előtte álló időbe, dönthet, illetve döntenie kell, melyiken halad. Igen, nem 
mondok újat azzal, hogy Isten, amikor egyik kezével szenvedést ad, a másikat meg 
sem mozdítja, mert ugyanavval a kezével, mellyel a szenvedést osztotta ki, már áldást 
is adott. Akik átvészeljük a választás éveit, akik életben maradunk – tudni fogjuk, 
hogy a világ, az emberiség két részből áll, és tudni fogjuk, kik tartoznak ide és kik 
oda, tudni fogjuk, mit várhatunk. Az emberek a bajban és szenvedésben megláthatták 
Isten arcát, ha akarták, és nem fordították el fejüket – és a bajban és szenvedésben 
nagyobb, sokkal nagyobb erő kell arra, hogy Isten arcától elfordítsuk fejünket, mint 
ahhoz, hogy nézzük őt és erőt kapjunk tőle. Igen, a békében és nyugalomban sok volt 
a keresztény, de kevés a hívő. Most viszont egyre kevesebb a hitetlen és sok, egyre több a hívő keresztény. Valódi reformáció 
ment itt végbe, nagyobb hatású minden eddiginél, reformáció, melyet nem ember, de Isten hajtott végre.

A Te hivatásod minden hivatás közül a leginkább magától értetődően szenteli magát arra, hogy az embereknek 
igazságot mutasson. Én, ha megpróbálok kilépni önmagamból – persze ez csak fi kció –, és felvetem a kérdést, mi lenne 
az a feladat, amit el kell végeznem és milyen formában – szintén azt válaszolom: tanítani az embereket – válasz az 
első kérdésre, – és hogyan? – mint pap – válasz a másodikra. Az első válasz: tanítani – természetesen mindenképpen 
áll. A második már nem olyan egyszerű dolog.

Fabiny Tibor feleségével az ’50-es években
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Isten soha nem ad fölösleges tulajdonságokat és képességeket, még rosszakat sem. 15-16 éve diákkorom óta 
tudom és érzem, hogy az én hivatásom: írni. Ezt sutba dobni, félretenni annyit jelentene, mint Isten ajándékát nem 
venni semmibe. Írnom kell és az egyedüli, ami még nagyobb bűn lenne a hallgatásnál is, az, ha az Isten ajándékozta 
képességet nem az ő céljaira, hanem az ő céljai ellen használnám. Ezt tudtam mindég, de a feladat igazi mélységét, 
a teljes felelősséget csak itt éreztem meg Csányon. És törekvésem a legtökéletesebb kifejezésért együtt és egyszerre 
halad Isten szolgálatával. Keményen dolgozom és a munka imádság számomra.

Természetesen azt mondhatod: ha pappá leszel, az írásról nem kell lemondanod. Igen is, meg nem is. Az írás maga 
és az írás célja – tisztaság. De az anyag, ami összegyűlik, az élmény és tapasztalat – sokszor tiszta ugyan, de sokszor 
nem az. Pedig aki a világot, Istennek azt a világát ábrázolja, melyben a romlottság és fény, szenny és szépség, bűn és 
tisztaság keveredik – a tisztaság igényével és törekvésével ugyan, de át kell gázolnia mindezen. Ne érts félre, nem arról 
van szó, hogy a művészettel bizonyos rosszul értelmezett szabadságot akarok vásárolni magamnak. Nem. De nem va-
gyok, nem lehetek olyan gazdag mint művész, hogy a teljes tapasztalatról lemondjak. És ezt sem a tapasztalat kedvéért 
nem teszem, hanem a megismerés miatt, azt pedig nem kell különösebben hangsúlyoznom, hogy minden megismerés, 
még a bűnös is (a bűnbánaton keresztül) Istenhez vezet, hozzá visz közelebb. Ha én tanítani akarom az embereket, 
mint művész, aki ábrázol, akkor tudnom kell mindenről, ami körülveszi őket, bajt, bűnt és szenvedést is – különben 
nem valóságot ábrázolok és állítok eléjük és nem tudom őket meggyőzni, hogy a maguk világában is van megoldás, 
mindenütt. Tehát kibővítve és tökéletesítve előbbi mondatomat: a munka imádság számomra, de nem csak magamért, 
hanem az emberekért, mindenkiért. – Ha úgy látod, nincs igazam, válaszolj őszintén, nagyon örülnék neki.

Különben nagyjából egészségesek vagyunk. Apámnál néha előjönnek a régi fájdalmak, de különben jól tartja 
magát. Anyám szintén, az ő egészsége és ereje valóban csoda, még mindig nincs egyetlen ősz hajszála sem, és úgy 
dolgozik, mint egy gép. Hármunk közül – szégyenszemre és sajnos – mindenesetre ő az egyetlen igazán munkabíró. 
Az én egészségem javult az utóbbi időben, a tüdőm – a Zsuzsa-féle gyógyszer nyomán – most már rendben van, 
asztmám persze hűséges és nem hagy el. Talán majd ettől is megszabadulok egyszer. 

Hallom, hogy szegény Tibor bácsi milyen hősies küzdelmet folytat a kenyérkeresetért, az ő korában különösen 
nem gyerekjáték ez a kimerítő szélmalomharc. Apám is kijár néha ide az Állami Gazdaságba, szerencsére nincsenek 
súlyos kötelezettségek, és nem kell sokat dolgozni. Ez egy előny, ami viszont azt a hátrányt vonja maga után, hogy 
a kereset olyan minimális, hogy jóformán semmire sem jó.

Tiborkám, lassan búcsúzom és még egyszer Isten áldását kérem Rátok. Kézcsókjaimat és üdvözleteimet kérlek 
add át ismeretlenül is. Bizonyára van vagy lesz közös eljegyzési képetek, nagyon szeretném, ha kapnék belőlük egyet. 
Ha ráérsz, írj nekem minél hosszabban.

 Sok szeretettel ölel 
Arthur

Budapest, 1953. márc. 13.
 
Édes Arturkám!
 
Nagy örömmel, de egyúttal szégyenérzettel kaptam meg kedves gratuláló leveledet. Tudod, már annyiszor, de any-
nyiszor gondoltam Rád, hogy jó volna írnom Neked, aztán arra gondoltam, hogy talán egyszer inkább felkereslek 
személyesen, hiszen levélben nem lehet a személyes beszélgetésben rejlő közvetlen kapcsolatot megteremteni. De 
így, hogy most írtál, addig is, míg személyesen találkozunk, örömmel ragadom meg az írás lehetőségét. 
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Mindenekelőtt köszönöm meleg, testvéri szívből jövő jókívánságaidat. Átéreztem a sorokon keresztül, hogy 
őszinte az, amit kívánsz. Remélem, hogy lesz alkalmam menyasszonyomat Veletek is megismertetni, és remélem, 
meg fogja nyerni tetszésedet. Hit és műveltség területén egyaránt „partner”, olyan valaki, akiről feltétlen bizonyos-
sággal tudom, hogy „hozzám illő segítőtársként” (1Móz 2,18) rendelte mellém Isten. Rendkívül intelligens, jó fejű, 
ugyanakkor gyermeki módon hívő leány. Közös az életcélunk: emberek szolgálata. A bűn és a halál béklyói között 
sínylődő embereknek szeretnénk felragyogtatni az egyedüli utat a szabadulásra. De erre alább még visszatérek.

Az a mély és szíveddel (nem írógépeddel!) írt levél, amelyet nekem írtál, nagy örömmel és – bevallom őszin-
tén – csodálkozással töltött el. Régóta nem volt alkalmunk a beszélgetésre, amikor utoljára volt szó közöttünk 
az Isten dolgairól, úgy érzem, még másként gondolkodtál. Hiszem, hogy a sok 
próba, a küzdelmes napok mind Isten formáló kezének az eszközei voltak, hogy a 
nyomorúságon és megpróbáltatásokon keresztül egészen magához tudjon vonni 
és eszközeként tudjon Téged is felhasználni.

Az immár 4-5 év távlatába vesző néhány beszélgetésünk is arról tett bizonyossá, 
hogy Istennek terve van veled. De akkor még ebből mindössze annyit láttam, hogy 
nem akarod még nyakadat Isten igájába hajtani. Emlékezz vissza Szászy Máriával 
hármasban folytatott beszélgetésünkre. Azért említem csupán, mert jóformán ez 
– és egy Nálatok, szobádban folytatott eszmecsere – az egyedüli, ami által lelked 
kérdéseitől a leveledből kivehető téglákon kívül néhány alapvető épületkövet tu-
dok összerakni, hogy valamelyest előttem álljon az a titokzatos valóság, amit úgy 
hívnak: emberi lélek. Talán úgy is mondhatnám: ember. Mert tudom jól – hiszen 
magam is megtapasztaltam – hogy nem elszigetelt a lélek a testtől, még kevésbé a 
szellemtől: a három együtt alkotja az Isten képére és hasonlatosságára formált, de a 
bűn által annyira deformált embert. Ez a szó nemes értelmében vett ember, a lelki 
ember képe villant fel leveled olvasása közben. Azé a küzdő, gyötrődő, élete célját 
megtalálni kezdő emberé, aki a bűn „deformáltsága” után eljut az élő Isten által 
végzett csodálatos „reformáltság” állapotára. Lehet, hogy már régi Benned ez a 
folyamat, csak én nem tudtam róla, de hadd mondjam meg, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok ennek az újjászülető 
léleknek a láttán, és egyedül Istent tudom magasztalni érte.

Mindazt, amit leveledben írtál – a jókívánság és családi vonatkozású közlések kettős pántján belül –, két kér-
déskomplexumban tudnám összefoglalni. Nem mesterséges problémakonstruálás ez, úgy érzem, hanem magad 
adtad meg levelednek azt a kettős tartalmát.

Az egyik az, amikor felnyitod a körülöttünk vajúdó problémákat. A másik pedig, amikor a benned levő, életedet 
exisztenciálisan érintő kérdéseket tárod fel.

Azt szeretném, ha az utóbbival kezdhetném. Sőt úgy érzem, az elsőnek a kérdését mindenképpen jobb volna a 
személyes beszélgetésünk tárgyává tenni.

Hadd térjek rá a második, de úgy hiszem, mindenképp elsőrendű fontosságú kérdésre. Személyes életed legsze-
mélyesebb kérdésére. Istenhez való viszonyodra.

Kértél, hogy legyek őszinte. Az leszek, s hiszem, hogy nem neheztelsz meg érte.
Az az életcél, amit úgy fogalmaztál meg, hogy tanítani az embereket – mint művész –, talán mint pap: ennek 

a nemes életcélnak a gyökereit szeretném világosan látni. Ezt magam leveledből „kiexegetálni” sajnos nem tudom, 
nem is szeretném, hiszen a leírt szó sokkal több félreértésre adhat alkalmat, mint az élő beszéd, melyet rögtön tovább 



TALÁLKOZÁSOK110 Egy régi levélváltásról

lehet fűzni, meg lehet magyarázni. Ezért legjobban azt szeretném, ha legközelebb bővebben írnál erről a közelebbi 
kérdésről: mi az, ami erre a nagy szolgálatra indít. 

Hogy mégis megmondjam nyíltan addig is, mit látok, az az, hogy Istennek az a vezetése, amellyel eddig elhozott, 
és a körülötted gigászi harcot vívó emberiségnek a sok gyötrő kérdése az, ami erre indíthatott.

Az „embert” ismered. A Isten „vezetését” megtapasztaltad. De vajon ismered-e Istent, aki Jézus Krisztusban 
lett megváltó Urad?!

Látod, azért teszem fel ezt a kérdést ilyen élesen s határozottan, mert ez a kérdés gyökere szerintem, és minden 
további ebbeli állásfoglalásodtól függ. Az egyetlen kérdés ez: hogyan viszonyulsz szíved szerint Jézus Krisztushoz?

A kérdés nem olyan egyszerű, amint az első pillantásra látszik. Hiszen a középiskolai hitoktatás – ha egyáltalán annak 
volt nevezhető – és a sok Lélek nélküli igehirdetés gondoskodott arról, hogy felnőtt ifj aknak maguknak felnőtt korban 
kelljen csak ezzel a kardinális kérdéssel szembenézniük. E külső körülményen kívül az is indít ennek a kérdésnek a felvetésére, 
hogy leveledben többször is beszéltél Istenről, de ez a szó: „Jézus Krisztus” sehol sem volt olvasható. Sok olyan művelt, felvi-
lágosult embert ismerek ugyanis, akik „hisznek” egy Istenben, aki talán a legmagasztosabb, legtökéletesebb Eszme, de nem 
olyan Személy, Aki saját lényét egy egyszerű, hozzánk mindenben – kivéve a bűnt – hasonlóvá lett emberben, mégpedig egy 
názáreti ácsfi úban, egy megvetett zsidóban nyilatkoztatta ki. Átgondoltad-e már ezt, Arturkám, és magasztos gondolataid 
közé be tudtad-e fogadni gyermeki, alázatos, de rendíthetetlen hittel, hogy ez az ember a Te Megváltód, ez az Istenember 
a világ Megváltója. Aki először koldusszegényen jött, istállóban született és a rabszolgák és gonosztevők bitófáján halt meg 
– azért, hogy váltsághalálával életet és üdvösséget: váltságot szerezzen az emberiségnek: hogy az egyedüli megoldást adja a 
bűn és halál rabságában szenvedő emberiségnek Isten ingyen kegyelmét, amellyel az Ő halálát és az Ő igazságát tudja be a 
mi igazságunknak, hogy ezáltal aki csak hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen?!

A Jézushoz való viszony az egyedüli döntő kérdés a Te életedben is. Ha megtapasztaltad és elfogadtad kegyel-
mét, amellyel eddigi bűneidre ingyen, szeretetéből bűnbocsánatot ad és azt soha szemedre nem hányja többé, ha 
megtapasztaltad ezt a szeretetet, akkor ez a szeretet és az ebből fakadó hála lehet az az egyedüli helyes rugó, amely az 
emberek felé való szolgálatra indíthat. Minden más indítás hibás, mert nem azt a célt tartja szem előtt, hogy másokat 
is a bűneik bocsánatához s ezzel problémájuk megoldásához elvezetni: ahhoz az Úrhoz, aki ott, a Golgotán Kr. u. 30 
körül legyőzte a bűnt és legyőzte a halált, azzal, hogy Isten feltámasztotta. Ezzel ad élő reménységet mindazoknak, 
akik a haláltól való félelmük és a bűnben való rabságuk miatt egész életükben rabok voltak. S akikhez ezt a drága 
örömhírt (= evangéliumot) elviszed, az boldogan talál majd megoldást élete minden sajgó kérdésére és sebére. Ő: a 
zsenge, aki elsőnek támadott fel és ma is él (Veled van minden napon!) Ő akar szolgálatba állítani: Ő akarja, hogy 
kegyelmét hittel fogadva újjászületett szívvel vezess el másokat is az Ő megismerésére.

[19]53. 3. 19.
 
Tiborkám!

Mondanom sem kell, mennyire örültem gyors és kimerítő, és ami a legtöbb, további beszélgetésre alkalmat adó válaszod-
nak. Az én hasonlóképpen gyors válaszom talán kicsit önző motívumokból fakad, de ez csupán annyit jelent, hogy ha ez 
az önző motívum nincs, úgy mondjuk – engedve levélírói lustaságomnak – egy héttel később felelek Neked. Mindjárt 
a levél elején kibököm a dolgot, hogy azután túladva ezen a kis opportunista bűnömön, nyugodtan beszélgessünk.

Azt kérdezed, van-e Bibliám? Igen, van, és elkísér mindenüvé. Tavaly télen, amikor munkaszolgálatra behívtak, a 
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Bibliát elvittem oda is, s bár ritkán jutottam olyan nyugodt, csendes perchez, hogy olvasni tudjam, a tudat, hogy velem 
van, s az a néhány alkalom, amikor olvashattam belőle, nyugalmat és békét adott a szenvedésben. Pedig ez a békesség 
és nyugalom szinte lehetetlennek látszott olyan körülmények között, mint amilyenben akkor voltam: kívülről, a világ 
felől a szadista kínzás, belül pedig az egyre hatalmasodó beteg-
ség gyötört. Igen, nagyon szépen köszönöm, fi gyelmedért igen 
hálás vagyok – van Bibliám. De… Él itt egy sorstársam, velem 
egykorú fi atalember. Kedves és jó fi ú, de a lélek dolgaiban még 
igen bizonytalan (nem vagyunk mindnyájan azok? Dehogy-
nem!) Most, március 27-én lesz a születésnapja, és szeretném 
meglepni egy Bibliával. Tehát arra kérnélek, amennyiben Ne-
ked ez semmiféle költségedbe nem kerül, küldjél egyet, nagyon 
hálás lennék érte. Amennyiben pedig nem jelent az én körül-
ményeimhez képest nagyobb anyagi áldozatot, úgy kérlek, írd 
meg az összeget és én postán elküldöm. Nem haragszol?

A leveledben felvetett kérdésekre sorra válaszolok, legfőképpen kiemelve azt, ami még nagyon-nagyon bizony-
talan bennem. 

A lélek, a test és a szellem triumvirátusa, melyről írsz s melynek együttes neve: ember – egyike azoknak a legősibb 
problémáknak, melybe mindig beleütközünk s melyben legtöbbször el is botlunk. Az ember mindég és mindenütt 
önmagába ütközik és önmagán botlik el. Ezért reménytelen mindenfajta külsőlegesen szociális próbálkozás a világ 
megjavítására. Igen, ez a triumvirátus teszi lehetővé, hogy az ember az egyedüli lény, aki önmagáról és arról, ami túl 
van rajta, gondolkodni tud. De a Teremtőnek ez az eléggé fel nem mérhető ajándéka felelősség is: akinek a lehetőségei 
végtelenek, az előtt a bűn éppen annyiszor lehetséges, mint ennek ellenkezője, a bűntelenség. Ez egyszerű logika. Tehát 
akkor, amikor Isten az embert olyan elképzelhetetlenül magasra emelte minden teremtmény fölé, olyasvalamivel aján-
dékozta meg őt, mely majd eldönti, méltó-é erre az ajándékra? És ha nem, akkor az ajándék a romlást jelenti számára.

Igen, nehéz együttes ez. A lélek tiszta és becsületes, de szándékait mindig megkontrázza valami és sokszor elfá-
rad. A test – akaratában gyenge, vágyaiban pedig erős. A szellem pedig, mely talán elsősorban arra hivatott, hogy 
a testet kibékítse a lélekkel – igen gyakran fölöslegesen okos és majdnem mindég gőgös. Nem hiába mondta Jézus: 
boldogok a lelki szegények… igen, Ő arra intette az embert, hogy vigyázzon, mert a drága ajándék méreg is lehet. 
A sátán mindenekelőtt okos: entellektüel. Ezért olyan hatalmas a mi nagyon is intelligens huszadik századunk-
ban. És jobb egy növény szeretetével szeretni Krisztust, mint „okosan” kételkedni benne – amivel nem azt akarom 
mondani, hogy okosan nem lehet szeretni Őt. A szellem Isten ajándéka, tehát azért kaptuk, hogy jól sáfárkodjunk 
vele. De jobb nem sáfárkodni, mint rosszul.

A testet szintén Istentől kaptuk, és valószínűleg nem azért, hogy elnyomjuk, hanem legyőzzük. Az aszketizmus – ez 
még nem száz százalékos meggyőződésem, tehát azt mondom: valószínűleg – nem helyes megoldás. A testet is ápolni kell, 
erősíteni és tökéletesíteni, hogy méltó hordozója legyen a teljes embernek. A test bűnei – betegségek, még akkor is, ha 
éppen a túlcsorduló egészség és „természetesség” látszatát keltik. Igen, a „természetre”, a „természet parancsára” gyakran 
hivatkoznak azok, akik szolgái lettek, ahelyett, hogy uralkodnának rajta. A testet öntudatosítani éppoly fontos feladat, 
mint a gondolkodást – el kell jutni oda, hogy nem érnek meglepetések részéről. A tökéletes, öntudatos test, a teremtés 
eredeti szándékai szerint való test éppoly bűntelen, mint amilyennek a léleknek kellene vagy kellett volna lenni. – Persze 
mindenfajta ilyen szétválasztás csak képletesen lehetséges, hisz az ember egyetlen egység, s csak azért beszélünk így, mert 
csak beszédben tudjuk kifejezni magunkat: mégpedig a szó véges és gyarló arra, hogy Isten teremtett valóságát tükrözze.
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Leveledben életcélom gyökereiről kérdezel. Néhány mondatban felelek, pedig hosszú napokat tudnék mesélni 
róla. Tehát először: Isten felelősséget adott rám, amikor az írás tehetségével megajándékozott. Elszámolással tar-
tozom Neki, minden téren, de elsősorban erről. Pro secundo: Isten a közelmúltban félreérthetetlen világossággal 
tudtomra adta, hogy fi gyel és segít, mindég mellettem van. Ezt olyan közvetlen élményszerűséggel éltem át, hogy 
számomra ez ettől az időtől kezdve a legélőbb, legvalóságosabb, legnagyobb realitás. Őt kell szolgálnom, mert mást 
szolgálni nem lehet. Th . Mann a bibliai Józsefről mond valami nagyon szépet és megragadót: József mindég tudta 
és érezte, hogy egy Történetnek, Isten történetének szereplője s eszerint cselekedett. Talán – egy nagy író kifeje-
zőerejének segítségével – így tudnám leginkább érzékeltetni azt, ami bennem van, s ez a tudat nem gőgöt szült a 
lelkemben, hanem alázatot – ez természetes. Ha nem így volna, a hamisságok papírkosarába dobhatnám minden 
leírt mondatomat. Aki Isten nagyságát és kegyelmét egyszer átélte – soha nem lehet gőgös.

És most, végül, a leglényegesebb kérdés: Isten, aki Jézus Krisztus lett. Igen, helyesen tapintottál a legkényesebb 
pontra, melyben a becsületes emberek nagy része sem tud állást foglalni, húzva a döntést, nem gondolva arra, hogy 
csak önmagát csalja meg. Jézus Krisztus nélkül nincs kereszténység, Ő az alapkő, aki Őt nem veszi észre, és kitér a 
kérdés elől, az nem keresztény. Ez a kezdet, amely eldönti valakiről: keresztény-e vagy sem – s csak utána jön a többi, 
szintén lényeges kérdés, de már a keresztényi mivolton belül, mely a protestantizmusban (csak henyeség, hogy egy 
kalap alatt beszélek „protestantizmusról”), katolicizmusban stb.

Krisztus és a krisztusi megváltás az, ami minden más vallás fölé emeli a kereszténységet, az egyetlen igazság fé-
nyébe. A vallás, az istenkeresés milyen magas fokára jutottak el a buddhisták, a kínaiak, a mohamedánok! De a végső 
igazságtól távol állnak, mély bölcsességükben sem jutottak tovább a pantheizmus különbözőképpen megnyilvánuló 
formáinál. Egyik sem jutott el a személyes Istenben való hitig, Krisztusig s a megváltás realitásáig. A Buddha-szob-
rok, a görögök és rómaiak istenszobrai természeti erők manifesztációi, s bár tanúságot tesznek az ember vágyáról 
személyes Isten után, de az emberi gyarlóságot követték, az Isten után való vágyakból bálvány lett. Nem Isten te-
remtette a maga képére az embert, hanem az ember a maga képére formálta istenét. A zsidók pedig, akiknek Isten 
megmutatta magát, a döntő, végső lépésnél megtorpantak: hitük nem volt elég erős, hogy a Megváltót befogadják. 

Igen, Tiborkám, hiszek Krisztusban, s tudom, hogy személy szerint megváltott engem is – de ez a hitem még 
nem elég erős: túl közel állok még múltbeli vívódásaimhoz, melynek éppen Krisztusban való hitem volt a sarkala-
tos pontja. De imádkozom, és az imádságban a hit egyre erősödik – jobban kifejezve szilárdul, hisz a hit csak erős 
lehet. De gyakran nem elég szilárd…

Tiborkám, búcsúzom, remélem, nemsokára kapok Tőled választ. Sokat jelentenek számomra ezek a beszélge-
tések.

Add át mindenkinek kézcsókjaimat, üdvözleteimet, kedves arádnak külön is. 
Sok szeretettel ölel  

Artúr
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