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4. (Tűnődés a magányról és az emberi kapcsolatokról) 
 

Életem során többször kellett arra gondolnom, hogyan is lettem lelkipásztor. 
Hosszú ideig ugyanis más akartam lenni. Középiskolásként több orvos-regényt 
olvastam (Cronin: Réztábla a kapu alatt című regényén túl az Orvos lettem Ameriká-
ban, meg az Egy sebész útja című könyveket, aztán a „Dr. Arrowsmith”-et. Az 
utóbbiak íróira már nem emlékszem pontosan). Annyi bizonyos, hogy ezek a 
művek egyértelműleg az orvosi pálya felé tereltek. Igyekeztem is buzgón tanulni 
az anatómiát és a vegytant: ezek voltak a felvételi vizsga tárgyai. Sebész akartam 
lenni. Az utolsó középiskolai évben történt a nagy változás, s ebben bizonyára 
jelentős része volt áldott emlékű irodalomtanárom, Nagy Géza hatásának. Így 
aztán 1952 nyarán magyar nyelv és irodalom szakra felvételiztem Kolozsváron; a 
vizsgák közepette történt a letartóztatásom. A kétéves fogságból való hazatérés 
után több társam teológiára ment (Kozma Zsolt, Muzsi András); engem eltánto-
rított a felvételi tájékoztatóban írt 800 lejes „fenntartói és kari díj”, úgy gon-
doltam, ezt nem róhatom rá a két évi elszegényedés (hegedűm eladása, anyám 
munkába állása és egyebek) után szüleimre. Arra nem gondoltam, hogy a legációs 
összegek, meg később a lehetséges ösztöndíj fedezni fogják az intézeti költ-
ségeket. Egy évig tisztviselősködtem a kolozsvári Papírlemezgyárban, míg végül 
én is a Teológia mellett döntöttem. Akkor még nem tudtam, hogy a lelkipásztori 
munka alapvetően a személyes kapcsolatokon fordul meg; ettől lesz a „lelkész” 
valóban lelkipásztor.  

Későbbi lélektani tanulmányaim rendjén próbáltam megfogalmazni, hogy mi-
lyen beállítottságú emberek közé is tartozom. Megállapítottam, hogy nem extra-
vertált, hanem befele forduló, azaz introvertált embertípus vagyok. Már gyermekko-
romban is, ha választani kellett aközött, hogy játszani megyek-e, vagy olvasok, in-
kább az olvasást választottam. Soha nem tanultam meg elfogadhatóan táncolni — 
pedig teológus koromban még tánctanfolyamra is jártam. Később úgy fogalmaz-
tam, hogy ha én egy nővel ölelkezni akarok, azt nem a nagy nyilvánosság előtt te-
szem. Felnőttként nem is táncoltam soha, még a gyermekeim lakodalmán sem. 
Igaz, hogy a két kisebbiknek, Borikának és Sándornak az esküvője igen szerény 
számú résztvevővel és nagy csendességben folyt. Jól megvoltam tánc és táncpart-
nerek nélkül is. Ha diákkoromban kelletlenül részt is vettem egy-egy „elvtársi ösz-
szejövetelen” (akkoriban ez volt a tánccal egybekötött ünnepségeknek a hivatalos 
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neve), nem nagyon tudtam társalogni a táncos partneremmel. Örültem, ha leülhet-
tem egy pohár fröccs mellé, s inkább barátaimmal beszélgettem. 

Sok barátom sohase volt. Akiket annak tartottam, azoknál hamar kiderült, 
hogy én ragaszkodtam jobban hozzájuk, mint ők hozzám. Volt olyan is, aki csú-
nyán kihasznált, becsapott. Belőlem a testvérkeresés keze nyúlt a másik ember 
felé; egyke mivoltomat ugyanis nagyon nehezen tudtam elviselni. Azért akartam, 
tudatosan vágyva rá, hogy gyermekeim legyenek: nekik ne kelljen annyi gátlással 
megküzdeniük az életben, mint nekem.  

A lelkipásztori hivatástudattal úgy harmadéves koromban ajándékozott meg 
Isten. Akkor döntöttem el véglegesen, hogy ezen az életpályán maradok (első és 
másodévesként ugyanis a teológiát „átmeneti státusnak” véltem csupán. Úgyis 
rövidesen megváltozik a világ, s akkor azután az lehetek, ami valójában akarok, 
mondogattam magamnak). Amikor a negyedévet is elvégeztem, akkor kerültem 
dilemma elé: gyülekezeti szolgálatot vállaljak-e, vagy a tudomány művelésének 
ösvényére lépjek? Nekem nagyon megfelelt volna az, hogy csendes magányban, 
íróasztal mellett munkálkodjam. (Gyülekezeti szolgálatom első 5 évében, Ludas-
telepen, az egyszobás lakásban még íróasztalom sem volt. Az első íróasztal és 
írógép nagy ajándéka csak 30 éves korom után köszöntött rám, amikor vízaknai 
lelkipásztor lehettem!) Felvételi vizsgát tettem a magiszteri tanfolyamra, s így egy 
évvel késleltettem a gyülekezeti szolgálatot. De az első masteri évem után csak 
kimentem a Mezőségre, végtelen primitív körülmények között szolgálni. Nem 
volt rendes, többszobás parókia, berendezett lelkészi hivatal, se könyvek, se vil-
lanyáram, nem beszélve a vezetékes vízről, fürdőszobáról stb. De magány, az 
volt. Szaporodó családtagjaimtól eltekintve, mások nem sokat zavartak. Befize-
téseket a presbiterek intézték, én az istentiszteletek előtt és után nyugtáztam. 
Évente egyszer minden családot meglátogattam, azontúl csak a betegek látoga-
tása volt a feladatom. Olvashattam, amennyit csak akartam. Könyvet Mező-
szengyelről szereztem be. (Régi Református Szemle évfolyamokat, a Parókiális 
Könyvtár köteteit stb.) Szépirodalom tekintetében a könyvesboltban vásárolt 
könyvekre, s a Páll Dezső ludasi papkollega könyvtárára szorultam. A telepi is-
kola könyvtára elég szegényes volt, de irodalmi éhségemben onnan is kölcsönöz-
tem. Írni kevesebbet írtam, de azért csak leírtam pár prédikációmat nehezen ol-
vasható kézírásommal; megírtam a Ludastelepi Református Egyház történetét, 
egy-két rövid tanulmányt. Az első rövid cikkem a Református Szemlében éppen ak-
kor látott napvilágot, amikor a vízaknaiak meghívását elfogadtam. 

Vízaknán különösen 1969 ősze után, amikor Juhász István professzor biztatá-
sára a doktori kurzusra sikeres felvételi vizsgát tettem, komolyan készültem a 
doktori tanfolyamra, kollokviumokra és referátumok írására, disszertációm el-
készítésére. Így napjaimat itt is inkább a magános tanulmányozás töltötte ki. Mai 
napig vádolom magam, hogy talán emiatt kevesebbet foglalkoztam gyermekeim 
lelkigondozásával; ritkábban és kevesebbet beszélgettem el velük egyen-egyen-
ként. Bizonyára feleségem is több törődést igényelt volna… 
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Idővel családtagjaim is megszokták, hogy szótlanabb természetű vagyok. Úgy 
vették, hogy ami mondanivalóm van, azt elmondom prédikációban. A személyes 
kapcsolatokra már nem marad közölnivalóm. Ha valamiért megharagudtam, ké-
pes voltam napokon át úgy élni, hogy senkihez egy szót sem szóltam (a „néma-
ság ördöge” szállott meg, amint később megfogalmaztam magamban akkori vi-
selkedésemet). 

Telepi szolgálatom idején sem Eckentelepen, sem az Albisban nem találtam 
olyan értelmiségire, akivel érdemes lett volna baráti kapcsolatot fenntartani. Egy-
szer egy nőtlen, fiatal tanító is az Eckenbe került, hirtelenében össze is tegeződ-
tünk — de hamar ki kellett ábrándulnom belőle: a konfirmándus leánykáimat 
macerálta. Szerencsére hamarosan elkerült másfelé. Az Albis távolabb volt; ott 
két tanítókisasszony is szolgált. Magam még ifjú házas voltam, a „falu szája mi-
att” veszedelmes lett volna velük közelebbi kapcsolatban lenni. Így hát még in-
kább magamra utalttá lettem. 

Vízaknán inkább kínálkozott volna értelmiségi baráti kör. Itt azonban óva-
kodtam az elődöm hibájába esni, aki — az atyafiak elmondása szerint — ott té-
vedett, hogy a hívőkkel való pásztori foglalkozás helyett szélesebb körű társa-
dalmi életet élt, a parókián farsangi bált rendezett, ő maga is részt vett jelmezbá-
lon stb. Túlságosan „világi” papnak tartották; nekem tehát vigyáznom kellett, 
hogy ebbe a hibába bele ne essek. Ezért már az elején ellenálltam a kísértésnek, 
ami a fiatalabb magyar tanító felől érkezett (egy italra hívott meg a kocsmába — 
nem fogadtam el). A másik tanító idősebb volt, felnőtt lányai voltak, itt kevésbbé 
merült fel a barátkozás gondolata. A szomszédsággal a szomszédokat jellemző 
kapcsolatom alakult ki: jó kerítés — jó szomszédság. Haragot igyekeztem senki 
irányában sem táplálni, de túl közel sem engedtem magamhoz senkit. Lehet, sőt 
biztos, hogy némelyek éppen ezért marasztaltak el. 

Marosvásárhely már sokkal több lehetőséget kínált az önmagamból való kilé-
pésre. Bár Csiha Kálmánnal együtt gyakran hangsúlyoztuk, hogy annyi a gyüleke-
zeti munkánk, hogy emellett magánéletünk egyáltalán nincs, azért páran mégis 
„összejártunk”. Három lelkészi család: Kálmánék, Gazda Benedekék Nyárád-
karácsonyfalváról és magunk, három „világi” család: dr. Kocsis János főgond-
nokék, Farkas György Gecse-úti gondnokék, valamint Kónya Géza presbiter és 
felesége, ennyiből állt az a baráti kör, akik egymás névnapján (Kálmán, Benedek 
és Dezső, valamint János, György és Géza; a nőket nem ünnepeltük) egy üveg 
pezsgővel felköszöntöttük egymást és együtt vacsoráztunk. Csak ez a hat ember. 
Baráti kapcsolatnak elég volt. 

Mégis sikerült az 1990-ben indított Üzenet című gyülekezet lap köré ismerős és 
általam megbecsült emberekből 12 tagú (6 lelkész és 6 nem-lelkész) munkatársi 
csoportot kialakítani. Volt valami, ami egybekapcsolt bennünket. Baráti kör volt? 
Inkább jó munkatársi közösség, ami csak valami két hónapig tartott. 

Sem Kolozsvárra kerülésem után, a Püspöki Hivatal munkatársai között, sem 
nyugalomba vonulásom után (ismét) Marosvásárhelyen nem alakult ki olyan ba-
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ráti köröm, közösségem, akikkel gyakrabban együtt legyünk. Névnapi össze-
jöveteleket tartogatunk, egyre kisebb létszámmal. Meg szoktuk hívni Csiha Kál-
mánt, ha éppen idehaza tartózkodik, Gazda Benciéket és Szövérffi Istvánéket, 
akik a legközelebb laknak hozzánk. De Kálmán többet van külföldön, mint itt-
hon, s Benciék, főleg a felesége gyengélkedése miatt, már nem tartanak „hivata-
los” meghívottakkal családi ünnepet: így többnyire a szomszédban lakó 
Szövérffiék maradtak az állandó meghívottaink. Velük „lapcserében” is vagyunk: 
más-más újságra fizetünk elő, s az újságokat 2-3 naponként megcseréljük. Ennyi. 

Igazán élvezetes társalgó partnerekre csak Marosi Barna és Ildikó személyé-
ben találtam. Havonta-kéthavonta találkozunk, egy-két órára, de ez a szerteszét 
ágazó tematikájú beszélgetés egymást gazdagító, vagy számomra legalábbis az. 
Barna is, Ildikó is nagy tudás, széles tájékozottság birtokában lévő emberek. Jól 
ismernek Vásárhelyen, úgyszólván, mindenkit. Rám gyakran a hűtőszekrény ha-
tásával bírnak. Lelkesedésem személyek és dolgok iránt erősen fékezik. Sok csa-
lódásuk lehetett. Kiábrándultak, de nem pesszimisták; különösen Ildikó valósággal 
ontja az általa szerkesztett könyveket: interjúkat, irodalomtörténeti adalékokat, élet-
rajzokat stb. Velük öröm együtt lenni, vagy akár csak telefonon is beszélgetni. 

Hogyan lehettem, s lehetek így lelkipásztor? Talán úgy, hogy megtanultam: a 
jó beszélgetés feltétele a jó hallgatás. Szívesebben hallgatom más véleményét, s 
mégis azt tapasztalom, hogy gyakran magam nyilvánítok sommás véleményt 
személyekről és dolgokról. Ilyenkor aztán újra visszavonulok dolgozószobai ma-
gányomba. Inkább társalgok írók, művészek alkotásaival. Fő segítségem egy idő 
óta az internet. Néha attól tartok, egészen elszokok az emberi társaságtól.  

Ma már nem tartom feltétlenül szükségesnek, hogy „mindenütt” ott legyek. 
Sok meghívást kapok ilyen-olyan összejövetelekre, konferenciákra, de csak oda 
megyek el, ahová személyesen is meghívnak. S ha már ott vagyok, véleményt 
csak akkor nyilvánítok, ha feltétlenül úgy érzem: meg kell szólalnom. Egyre ne-
hezebben viselem el azokat, akik „szeretik saját hangjukat hallani” és mindenhez 
hozzászólnak. Szereplési vágy? Magamutogatás? Az öregség fecsegési kísértése? 
Bármi is, kerülnöm kell. Áprily egyik szép versében valami olyant kér Istentől, 
hogy öregségében szava ritka legyen, mint a hollóé. Nagy igazságot fedeztem fel 
benne. 

Másokkal együtt, vagy magánosan? Mindkettőre szükség van. Jól szolgálni 
csak jó elmélkedés után lehet. Közösségben lenni meg csak úgy, ha tudunk ma-
gunkban lenni. De nem egyedül, hanem Valaki másnak, az egészen hasonlít-
hatatlannak, Istennek közösségében. 

Egyszer mindenki eljut oda, hogy senki sem hiányzik. Egyedül Isten. Jó ehhez 
idejekorán hozzászokni, s minél többet Vele együtt lenni. 


