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történész

bibliaórák keretében rendszeresen is. A szolgálat öröme adja
ma leginkább ezt a belső boldogságot.

Most veszem észre, hogy Jézusról még nem is szóltam. TIzen
évesként János evangélista Jézusa ragadott meg: az a benső, meleg
hang, amivel a tanítványaitól búcsúzik. Aztán a Hegyi beszéd bol
dogságainak Jézusa. Érettebb fejjel Pál apostol Krisztusa, majd az
ÓSzövetség Örökkévalója. aki ugyanaz, mint az Újszövetség Kürio
sza. Az első és legnagyobb hitvallás, hogy a názáreti Jézus a Krisz
tus. 6 az Oroszlán és a Bárány egyszerre. Aki volt. Aki van. Aki el
jövendő. Aki meghalt. Értem. Hogy életem legyen. Aki feltámadt.

És visszajön dicsőségben. Aki egy. És három. Aki Atya, Fiú és
Szentlélek. Egy. Örök. Isten.

Az 6 nevének legyen dicsőség most és mindenkor!

ifA katolicizmus
életforma...If

Két éve egy hasonló kérdésre válaszolva azt próbáltam elmondani,
hogy mit jelent Jézus nekem, a történésznek, aki keresi a történe
lem értelmét. A mostani kérdés személyesebb vallomásra hív fel:
milyen szerepet játszott Jézus és a kereszténység személyes életem
ben. A válasz egyszerű: igen, része volt, mégpedig meghatározó
része az életemnek Jézus személye és a kereszténység. Ez azt je
lenti, hogy keresztényként, Jézussal személyes kapcsolatban, az ő

követőjeként akartam leélni az életemet. Ha hiszem azt, hogy Jé
zusban maga az Isten lett emberré, hogy bennünket megváltson,
akkor ez a tény a történelem központja és értelme, s akkor csak
ez lehet az ember egyéni életének a központja és értelme is. Akkor
Jézus a legfontosabb személy az életemben, s a vele való kapcsolat
határoz meg minden egyebet. Ez így túl szépen hangzik. A való
ságban ez korántsem volt ilyen egyszerű, hiszen szinte naponta
át kellett élnem, hogya megvalósulás milyen messze van a kitű

zött céltól, megélt kereszténységem milyen messze van az evan
géliumi normától. De hát - Rahner szerint - a keresztény eg
zisztencia lényegéhez tartozik, hogy megtapasztaljam, elfogad
jam és elviseljem a különbséget, a szakadékot aközött, ami va
gyok, és aközött, amivé lennem kell. Ez egyaránt érvényes saját
személyemre, de minden keresztény közösségre és az egyházra
is. Mivel életem túlnyomó része már mögöttem van, válaszom
lényegében egy történet elbeszélése.
Azt, hogy mit jelent katolikusnak lenni, még gimnazista koromban
a költő-teológus, Sík Sándor fogalmazta meg számomra máig ható ér-
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vénnyel: "A katolicizmus életJormi1, éspedig totális életforma, amely
az egész valóságot átölelni, alakítani, betölteni, átlelkesíteni igyekszik.
Világfelfogás. amelyben benne van minden, ami embemek hozzáférhe
tő; ... világalakító lendület, amely mindent - külső és belső valóságot
- a Krisztus képére akar átformálni." Négy évtizeddel később a filo
zófus-teológus, Karl Rahner így szólt erről: "A keresztény ember szá
mára végül is egész egzisztenciáját jelenti a kereszténysége." A keresz
ténység személyes aktus, válasz Istennek az ember felé forduló, őt Jé
zus Krisztusban megszólító magatartására, s mint ilyen az egész
embert érinti, annak egész valóságában és világában.

Ritkán adatik meg, hogy a keresztény konfliktusmentesen élje
meg kereszténységét a világban (ezt Jézus sem ígérte meg, sőt

éppen az ellenkezőjét helyezte kilátásba), mert a világ többnyire
nehezen tűri, hogy Krisztus képére formálják át. Fokozottan így
volt ez az én nemzedékem életében, amely diákéveit befejezve a
40-es évek végén, az SO-es évek elején lépett ki a világba. Azon
nal egyértelműen döntenünk. választanunk kellett. Nagyon sze
rettem volna tanítani, kutatni, de hitem nyilvános megvallását és
gyakorlását nem tagadhattam meg. Ebben a kérdésben semmiféle
kompromisszum nem volt számomra elfogadható, s ezt a káde
resek előtt sem rejtettem véka alá. Friss tanári diplomámat eltet
tem hát a fiók mélyére, és beálltam útkövező segédmunkásnak.
Szerencsére nem kellett túl sokáig a kockakövekkel megrakott ta
licskát tologatnom. mert egy volt tanárom segítségével bekerül
tem egy tudományos kutatóintézetbe, mivel azonban a szóban
forgó vékát ott sem vettem használatba, egy év múltán onnét is
távoznom kellett. Ezzel az én szerény kis "üldözési" sztorim vé
get is ért. öt év elmúltával ugyanis visszahívtak az említett ku
tatóintézetbe, s többé nem emeltek kifogást vallásosságom ellen,
nem kívántak tőlem e téren semmiféle kompromisszumot. Úgy
vélték. attól, hogy vasárnap, s többnyire hétköznap is templomba
járok, hogy körmeneteken néha még a baldachint is viszem, sőt

tagja vagyok egyházközségem képviselőtestületének, mindettől még
lehetek jó történész. Sőt, mikor 774:Jen a BM egyhétvégi vidéki lelkigya
korlat miatt visszavonta útlevelemet, főnököm azt mondta, ne törődjek vele,
csináljam nyugodtan tovább, ahogy hitem és lelkiismeretem diktálja. Igaz,
hogy szocialista országba 7 évig rem utazhattam, de az Intézet minden
nyugati meghívás, szakmai konferencia alkalmával kiharcolta számomra a
szolgálati útlevelet. Természetesen fényes karrierre, vezető pozícióra nem
számíthattam. de egy megszá1lott kutató számára az ilyesmi egyébként
is a legsúlyosabb csapás, ami érheti. Ettől, valamint a hitemért vállalandó
igazi megpróbáltatásoktól (üldözés, börtön stb.) Jézus - ismerve gyen
geségemet - megkímélt. Egyszerű tudományos munkatársként viszont
maradt bőven időm arra, amit keresztényként fontosnak tartottam.

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amely beleszületett egy ön
magát kereszténynek valló társadalomba. diákként átélte a 20.
századi hazai katolikus megújulás utolsó évtizedét, a 40-es éve-
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ket, s a tizen- és huszonévesek lelkes, világmegváltó idealizmu
sával életét valamiképpen a kereszténység szolgálatának akarta
szentelni. Ezt hoztam magammal otthonról (szüleim hitüket a
legsötétebb 50-es években is nyíltan megvalló és gyakorló mun
kásemberek voltak), erre kaptam indítást az állami gimnázium
ban is, ahol a kereszténység nem korlátozódott ahittanórákra,
hanem - hála Liska Zoltán atyának - diákéletünk egésze en
nek jegyében telt el. A mi nemzedékünk már a középiskolában
Prohászkát olvasta, no meg a Vigiliát. S végül meghatározó jelen
tőségű volt számomra az a tíz év, amelyet a Horánszky utcában,
a jezsuiták vezette középiskolai, majd egyetemi Mária Kongregá
cióban töltöttem. Ez volt akkor az egyik legigényesebb katolikus
szellemi műhely fiatalok számára, s amit tőlük - Tornyos Gyu
lától, Pálos Antaltól, Varga Lászlótól - kaptam, míndmáig meg
határozza azt, hogy mit jelent számomra kereszténynek lenni. Ök
- elsősorban Varga páter - adták kezembe Maritain, De Lubac
munkáit, Teilhard de Chardin stencilezett írásait, az Études című

folyóiratot, s ők ismertettek meg az egyház szociális tanításával, a
francia "új teológiával". Ezekből az írásokból értettem meg, hogy a
kereszténység "lényege éppen az, hogy élő és mindig időszerű", s a
keresztény magatartás nem az "évasion", hanem a "collaboration",
azaz nem kivonulás, menekülés a világból, hanem Istennel és az
emberekkel együttműködve dolgozni lsten művén a világban.

Az eddigiek alapján érthető, hogy barátaimmal együtt igen
nagy örömmel fogadtuk a zsinatol. Úgy éreztük, hogy most
megvalósul mindaz az egyházban, amiben reménykedtünk, ami
ért lelkesedtünk, s amiért a magunk szűk körében dolgozgat
tunk. Nagy élmény volt számomra, hogy az utolsó zsinati
ülésszak idején részben Rómában, részben Párizsban tartózkod
hattam, s közvétlenül átélhettem, hogy a nyugati katolikusok
számára mit jelentett a zsinati megújulás, az ablaknyitás a mai
világra. Itthon is abban próbáltam a magam szűk körében közre
működni, hogy a zsinati megújulás tüze nálunk is fellobbanjon.
Ennek jegyében kezdődött az 197O-es években életem "kisközösségi"
időszaka. Rögeszrném volt, hogy ezeket a kis közösségeket az egy
házközség nagyobb közösségén belül kellene kialakítani. Voltak évek,
amikor egy lelkes kápIánunk és egy türelmes plébánosunk révén si
került is ez, legalábbis a fiatalok körében. Nagy segítségemre voltak a
külföldön megjelent katolikus kiadványok: a Teológiai Kiskönyvtár
kötetei, a Szolgálat, a Mérleg, és még hosszan sorolhatnám őket. Vé
gül a 80-as években lehetőséget kaptam az egyetemi oktatásra.

Az én nemzedékem beleszületett egy "keresztény" társada
lomba, s átéltük ennek szertefoszlását (mégha némelyek még
mindig ennek az illúziójában élnek is), rádöbbentünk, hogy hata
lom nélküli kisebbség vagyunk egy pluralista és materialista tár
sadalomban. Ráébredtünk, hogy hazánk missziós terület, s fel
adatunk a tanúságtétel egy lényegében pogány világban. Az el-
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író,

rodalomtörténész

csüggedés pillanataiban eszembe jutott De Lubac mondása: "Az
emberiségnek szüksége van Krisztusra, akár tudja ezt, akár
nem." A megváltozott helyzet új magatartásformák, új erények
kialakítását kívánta tőlünk: elfogadni a világot, tudomásul venni
a társadalom pluralizmusát, tisztelni a másik ember személyét és
véleményét, még ha másképp gondolkodik is, mint én, s készen
állni párbeszédet folytatni vele. Tapasztalataim szerint ezekre az
erényekre nemcsak a "világban" van szükségünk, hanem egyre
inkább az egyházon, a keresztény közösségen belül is.

Mindez persze nem könnyű dolog, s ehhez van szükség a Jézussal
való személyes kapcsolatra nemcsak ünnepnapokon, hanem minden
nap, minden órában. Végtelenül hálás vagyok egykori gimnáziumi
hittanánmknak, Liska Zoltánnak, aki rászoktatott bennünket az Új
szövetség mindennapi olvasására (akkoriban ez katolikusok között
még egyáltalán nem volt szokásos). Ennek révén találkozom és be
szélgetek mindennap Jézussal. Az igazi találkozás azonban egyre in
kább az, ha valakivel vagy valakikkel, akik közel állnak hozzám,
többnyire tanítványaimmal, együtt olvashatom az Evangéliumot, és
utána együtt beszélgetünk Jézussal. Mert Ó azt ígérte, ahol ketten
hárman együtt vagyunk az Ó nevében, ott köztünk van.

Jászol és katedrális
Személyes boldogulás?

Inkább: keret és kötődés. Az indítás, az indulás környezete,
törvénye - amely akkor is visszatartott, amikor látszólag messze
kerültem tőle, s a csábítás még távolabbra röpíthetett volna; föld
rajzilag vagy még inkább lélekben távol.

Szerencsém volt (egyházilag, felekezetileg ezt persze másképp
mondják: gondviselésnek, predestinációnak).

Maradtam - maradjunk hát itt is, ebben a rövid vallomásban
(gyónásban?) - Kolozsvárt, a híres Farkas utca (az erdélyi pan
teon) közelében. Az utca egyik végében az erdélyi gótika remeke,
a református templom és a régi kollégium s a Kolozsvári testvé
rek Szent György szobra, a másik végen a piaristák iskolája és az
egykori rendház. Személyesen a Farkas utcai templomhoz és a
vele valamikor egy telken álló kollégiumhoz kötődöm elsősorban

(bár az utca közepén a házsorba illeszkedő "állami gyakorlógim
názium" is szüleimmel pár évig otthonunk volt), családilag a pi
aristák épületéhez azonban szintén többszörös közörn van. Ez
persze nem maga a krisztusi tan, annak csupán tárgyiasult esz
köze. Sőt, diákkorom jelentős részében "tárgytalanítani" akarták
ezt a kapcsolódást, olyannyira, hogy a hajdani kollégium vala
melyik termében pionír-instruktori rábeszélés, lebeszélés tárgya

901


