
Életem értelmének
három pillére
Életem értelme fokozatosan alakult ki bennem, és most visszagon-
dolva a megtett útra, három állomás tér vissza újra meg újra gon-
dolataimban. Ez a három állomás tulajdonképpen három lelki él-
mény, amelyek lelki, emberi és pszichikai önértelmezésemnek
mintegy tartóoszlopai.

Első állomás: egy életút irányt vesz
Nyolc éves kisfiú voltam, első elemista diák. Van egy két évvel idő-
sebb bátyám. Minden vasárnap rendszeresen jártunk szüleinkkel a
templomba. Egy ilyen vasárnap, szokásomtól eltérően, nem a többi
gyerekkel álltam a padsorok előtt, hanem valami oknál fogva a kó-
ruson voltam. Mihály bácsi, aki sekrestyés volt, éppen perselyezett.
Odaért hozzám és csak annyit mondott: „Mise után gyere be a sek-
restyébe.” Bementem. Minden bevezetés nélkül nekem szegezte a
kérdést: „Akarsz-e ministrálni?” Ijedtemben igent mondtam, mert
Mihály bácsitól féltünk: ő tartotta fenn a rendet a gyerekek között, és
bizony néha egy-egy pofon is elcsattant. „Akkor holnap reggel 7-re
gyere ministrálni!” — zárta le az interjút Mihály bácsi.

Kint édesanyám várt a bátyámmal. Mikor megtudta, miről van szó,
kézen fogott engem is meg a bátyámat is, és visszamentünk Mihály
bácsihoz. „Mihály bácsi — mondta édesanyám —, nekem két fiam
van, a nagyobbik most volt elsőáldozó, ez a nagy megtiszteltetés
neki jár, nem a kicsinek.” Mire Mihály bácsi ezekkel a prófétai sza-
vakkal válaszolt: „Nem bánom, jöhet a nagyobbik is, de én ezt a ki-
csit választottam ki.” Másnap ministráns lettem, és beindult egy
életút, amely szinte észrevétlenül ráállított a papság útjára.

Ha most visszagondolok erre az első élményre, akkor akaratlanul
is a kis Sámuel jut eszembe, akit Isten hívott, de ő az agg Éli pap
hangját hallotta. Érdemes eredetiben elolvasni a kis Sámuel meghí-
vásának történetét, mert benne mindenki magára ismerhet: „A kis
Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. Abban az időben az Úr
ritkán hallatta szavát; jelenést sem lehetett gyakran látni. Az egyik
nap mégis történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. A szeme már kez-
dett gyengülni, nem sokat látott. Isten lámpája még nem aludt ki.
Sámuel az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája állt. Az Úr
megszólította: »Sámuel, Sámuel!« »Itt vagyok« — felelte. Azután
odafutott Élihez, és azt mondta: »Itt vagyok, hívtál.« Az ezt vála-
szolta: »Nem hívtalak, feküdj le és aludj.« Elment és lefeküdt aludni.
Az Úr azonban újra szólította: »Sámuel!« És Sámuel fölkelt, odament
Élihez és azt mondta: »Itt vagyok, hívtál.« Ez azt felelte: »Nem hív-
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talak, fiam, feküdj le és aludj!« Sámuel ugyanis még nem ismerte az
Urat, még nem volt része abban, hogy az Úr megnyilatkozzék neki.
Az Úr most újra szólította Sámuelt, harmadszorra. Fölkelt, odament
Élihez és így szólt: »Itt vagyok, hívtál.« Erre Éli megértette, hogy az
Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Éli Sámuelnek: »Menj, feküdj le
és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: Beszélj, Uram, szolgád
figyel!« Sámuel elment és nyugovóra tért a helyén. Akkor megjelent
az Úr, elé állt és szólította, mint előző alkalommal: »Sámuel, Sámuel!«
És Sámuel így válaszolt: »Beszélj, szolgád figyel!«” (1Sám 3,1–11).

Most már tudom, hogy Mihály bácsin keresztül Isten hívott és
adta tudtomra, hogy kiválasztott. Ez az élet értelmének első titka,
amelyet mindenki alkalmazhat magára: Isten valamire teremtett
bennünket, vagyis mindenkit „kiválasztott” valamire.

Gyakran eszembe jut, mi történt volna, ha azon a vasárnapon nem
vagyok a templomban? De talán még izgalmasabb az a kérdés, ho-
gyan talált rám Mihály bácsi ott a kóruson, ahol nem voltam igazi
helyemen? De pontosan itt a válasz: a Jóisten mindenütt ránk talál.
Azóta azt is megtanultam, hogy a hiteles vallási és lelki élet titka nem
az, hogy mi keressük az Istent, hanem hagyjuk, hogy megtaláljon
bennünket, hogy szóljon hozzánk és átadja nekünk szánt üzenetét.

Második állomás: egy élethivatás beindul
Életem és önértékelésem második állomása szintén egy lelki él-
ményhez kapcsolódik. Ekkor már hetedik elemista voltam, minden
kész volt arra, hogy egy év múlva belépjek a szemináriumba. Világi
papnak indultam, mert jólelkű plébánosom példája állt előttem. A je-
zsuitákról még csak nem is hallottam. Ekkor történt, hogy a plébá-
nosunkat elhelyezték, a plébániát pedig átvették a jezsuiták. Ami-
kor megérkeztek, mindjárt másnap ministráltam nekik, és azonnal
tudtam, hogy ez az én utam. Olyan leszek, mint ők. Fel is vettek, a
szemináriumba már mint jezsuita jelölt mentem.

Önmagában ez a fordulat talán nem is lenne rendhagyó, hiszen sok
hivatás úgy kezdődik, hogy felnézünk valakire, és olyanok akarunk leni,
mint ő. Ez esetben azonban történt egy érdekes fordulat, amit az évek
során sikerült beépítenem személyazonosságomba, mint annak második
nagy hordozóoszlopát. Az történt ugyanis, hogy a jezsuiták két évvel
később elhagyták a plébániánkat, és soha többé nem tértek oda vissza.
Ha most elemezem az események ilyennemű alakulását, akkor azt ol-
vasom ki belőle, hogy a hivatást nem én választottam, hanem a Jóisten,
aki ügyelt arra, hogy a jezsuiták megtaláljanak. Amikor ezt megtették,
visszavonultak a harctérről, tudván, hogy elvégezték küldetésüket.

A hivatástudat a megelégedett élet második titka. Később nagy-
szerű társat találtam ebbeli meggyőződésemben Boldog Charles de
Foucauld, Károly kistestvér személyében, aki így elmélkedik: „Nincs
értelme azt mondani, hogy valaki hivatást választ. A hivatást Isten
választotta ki nekünk, boldog az az ember, aki felismerte, mire hívja
őt az Isten és elfogadta a hívást.”
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Így lettem én jezsuita, és hivatástudatom lineárisan, nagyobb
zökkenők nélkül alakult a mai napig.

Harmadik állomás: a küldetéstudat új fordulatot vesz
Életem értelmének harmadik pillére szintén egy élményhez fűződik.
1989-ben történt, ekkor még Zágrábban éltem. Húsvét előtti napok vol-
tak. Ottani elöljáróm megkért, hogy helyettesítsek egy atyát, aki két nap
múlva kezdte volna egy papi lelkigyakorlat vezetését, de megbetegedett.
Elöljáróm kért, hogy vegyem át én a lelkigyakorlatot. Vonakodtam, más
elfoglaltságra hivatkoztam. Újra megkért, vegyem át a lelkigyakorla-
tot. Igent mondtam. Ez kedd lehetett. Csütörtökön este megjelentem
a lelkigyakorlat színhelyén, és még aznap este egy idős pap keresett
fel. Elmondta, hogy már évek óta nem volt Zágrábban, mivel rákos,
de most eljött, hogy elvégezze nálam életgyónását. Az orvosok még
csak néhány hetet adnak neki. Mondom neki, hogy valószínűleg ösz-
szetéveszt azzal a másik atyával, akinek a neve ott szerepelt a meg-
hirdetett lelkigyakorlat értesítőjén. Megnyugtatott, hogy nagyon is jól
tudja, ki vagyok, olvasta írásaimat. Tovább folytatva a beszélgetést, azt
is megjegyezte, hogy már három hónapja készül erre a velem való ta-
lálkozásra. Újra visszautasítottam ezt a megjegyzést, mondván, hogy
ez képtelenség, hiszen én is csak tegnapelőtt tudtam meg, hogy ma este
itt leszek. „De én tudtam már három hónappal ezelőtt” — mondta mo-
solyogva az idős pap. Meggyónt, hazament, azóta már régen meghalt.

Bennem viszont megmaradt egy életre szóló tapasztalat, amely
megalapozta küldetéstudatomat. A Jóisten engem nemcsak kiválasz-
tott, nemcsak meghívott, hanem küldetést bízott rám. Azóta tudom,
hogy bárhová megyek, ott nem én vagyok a főszereplő, hanem ott va-
lakinek szüksége van rám. Amikor most visszagondolok az elmúlt
évekre, felbukkannak az ilyen vonatkozású emlékek: papokkal talál-
kozom, akik elmondják, hogy szeminaristák voltak, el akartak menni,
de akkor megjelentem én, tartottam egy elmélkedést, amire én már
nem is emlékszem, és úgy érezték, nekik szánt üzenet volt, kicsoma-
goltak és tovább folytatták hivatásuk útját. Nemrégen egy orvos há-
zaspárral találkoztam, egészen véletlenül, akik nagy örömmel közöl-
ték, hogy húsz évvel ezelőtt én mentettem meg a házasságukat.

A megelégedett élet harmadik titka a küldetéstudat. Későbbi ol-
vasmányaim során egy nagyszerű útitársra bukkantam ezen a téren
is: Boldog John Henry Newman bíboros személyében. Ő írja: „Isten en-
gem egy pontosan meghatározott küldetésre teremtett, rám bízva egy
feladatot, amit nem szánt senki másnak. Van egy küldetésem: talán so-
hasem fogom megtudni teljes mélységében ebben az életben, de hiszem,
hogy egyszer világos lesz előttem. Bizonyos értelemben szükséges va-
gyok az isteni tervben, olyannyira fontos a saját helyemen, mint egy
arkangyal az övén. Ha elbukom, Isten választhat valaki mást helyet-
tem, amint képes volt kövekből új fiakat támasztani Ábrahámnak. Ez
azonban nem ment fel attól, hogy része vagyok művének, hogy egy
karika vagyok abban a láncban, amely egységbe fűzi az embereket.”
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A három felsorolt lelki élmény ma már harmonikus összhanggá
forrt eggyé az életemben, amit úgy is nevezhetnék, mint életem Kré-
dóját, Hitvallását. Hiszem, hogy semmi sem történt véletlenül az
életemben, hanem Isten tervei valósultak meg örömben és bánat-
ban, jóban és rosszban. Röviden, az élet akkor válik igazán értel-
messé, amikor rádöbbenünk arra, hogy szeret bennünket az Isten.

„Isten kegyelme itt
elérhető”
Nagyon szerencsés embernek érzem magam: sok minden mellett
azért, hogy egészen fiatal koromban találkoztam alighanem életre
szóló hivatásommal, a zenével. Valószínűleg már az — ilyen szem-
pontból is nagyon inspiráló — óvodai években kezdődött mindez,
majd nagyszerű zenei általános iskolával és gimnáziummal folyta-
tódott: az, hogy ezután hamar a zenei pályán találtam magam,
mindezek örömteli beteljesülése volt.

A keresztény hithez nem a zenén keresztül jutottam el, inkább azzal
egy időben, mintegy „párhuzamosan” (szintén 6–8 éves koromban),
de a zene ajándéka számomra az Istenbe vetett hit csodás, valóban
természetfeletti megerősítése volt — és remélem, mindig is marad.
Talán zenei érdeklődésemmel is összefügg, hogy szellemtörténetileg
egy kicsit a francia Forradalom előtti kor világképében élek. Ez sem
választható el a hit kérdésétől: a nekem legkedvesebb zeneszerzők,
Purcell, Handel, Rameau, Haydn, Mozart és főleg Johann Sebastian
Bach magától értetődő, természetes és mély istenhite, mely — nem
csak vallásos — műveik minden hangjából sugárzik, mindennapos
inspiráció és életre szólóan követendő példa.

Persze sok minden megváltozott a 18. század óta, de úgy érzem,
hogy az emberi ész és tudomány mindenhatóságába, illetve a sza-
badság kiterjesztése általi felemelkedésbe vetett — zömben őszinte,
tiszta szándékú — emberi várakozások időközben erősen túlzottnak
bizonyultak. S bár nem mondom, hogy Verdi Don Carlosának híres
párbeszédéből — melyet II. Fülöp spanyol király és Grandja, Posa
márki a szabadságról folytatnak egymással — a királynak adok iga-
zat, a szabadság mindenek-felettiségéről szóló szövegkönyvet ma
igencsak naivnak és idejétmúltnak tartom: egy Bach-korál Luther-
vagy Gerhardt-strófája bizony sokkal korszerűbb, modernebb és ak-
tuálisabb annál. A Forradalom óta eltelt több mint 200 év emberi tör-
ténelme — amint az azt megelőző évezredekéi is — sok más mellett
azt is bebizonyította, hogy Isten segítsége és kegyelme nélkül e világ
dolgai is reménytelenek, problémái megoldhatatlanok.

VASHEGYI GYÖRGY
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