
ság és a kereszténység, és persze ma is, minden ún. dialógus el
lenére. A kereszténységet inkább teológiai kérdések (Messiás), a
zsidóságot inkább a Holocaust vagy a napi politikai vetületek iz
gatják. Természetesen mindkettőt a másik kérdésköre is, de még
is ilyen a felállás. A történelem az elmúlt évezredekben sok cso
dát adott át és közvetít ma is mind zsidó, mind keresztény rész
ről. Sok vér tapad ugyanakkor a történelemhez és a történelmi
tudathoz. A háborúknak pedig nincsen vége. A zsidóság abban,
amit történelmileg elszenvedett a kereszténységtől, a Hegyi beszéd értel
mében boldognak mondhatja magát Isten előtt. Ez evilági értelemben
nem vigasz, de aki rá tud hangolódni a Hegyi beszéd hu11ámhosszára,
annakez sokat jelent. A kereszténység története sok szent, igaz sorsát
hordozza. A zsidóság tudja, hogy a világot az Igazak imája és élete
tartja fenn, különben összedőlne. A kereszténység is tud erről.

Hosszú évek óta tudom azt, hogy a legfontosabb a világon az
ima, természetesen a szívből jövő ima. Szeretném, ha nem csak tud
nám, de ez állandó jelleggel meg is valósulna bennem. Medjugorjé
ban lassan két évtizede megjelenik Mária, Jézus édesanyja, Mária
Medjugorjéban arról beszél, hogy imádkozni, böjtölni, gyónni kell,
szentmisére menni, rózsafüzért imádkozni - mindezt termé
szetesen szívből, lélekkel. Ez menti meg a világot. Semmi más. Med
jugorjéban megtapasztaltam, hogy a föld összeér a mennyeI.

Jelen van Krisztus békéje. ott voltam Havas Boldogasszony nap
ján ebben az évben, és a 40 foknyi hőségben megjelent vagy 15 ezer
ember feje fölött a szivárvány a Nap körül, Isten reménységének a
jele, hogy megmenekillhetünk. Van remény, de csak az imádságban
Istennek szentelt életben, semmi másban. Ezért imádkozott 1948-ba
édesapám a szegedi Alsóvárosi templomban. Most feleségem, gyer
mekeim, élő idősödő nagyszüleink közvetítik leginkább felém Isten
elvárásait, napi feladatunkat. A nagyobb világ csak annyiban vehet
el időt az életünkből, amennyiben az a közvetlen ránkbízottakat
nem semmisíti meg. Vannak kivételes helyzetek, közéleti elvárások,
természetesen ezeknek sem fordítunk hátat. A társadalmat azonban
csak egyvalami formálhatja át igazán: a szívból jövő ima!

~~~~i:Z Krisztus követője
Keresztény vagyok, ami azt jelenti: krisztusi, vagy inkább Krisztus
követője. De nem lehet követni azt, akit soha nem láttam. Jézus
Betlehem óta rangrejtve van jelen miközöttünk, Sokszor eltakarja
előlünk az istálló, a jászol meg a bárányok bégetése. Ki is nekem
ő? Hitem szerint sorshatározó, aki személyes boldogulásomban a
legfontosabb szerepet játszotta. Emlékeim között kutatok. Tanár
vagyok, hivatásom szerint lelkész. Apám is az volt. A templom és
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az iskola feszültségében éltem eddig is. Bízom: ezután sem lesz
másként. Három diákkori történet jut az eszembe.

Amikor iskolába kerültem, minden kiváncsiskodó kérdésemre
válaszolni kész nagyapám jóvoltából már tudtam írni meg olvas
ni. A nagy iskola-izgalom nem az elsajátítandó tudnivalók miatt
dobolt bennem, hanem hogy meg fogják kérdezni: mi az apám
foglalkozása. Ekkor 1942-t írtunk. Kis egyházamat a hatalom ak
kori urai mint a honvédelem érdekeit veszélyeztető szektát betil
tották. Így hát amikor apám foglalkozását kérdezte a tanító néni,
én csak szemlesütve mertem mondani: Adventista prédikátor.

Csönd volt az osztályban. Viharelőtti. De nem lett vihar. A ta
nító néni odajött hozzám, szelíden megsimogatta a fejem búbját,
és csak ennyit mondott:

- Jól van. Azt írom be, hogy ,,magántisztviselő". Ugye jó lesz így...?
Erre a pillanatra sokat gondolok. Akkor a tanító néni volt szá

momra a jászolban született Jézus kegyelmes, simogató tenyere.
A másik történet - későbbi. 1951-et írtunk. Színjeles bizo

nyítvánnyal végeztem a nyolcadik osztályt, de mégis az osztály
főnököm nagy sóhajtozásokkal mondta el anyámnak, hogy mivel
"ikszes" káder vagyok, középiskolában nem tanulhatok. Miskol
con laktunk ekkor. Bejártam a környék összes iskoláját, de min
denütt egyforma volt a válasz: nincs számomra hely.

Közeledett a szeptember. A nyár egy részét Budapesten, nagy
anyáméknál töltöttem. Itt tudtam meg "véletlenül": van még egy
hely a fasori Evangélikus Gimnáziumban. Izgatottan rohantam, s
a hivatalzárás előtt néhány pillanattal érkeztem. Az igazgató úr
éppen hazafelé készülődött, amikor az irodába léptem.

- Szeretnék gimnáziumba járni - rebegtem.
Nem szólt semmit. Végiglapozta a bizonyítványomat, és fel

nyitotta az anyakönyvet, beírta a nevemet és adataimat. Amikor
édesapám foglalkozásához ért, megkérdezte:

- Mi az, hogy "magántisztviselő"?

- Az adventista prékikátort jelent - mondtam halkan.
- Micsoda?! - üvöltötte. Apád egy csirkefogó szektás! Ha

ezt tudom, soha nem írtalak volna be. Felpattant az íróasztalától,
és le-föl sétált a szobában.

- Vedd tudomásul, én fogom a magyart tanítani az osztály
ban, de abban biztos lehetsz, hogy nálam egy szektás pap fia
kettesnél jobban nem felelhet!

Már a második órán kihívott felelni. Még ki sem értem a tábla
elé, beírta a kettest. Az első dolgozatomra ráírta: "Az osztály leg
jobb dolgozata. Kettes!"

Akkor nagyon elkeseredtem. Emlékszem, a nagy szünetben a
gimnázium udvarán, a tornaterem falánál álltam. Nem is vettem
észre, hogy osztályfőnökömott áll előttem.

- Gyere csak Jenő, sétáljunk egy kicsit együtt - mondta.
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SZŐNYI ZSUZSA
a Vatikáni Rádió

munkatársa

- Tudok a keserűségedről. Nézd csak, egy választásod lehet:
vagy kiábrándulsz mindenből, vagy pedig legalább olyan jól,
vagy ha lehet jobban megtanulod a magyart, mint ahogyan Laki
tanár úr tudja. Kezet nyújtott, majd vállamra tette a kezét és
annyit mondott: - Isten segítsen édes fiam!

Aznap elmentem az egyetemi könyvtárba, hogy jobban tud
jam a magyart, mint az igazgató úr.

A következő évben megszűnt az iskola. Állami gimnáziumba
kerültem. Ekkor nyertem országos tanulmányi versenyt magyar
ból, és megértettem, hogy megint Jézus szólt, de most meg az
osztályfőnök úron keresztül.

Érettségi után háromszor felvételiztem az egyetemre. 1955-ben,
1956-ban és 1957-ben. Mindháromszor maximális pontszámmal 
elutasítottak, megint hitem és apám foglalkozása miatt. Elkeseredve
mentem a Liget felé, az akkor ledöntött Sztálin szobor "ottfelejtett",
majd a forradalom után gyorsan eltűntetett csizmája miatt "Csizma
térnek" becézett Dózsa György út betornán. Lógattam a fejem, és
mindent kilátástalannak láttam. A téren gyerekek játszottak. Egy
nagyobb fiú tanította öccsét biciklizni. Amikor mellettem elszaladt,
erősen tartva a nyereg hátulját, rákiabált a kicsire:

- Öcsi, ne a lábadat nézd, nézz előre!

Valami megmagyarázhatatlant éreztem, amit akkor érez az em
ber, amikor Isten szól. Megváltozott körülöttem, bennem minden.

Másnap beiratkoztam a teológiára. Hátha én is lehetek Isten
simogató tenyere, és akkor nem élek hiába.

Most, hogy a múló évek fátyolán át Jézus kezenyomát kere
sem az életemben, ez a három történet jutott eszembe. Így talál
koztunk. Hajdani tanító nénim simogató keze, osztályfőnököm

higgadt, bölcs tanácsa, meg a biciklizni tanító fiúcska rikkantása
közvetítette őt nekem életem váltóállítása idején. Így volt Ö jelen
az életemben, és így lett értelme a hétköznapoknak.

Ki nekem Jézus?
Teológusokkal, írástudókkal, bölcsekkel úgysem vehetem fel a ver
senyt, de nem is akarnám. Mert ösztönösen, lelkemben mindig
éreztem, hogy Jézussal kapcsolatban nincs magyarázat. Nem ér
telemmel kell közelednem hozzá, hanem "csak" szeretettel. Bár
az egyház tanítása szerint "FIDES et RAnD" a helyes megköze
lítés ... Ezt az utat az okos hittudósok és bölcselkedő hívek vá
laszthatják.

Számomra a legigazibb tanítás, amit Jézustól kaptam: Szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat. Ebben minden benne van, és
végeredményben ez irányította életemet. De gyerekként és fiatal-
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