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LEVELEZÖ« A TEOLÓGIÁN

Aki havonta egyszer, szombat estefelé belép a budapesti Hittudományi Fő
iskola- belvárosi épületébe, az első pillanatban azt hiszi, eltévedt. Lányok,asszo
nyok, civilruhás fiatalemberek nyargalásznak le-föl a lépcsőkön, hangjuk betölti
az ódon épületet. Valahonnan énekszót lehet hallani, a közelgő szentmisére gya
korolnak a hallgatók.

A Duna felől friss tavaszi levegőt kerget a szél. Beárad az ablakokon, ajtókon.
A folyosói félhomályban tapogatózva keresem a Dékáni Hivatalt. "Nyíri Tamás
professzor? Talán a szebájában van." A szobácska azonban üres. Poharak, alá
tétek tarka seregléte az asztalon. Törlőruhák, vásznak száradnak a fűtőtesten. Az
íróasztalon papírlapok fehérlenek, s Rahner egyik munkája fekszik kinyitva fö
löttük. Az ablak nyitva, a szél időnként megtáncoltatja az iratokat. A fotelben
kisgyerek mesekönyvet tanulmányoz. "Anyukám órán van - mondja öntudatosan
-. Én itt várom." A szemben levő ház második emeleti ablakából tánczene hang
jai úsznak be: "Nekem nem elég a zene..."

A lépcsőn régi ismerősömmel futok össze. "Te' is? Még, nem láttalak az órá
kon!" - mondja némi szemrehányással. Allunk a kanyarodóban. Cígarettával
kínál. A felparázsló .fényben fürkésszük egymást.

- Kérdezhetek valamit?
..,... Nyugodtan, öregem.
- Miért jöttél ide? Hiszen -üzemmérnök vagy! Hogyan hasznosítod a munkád

ban az itt hallottakat?
Elmosolyodik. Ovatosan elnyomja a cigarettáját a folyosói hamutartóban.
- Tudod, hol hasznosítom ? Az életemben. Nézd, dicsekvés nélkül mondom,

nem vagyok buta ember. De most jöttem rá, hogy sok mindent nem tudtam.
Hinni akartam. De - ismersz - úgy akartam hinni, hogy ésszel is átjárhassam
mindazt, amit elhiszek.

- És most?
Mosolyog. Begombolja a felöltőjét, s mintha állig begombolkeznék ő maga is.
- Nézz körül, öregem. Jól nézz körül! Akkor majd megértesz sok míndent.

Kezdjük hát a száraz tényeknél. A budapesti Hittudományi Főiskola levelező
tagozatának első évfolyama az 1978/79-es tanévben indult. A felvett hallgatók
száma: 140. A lemorzsolódottak száma: 3(0. Egy beteg, egy nem jelent meg, egy
hallgatót kizártak. Az összes jelentkezők száma 250 volt, száz nyert közülük elő

felvételt a következő évre. De már az azutáni évre is van 80 előfelvett.

Hogy míért nem kezdhette az évet valamennyi jelentkezett.? A válasz: nincs
elég hely. Teremhiány, oktatóhiány. S ha már az oktatóknál tartunk, hadd hajtsuk
meg az elismerés lobogóját valamennyi professzor előtt, aki vállalta ezt az ál
dozatos munkát. Sokan közülük vidéki főiskolájukról utaznak föl szornbat-vasár
napra. Ebben az évben havonta egy alkalommal. Jövőre kétszer. Aztán már há
romszor. Marad egyetlen szabad szombat-vasárnapjuk, De jönnek, utaznak zokszó
nélkül. Hivatásból.

Akik tehát bekerültek az első évfolyamra, az egyes tudományágak kiemelkedő
szernélyíségeível találkozhattak. A 140 hallgatót három csoportra osztották. A
következő előadásokat hallgatják : filozófia (előadók: Nyíri Tamás, Bolberitz Pál,
Turay Alfréd); ószövetségi szentírástudomány (Rózsa Huba, Gyürki László, Ta
kács Gyula); újszövetségi szentírástudomány (Tarjányi Béla, Kerekes Károly, Ta
kács Gyula); egyhaztörténelem (Vanyó László, Szántó Konrád, Kemény Lajos);
bevezetés Krisztus mísztériumába (Pápai Lajos, Előd István, Koncz Lajos, Dankó
László); művészettörténet (Dáyid Katalin).

Talán a filozófiai kurzusok iránt érdeklődnek leginkább a hallgatók (ez világ
jelenség). Ebben az évben átveszik a filozófia teljes történetétl Tankönyvükül
Nyíri professzor A filozófiai gondolkodás fejlődése című műve szolgál, (Hadd je
gyezzem; .meg laikus érdeklődőként: -ennek a fele sem tréfa-l) Az ószövetségi
szentírástudomány keretében az elméleti bevezetés után jócskán foglalkoznak
a zsidó nép történetével, illetve ennek a szent könyvekben való tükröződésével.
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Az újszövetségi szentírástudomány természetesen az evangéliumokra épül. Az
egyháztörténet tanulása során egy év alatt egyházunk teljes történetéri végighalad
nak a kétezer oldalas főiskolai jegyzet segítségével. Az előadóknak is, a hallga
tóknak is a legtöbb nehézséget a Bevezetés Krisztus misztériumába című kurzus
jelenti. Ehhez segédkönyvnek Ratzinger: Einführung in das Christentum című

munkáját használják (magyarul A keresztény hit címmel jelent meg az Opus
Mystici Corporis Verlag gondozásában). Ez a különben kitűnő szakkönyv sok
vonatkozásban a német idealizmusra épül, felépítésében, intellektuális példatá
rában és gondolkodásmódjában leginkább a német hivők igényeit tartja szem előtt,

s így elsajátítása meglehetősen nehéz feladatot ró a hallgatókra. Ez a tény is
figyelmeztet arra, míly nagy szükség van a színvonalas hazai jegyzetelere. A
művészettörténeti előadások során remek keresztény ikonográfiai bemutatónak
lehetnek tanúi a hallgatók.

.> A levelező tagozat szervezeti szabálya szerint a beiratkozottak úgynevezett
cursus minor-t végeznek. azaz teljes' bibliai-teológiai képzést kapnak, de a dok
torátust nem szerezhetik meg, tanulmányaik során nem tanulnak görögöt és
hébert. A tananyag három évre van elosztva, de minden hallgatónak jogában
van vizsgát halasztania - dolgozó emberek, családanyák és családapák eseté
ben ez természetes és méltányos -, így ki-ki lehetősége, ideje és belátása sze
rint hosszabb időre "beoszthatja" tanulmányait, amint ez jónéhány külföldi
egyetemen is szokás. Egy félévre különben a tandíj 600,- forint, a beiratkozás
kor további 100,- forintot kell befizetni. Az egész évre szükséges jegyzetek ára
körülbelül 500,- forint. Tízen-tizenketten kértek csak kedvezményt, ezt mél
tányossági okokból megadta nekik a levelező tagozat igazgatója.

A levelező tagozat gazdasági vonatkozásban önellátó és önfenntartó. Hogy
ezt sikerült elérnie, abban felmérhetetlen nagy része van Lékai László bíboros
prímás úrnak, aki jelentős erkölcsi és anyagi támogatást adott a kezdeti ne
hézségek leküzdésére (amellett, hogya tagozat ideája benne született meg, s
létrehozását is ó szorgalmazta leginkább). Hasonló méltánylást, tiszteletet érde
melnek a professzorok és előadók, akik valóban minimális térítés ellenében vég
zik munkájukat. Az esztergomi érsekség a tagozat megindításához kölcsönt adott,
amit az igazgató reménye szerint 1980-ban már sikerül visszatérítentük.

Szombat este 7 óra. A tagozat hallgatói közös rnisét hallgatnak az Egyetemi
-templomban. Túl a fárasztó napi foglalkozásokon, a tudományeredményeivel
való ismerkedésen. Megtísztulnak, megszépülnek a gondterhelt arcok. Az oltár
nál Tarjányi Béla dékán úr vezetésével együtt miséznek majdnem összes pro
fesszoraik. Megható és megrendítő együtt látni, az áldozat egységébe forrva a
hófehér hajú Előd Istvánt és Szántó Konrádot és a fiatalabbakat, Turay Alfrédot
és a többieket. Valóban közös istentisztelet ez, melyet nemcsak az a tény jelez,
hogy az olvasmányt, a leckét és a könyörgéseket a hallgatók közül olvassa fel
egy-egy vállalkozó, hanem az a levegőben tapinthatatlanul, mégis érzékelhetően vib
ráló titokzatos áramkör is, mely eggyé tesz 'mínden jelenlevőt.

A levelező tagozat egyik legfontosabb jellemzője, hogy igazi közösségbe ko
vácsolja a hallgatókat (és professzoraikat). Az egyik csoport Pannonhalmára ter
vez év végi kirándulást, melyre meghívták előadóikat is. Új ísmeretségek, életre
szóló barátságok szövődnek, Ha valaki azért nem tud eljönni, mert nem talál
gyermekei mellé segítséget, a többiek igyekeznek enyhíteni gondjait. Volt olyan
eset, hogy a hét végére program nélkül maradt férj vállalta a számára majd
nem ismeretlen gyermekek őrzését. Az egyik hallgató súlyos betegséggel küz
dött. Már-már azzal a gondolattal foglalkozott, hogy évet halaszt, mert nem
tudott felmenni a második emeleti tanterembe. Azóta két markos férfi várja a
kapuban. Felkapják és felviszik. "Ezért halasszon évet? Nevetséges. Én magam
elviszek egy mázsás zsákot is!"

Nyíri Tamással. Míntha megsokasodtak volna arcán a barázdák. Nehezen sán
tikál, orbánc ván a lábán.

- Nem lenne jobb pihenni?
Mosolyog, félretolja a papírokat. melyeken szorgalmas számoszlopok emel

kednek. Merthogy félig-meddig ő foglalkozik a gazdasági ügyekkel. a pénznek ő a
felelőse. Mindenesetre szokatlan munka lehet a filozáfiatörténet mellett.

Vannak, akik nálam sokkal betegebbek. mégis itt vannak.
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- Professzor úr! Mialatt felületes ismeretséget kötöttem a levelező tagozat
rnunkájával, fölvetődött bennem egy kérdés, melyet aligha lehet megkerülni. Mi
az oka annak, hogy a levelező tagozat iránt i)y nagy az érdeklődés, ugyanakkor
a papi hivatások száma meglehetősen alacsony?

- Ez manapság világjelenség. Némelyik külföldi egyetemen be kellett ve
zetni a "numerus clausus"-t a világiak számára, oly nagy volt a túlsúlyuk a
papi hivatást választókkal szemben. Én elég jól ismerem a hazai papság sorsát,
gondjait és örömeit. Azt kell mondanom, hogy a pap helyzete .ma még nem
.egészen egyértelmű. Megszűnt egy évszázados struktúra, amelybe az egyház
több-kevesebb biztonsággal belehelyezkedett, s amelyben a pap, mint egyén ki
alakította a maga élethelyzetét. kimunkálta küldetéstudatának gyakorlati formáit.
Most egy újraszerveződő, újraalakuló világban kell ugyanezt megtennie. Ez nem
könnyű. A nehézségek kétségtelenül sokakat visszariasztanak. És - ezt önkriti
ku san kell megvallanom - a papképzésben még nem minden vonatkozásban
sikerült rugalmasabbá lennünk nekünk magunknak sem.

- Nem tapasztalt olyat, hogy a pap sokszor légüres térben marad?
- Ez részben a történeti fejlődés eredménye. Voltak évszázadok, amikor a

pap kétségtelenül a legokosabb ember volt, hozzá fordultak az emberek rninden
ügyes-bajos dolgukkal. Ma már egészen más a helyzet. Ez természetesen bi
zonytalanságot szül. Másrészt azonban nekem az a tapasztalatom, hogy ez egyé
niség és hozzáállás kérdése is. .Aki akarja, megtalálja a helyét. Aki pedig ha
raggal, ellenérzéssel nézi a világot, az valóban légüres térben marad. Azt gondolja
talán, hogy minden paptestvérem lelkesedéssel fogadta a levelező tagozat gon
dolatát? Volt és van, aki inkább azt tanácsolja hívének, hogy folytassa maga
önképzését, fölösleges ide jönnie.

- "Ellenszélben" dolgoznak?
- Erről szó sincs. Altalában azonban kritikus légkörben folyik a munkánk. \

Egyébként minden újnak a kritikák tüzében kell kiforrnia magát.

Plébánia nagy iparvárosunk mellett. A községben termelőszövetkezet és ál
lami gazdaság működik. A lakosság egy része ingázik. A plébános hatalmas
termetű, joviális ember. Templomában példás a rend és a tisztaság. Kitűnő
munka folyik itt.-

-, üldögélünk a nagyszebában. A nap lefelé megy. Kavargatjuk a kávét.
- Hát ezért jött? Fölösleges volt. Megírtam volna véleményemet levélben is.
- Ne haragudjék, kívánesi voltam önre személyesen.
- És?
- Lehetek őszinte?

:- Azért beszélgetünk, nem?
- Nem tudom megérteni, hogy ilyen kitűnően működő ember miért ellenzi

olyan makacsul, hogy hívei a levelező tagozarra járjanak.
- Hány cukrot kér bele?' - Hátradől a széken, tűnődve nézegeti a colás

üvegeket.
- Kérdezhetek én is valamit?
- Parancsoljon.
- Beszélt már a hallgatókkal ?
- Van, akivel igen.
- Ismeri őket?

- Néhányat. Felületesen.
Feláll, köröz a szobában. Súlyos léptei alatt meg-megreccsen a parkett.

Azt mondják, a betakarítás idején ő is alaposan megemeli a zsákokat.
- Nézze! Én sem mondhatom, hogy mindegyiküket ismerem. De van akit igen.

És ebből már következtetni is lehet. Valamit. Szóval, én azokat az embereket
szeretem, akik megfogják a dolgok végét. Akik csinálnak is valamit. Kritizálni
könnyű. Pusmogní, hogy a papunk még míndíg nem ölvasta 'ezt meg azt, én
meg már elolvastam, lám, milyen okos vagyok. Az ilyen ember szerintem nem
hasznos ember. A közösségben sem, az egyházközségben sem.

- Nem hiszem, hogy a levelező tagozaton arra tanítják a hallgatókat, hogy
kritizálják papjaikat.

- Sejtem. De aki elkezdi az évet, vagy különösen ha már abefejezésnél
jár, egyszeriben túlságosan is bölcsnek hiszi magát. A prédíkácíóm után bejön
a sekrestyébe, és azt mondja, van ennek a kérdésnek már modernebb kifejezése
is. Még jó, hogy nem akar helyettem beszédet mondani! Meg aztán nem minden
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az, hogy valaki a levelező tagozatot végzi. Szerintem egy családanya többet
használ azzal, hogy becsülettel és jól ellátja a gyermekeit hét végén, s igyek
szik pótolni azokat a perceket, melyeket nem tölthetett velük a hét közben,
mert dolgozik, azok meg iskolában vannak. Mennyivel jobb az, ha ehelyett
összeszaladgálja a rokonságot, pesztrákat verbuvál, aztán felmegy Pestre, és
ott van szombat-vasárnap? Kérdezem én, mennyivel jobb ez?

- Eszerint csak a családosokat beszéli le róla?
- Megmondom őszintén, én fölöslegesnek érzem ezt a levelező tagozatot.
- Nem tudja elképzelni, főtisztelendő úr, hogy akik e tagozatot elvégzik,

sokkal tudatosabb és aktívabb tagjai lesznek az egyházközségeknek ?
- Nem hiszem.
ülünk a félhományban. Beszélgető társam mint a szikla, némán magasodik

a fotelben.

Nyíri Tamásnál. Elmesélem neki a beszélgetést. Bólint, nem lepődik meg.
- Igen, a szerepük - mondja, s elgondolkozva néz maga elé '-. Ez azért

nagyon fontos kérdés. Nekem meggyőződésem, hogy ezek az emberek, akik ide-'
jönnek, nagyon komolyan. nagyon felelősen értelmezik a hitüket. És tudják azt
is, hogy az egyházközségekben vagy másutt szükség lesz rájuk. A tudásukra. Az
ismereteikre. Arra a közösségí szellemre, amelyet itt magukba szívtak és a ma
gukéinak éltek meg.

- Professzor úr, el -szoktak beszélgetni azokkal, akik felvételüket kérik?
- Igen.
- Megkérdezik tőlük, mílyen megfontolások alapján jöttek ide?
- Mindenkitől.

- Mi a leggyakoribb válasz?
- Azt tanácsolnám, ne elégedjék meg azzal, amit én felelek. Nekem meg-

vannak a magam tapasztalataim, ezeket elr~:ondom. De nem árt, ha megkérdezi
őket. Hátha mást is mondanak.

Nézzük hát! Szinte kivétel nélkül, ilyen vagy olyan megfogalmazásban, így
vagy úgy körülhatárolva, de racionálisan akarnak reflektáini hitükre. Bennük
is feléledt az ősi alapelv: "fides quaerens intelIectum". Ez alapvető szempontja
érdeklődésüknek. Nem szándékozom elkoptatni a kifejezést, de igényük ugyancsak
világjelenség. Meg akarják ragadni a lét értelmét, hogy ezáltal megtalál ják he
lyüket az életben is.

- Megengedi, hogy beletekintsek a jövőre felvettek lapjaiba ?
- Természetesen. Mire kíváncsi?
- Először a nők és a férfiak arányára.
- Körülbelül 60% a női és 40 a férfi hallgatók részesedése. Éio1 ez nem jelent

aránytalanságot. Hosszú évszázadokig a nők kissé az egyház életének peremére
szorultak, A zsinat óta változott a helyzet, eljött az idő, hogy elfoglalják he
lyüket, és ők keresik is ezeket a helyeket.

- Foglalkozás szerint hogyan oszlanak meg a hallgatók? Sok a nyugdíjas?
- Vannak nyugdíjas hallgatóink is; de nem sokan. Nem többen, mint a fiata-

labbak. -Az aktív keresők pedig foglalkozásuk szerint szinte követhetetlen szó
ródást mutatnak. Üzemmérnök éppen úgy van, mint orvos, gyógyszerész éppúgy,
mint tanár, földműves éppúgy, mint munkás. Ez azt jelenti - kicsit tágítva a
gondolkodás körét -, hogy a hivő társadalom minden rétegében élő, eleven az
az igény, hogy minél alaposabban megismerhessék hitünk legfontosabb tanításait,
minden réteg tagjai szeretnék otthon érezni magukat az egyházközségekben.
Otthon érezni: azaz szeretetközösségben lenni és tenni a másikért. És - ez
nagyon fontos [slenség - ez az érzés, kicsit patetikus szóval, de pontosabban
érzületnek nevezném, áthatja egész munkájukat, minden egyes foglalkozást, órát.
Némi büszkeséggel hadd mondjam el a helyzet jellemzéséül, hogy amikor a le
velező tagozatot felkereste dr. Frau Schmiedt, az ausztriai levelező tagozat ve
zetője -, náluk harminc éve működik ez -. elragadtatással nyilatkozott róla.
a is, olasz vendégeink is azt mondták az év kezdetén, hogy ne csüggedjünk el,
ha a lemorzsolódás mértéke több lesz mínt 50%, mert ez majdnem átlagosnak
mondható külföldi viszonylatban. Amint már mondtam: nálunk ez 2%. Nem hiszek
a számok egyeduralmában. de ez a szám azért nagyon sokat elárul az itteni
munka - és "munkások" - lelkűletéről. Külföldi vendégeink egyébként részt
vettek a szombat esti szentmísén, és őket is magával ragadta annak bensősé

gessége, igazi szeretetközösséget sugárzó légköre.
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- Úgy hallottam, az esti mise után kis "agapé"-ra is sor kerül.
- Megeszünk egy pogácsát, megiszunk egy pohár vagy két- pohár sört és

beszélgetünk. Oldottan. fesztelenül és őszintén. Mi is, a hallgatók is nagyon sze
retiük ezeket a kötetlen szornbat esti párbeszédeket. Éppúgy hozzátartoznak a
tagozat munkájához, mint a kemény vizsgák, vagy az előadások. És azt talán
mondanom sem kell, mít jelent ez a' közösségbe forrás vonatkozásában.

- Nem kevés mindehhez a hely? Professzor úr szebájában találkeztam be
rendezési tárgyakkal, kisgyerekkel, pesztráló apukával, konyhai törlőkkel. ..

- Mit tagadjam? Nagyon kevés a hely. Néha azzal vigasztaljuk magunkat,
hogy sok jó. ember kis helyen is elfér.

-. Nem fárasztó igazgatni, vezetni a levelező tagozatot és felelni is rnunká
jáért?

- A havi szembat-vasárnap után fáradt vagyok. De van benne valami cso
dálatos, oldott jóérzés is. És ezt nem érzem olyankor sem, amikor sikerül meg
írnom egy általam is jónak tartott tanulmányt.

. .. Arcok és vallomások. T. T. tanár. O is tanít levelezőket. Három gyermek
apja, ha a nagymama ráér hét végén, nyugodt szívvel jön az előadásokra, fele
sége nem marad egyedül.

- Miért jött? .
_ Engem mindig érdekelt a filozófia. Az egyetemen is abból volt a legjobb

[egyem. De valahogy kevésnek éreztem, amit ott kaptunk. Éreztem, hogy nem
tudok eleget a létről, s arról sem, hogyan igyekezett az ember szellemi birtoká
ba venni azt. Elsősorban ezért.

- Nem csalódott?
- Éppen nem! Az előadások nagyon színvonalasak. A professzorok pedig

nemcsak arra válaszolnak, amit az aznapi anyag sugall, hanem bármilyen éppen
aktuális kérdésre is szívesen kitérnek. Nagyon szeretem Turay Alfrédot. O a
mi előadónk. Színes, érdekes, s érezni, szeret bennünket. Most, a tanulók pad
jában ébredtem rá igazán, hogy az oktatásban és a nevelésben semmire sem
mehetünk szeretet híján.

- Milyen tervei vannak, ha elvégezte a kurzust?
- Ha én végeztem, következik a feleségem.
- O is tanár?
- Nem, gyógyszerész.
- Fel tudja használni azt, amit itt kap?
.- Az életemben is, a munkámban is. Sokkal többet és sokkal világosabban

tudok most, mínt, mondjuk, egy évvel ezelőtt. De rengeteg újat is tanultam. Azok
a művészettörténeti előadások . . . -

Mosolyog, mintha mulasztáson érték volna. Ellép mellőlem, társainak izgatott
csoportjába vegyül.

... Z. A. Kemény, sokat próbált arc. Nehezen, töredezetten beszél. Megrágja,
megfontolja mínden szavát. Leginkább a tőmondatokat kedveli. Özvegyen maradt,
gyermekei már felnőttek. Két év múlva megy nyugállományba; Előadó.

- Amikor az Új Emberben olvastam, hogy lehet jelentkezni, elhatároztam,
megpróbálom. Tudja, nekem annak idején az volt a gondom, hogy nevelj em fel
a gyermekeimet. Nem volt időm tanulni. Energiám sem. Dolgoztam. csináltam a
leekélket. Közben, éjszakánként sírtam, mert éreztem, ez kevés. Aztán elrepültek
a gyerekek. Nem, nem maradtam egyedül. Jönnek az unokák, és jönnek a kör
nyékről az emberek az ügyes-bajos dolgaikkal. "Lenke néni, ugye, nem haragszik,
ha megkérdezem..." "Ezt hallgassa meg, Lenke néni. .." Kiírhatnám a lakásom
ajtajára: lelki tanácsadó. Egyszercsak arra ébredtem, nem tudok jó tanácsot adni.
Keveset tanultam hozzá. Hát, eljöttem. A vizsgák előtt nagyon össze kell szed
nem magam. Nehezen fog a fejem. Arra is gondoltam már, abbahagyom. De
az embereknek szükségük van rám. Nem' is rám, inkább arra, amit mondani
tudok nekik. Adni szeretnék. És itt megkaptam azt, amiből lehet. Meg kaptara
még valamit. Közösséget. Szeretetközösséget,

.. , Vidéki ház. A kerítés mellett acsargó kutya rohangál. A gazdasszony
hangjára visszahúzódik, de bizalmatlan morgása elárulja, készen áll a támadásra.

A szobában rend és tisztaság. A falon hímzett képek, népművészeti motí
vumokkal díszített tányérok.

- Iszik egy kamillateát, kedveském? Nekem ezt ajánlotta az orvos. Avesémre.
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- Beteg a néni?
- Két hónapig voltam kórházban. Most már azonban jobban érzem magam.
- Nem maradt el a tanulásban?
- Segítettek. Nagyon aranyosak a csoporttársaim. Mindig segítenek. :És a

professzor urak is. Takács Gyula. Nagyon kedves ember. Ismeri?
- Melyik a legnehezebb tantárgy? .
- A filozófia. Nehezen megy a fejembe. Szent Tamást nem is szeretem.

Arisztotelészt sem.
Zubog a tea. Csészékbe tölti, cukrot készít hozzá. A tarka macska lustán

nyújtózkodik, majd egyetlen szökkenéssel a néni ölében terem.
- Melyik ókori filozófust tetszett megszeretni ?
- Platónt. Aztán Agostont. Meg Bonaventúrát. Nézze csak, ezt a könyvet

kaptam ajándékba karácsonyra a plébános úrtól! Ejnye, hova is tettem?
Szokratész védőbeszéde. Vékony könyv, papírkötésben. Antikváriumból ke-

rült ide. Hátlapján ki lehet venni az elmosódottceruzajelet: 12,- Ft.
- El tetszett olvasni?
- El.
- :És?
- Olyan, mint egy regény.
Forgatom a könyvet. Ceruzával aláhúzott fél mondaton akad meg a sze

mem: "... a vizsgálódás nélkül való élet nem élet...".

. .. - Az adjunktüs úr kéri, várjon még egy kicsit.
Visszaülök a székre. A reggeli vizit ideje van. Lassan éled a kórház. Néha

megáll a lift, kerekes ágyat tolnak ki belőle, s óvatosan egyensúlyozva mozdít
ják a folyosó vége felé. A nővérek, kezükben összefűzött lapokkal, fenyegetően
csílingelve járnak szobáróf-szobára. Egyikük kezében hatalmas fecskendő. A má
sik oldalon most porciózzák a reggeliket. Gyógyszerszag. suttogás. Betegek szu
szegnak papucsban vérvételre.

- T. E. vagyok, parancsoljon.
Gyors mozgású, céltudatos ember. Arca körül mosoly és szemrehányás: "Nem

látod, dolgom van, mi a csudát akarsz?"
- Szeretnék öt percet beszélni önnel,
- Miről van szó?
- A levelező tagozat ügyében jöttem.
Széket húz oda, leül, várakozva figyel. Valaki odasiet hozzá, fojtottan sut

tognak. "Elég lesz kettővel" - mondja, és cigarettáért kutat.
- Szóval az érdekli, miért iratkoztam be - a mennyezet felé fújja a

füstöt, s a türelmetlen, mohó dohányosok szokása szerint máris újra szív -.
Tudja, szeretnék egész világosan látni. Mí, orvosok racionális emberek vagyunk;
nem elégedhetünk meg kósza megérzésekkel.

- Eszerint racionális igény vezette?
- Igen. De mégsem ebben a vonatkozásban kaptam a legtöbbet. Tudja, most

értettem meg igazán, hogy hinni nem annyit jelent, hogy valami fölött állunk,
és szemlét tartunk, hanem hogy benne vagyunk a dolgokban, benne vagyunk egy
folyamatban, és rábízzuk magunkat Istenre.

- Ne haragudjék, ez nem egészen racionális magatartás.
- Éppen ez az! - gesztikulál, megigazítja a szemüveget - Ezért kellett

nekem ez a tagozat! Megérteni, hogy az ésszerűség nem minden! Hogy hasz
náljam az eszemet, de csak azért, hogy még mélyebben higgyek! És még. vilá-
gosabban! .

Percegés, aztán- megszólal csöndesen a míkrofon: "T. E. adjunktus urat vár-
ják az orvosi szobában. T. E. adjunktus urat várják az orvosi szobában." -

. .. Fililtalember. Farmer ruhát visel, amikor beszélgetni kezdünk, kikaparja a
rágógumiját. és kis habozás után a gallérja mellé ragasztja. Odaszól a lánynak,
akivel bizalmas kettesben andalogtak mostanáíg: "Várj, Zsó, megdumálom ezt
a dolgot, aztán jövök." A lány arrébb megy, leül a padra és a kavicsokat rugdossa.

- Mióta a levelezőre járok, olyan viták vannak otthon, hogy remeg a plafon!
Tudja, az öregem nem nagyon hisz a dolgokban. Én meg azt mondtamr lássuk
a medvét. Mit tudnak adni nekem ott a másik oldalról.

- És?
- Nagyon klassz! Tudja, amikor először hallottam Koncz Lajost, azt gondol-

tam, hű, itt aztán föl kell kötni a díszrnagyart í Nem azért mondom, de nagyon
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sok új dolgot hallottam, Hazamegyek, megemésztem. aztán elkezdjük az öregem
mel, És soha nincs vége. Mostanában ő is a könyveket b4jja, én is. E~künk

sem akar lemaradni a másik mögött, 1\ múltkor megvettem Kir~egaard Vagll
-vagy-át. meg a Pascait. No, erre ő e~r egés.zkl!ravánnal jött b*~. ~j~él qti\n
is ott ültünk a kisszobában, és kerestuk az érveket, ellenérveket. végUl anya
szólt pe, hogy tegyük el magunkat holnapra. .

- Igy döntetlen lett az eredmény, nem?
- De nem hagyom ám annyiban! Az öregern marxista egYetemet végez,

onnan is kért ségédesapatokat. Én sem voltam rest, mentem a professzorhoz, hogy
segítsen. Adott egy hatalmas német filozófiai munkát. Nem mondom, konyítot
tam valamit a némethez. de csak úgy "bitte, nehrnen Sie Platz", most aztán be
kellett szeréznem egy hatalmas szótárt, Megyek az antíkváríumba, mert ott mégis
olcsóbb. Hát kivel futok össze? Apám mászkál ott a I?olcori.Mondom, mí] csi
nálsz itt? O meg leszól a tetőről - azt hittem, belefúródik a falba, mínt annak
az Aymé könyvnek a főhőse, emlékszik, ugye, az jó buli volt, régen nevettünk
annyit -, valami jó szótár kell neki. No, így aztán nagy egyetértésben ballag
tunk haza. A fegyverszünet jeleként én vittem az első kötetet, ő nyögött il má
sodikkal. Most csönd van, mindketten gyűjtjük az utánpótlást. Legfeljebb azon
vitázunk össze, ki használja aszótárt. '

- És érdemes?
- Persze! Én nem voltam rossz tanuló az iskolában sem, az egyetemen sem.

De valahogy lepergett rólam az egész,' mint kutyáról az esővíz. Most kezd ki
nyílni előttem a világ. Most kezdek elgondolkodni a 'dolgokon. Nem hiszem,
hogy mindenben meggyőzött az, amit a professzoraim mondtak. De látom, hogy
ők sem állnak meg, hanem szüntelenül mennek előre, mert aki azt mondja,
nekem elég, az bezápul menthetetlenül,

A lány feláll a padról, türelmetlenül nézeget felénk.
- Hát, ez van. Ne haragudjon, mennem kell. Tudja, mióta az előadások van

nak, ritkábban találkozunk, s nem akarom Zsót elpasszoln], mert oa601). rendes
lány. Viszlát. ' .

Hóna alá csapja a lányt, s elbandukolnak a fényárban úszó Erzllébet-híd felé.

. .. - Tessék parancsoljon. Friss párizsínk van, esetíeg egy kis gé~onka is
maradt még.

Zavartan toporgok a pult előtt. Fehér köpenyében, barát$ágos deriiyel figyel
a sajtok halma mögül,

- Adhatok egy darab óvárit?
- Nem... köszönöm... kérdezni szeretnék valamit.
- A központtól jött? Most fejeztük be az elszámolást. Jöjjön hátra!
Elhelyezkedem egy cukrosládán. Befőttesüve~ek mos91Yogna~ rám a polcok-

ról, a sarokban krumplíhegyek darvadoznak.
- A teológia levelező tagozatáról szeretném kérdezni.
- Ja? Már megijedtem, hogy valami nem stímmelt l
- Miért iratkozott be?
Leül egy zsákra. Gondosan megigazítja a piros paprikával telt papírköteget.

lesöpör köpenyéről egy hajszálat. •
- Tudja, tagja vagyok az egyházközségi képviselő testületnek. A papunk

nagyon rendes ember, de rettenetesen elfoglalt. Kerell~telés, temetés, és egyedül
van. Manapság egyre nehezebb dolguk van a papoknak. Meg öregszenek is,
nem vette észre? Kevesebb a fiatal, az öregek meg nehezen húznak. Elhatároztuk,
hogy segítünk nekik. De ehhez, ugyebár, nem elég a jószándék. Tudni is' kell.
Hát ezért...

- Nem csalódott?
- Miért csalódtam volna? Nem mondom, elég nehéz dolog mindent meg-

tanulni. De én megtanulom. Az én munkám ellen sosem volt panasz. Annak
idején jól érettségiztem. Azért vagyok vezető. Igaz, ez nehezebb, több, mint az
érettségi. De megéri. És, tudja, az a legérdekesebb, hogy míóta a levelező tago
zatot végzern, sokkal jobban tisztelem a papunkat. O sosem elméletieskedik. De
most már tudom, mílyen háttér van a szavai mögött, Hogy mí az, amit életévé élt.
Hogy mennyi mindent kellene nekünk is tudnunk, hogy segíthessünk neki.

Megyek kifelé a boltból. Még utánam szól: "Nem visz mégis egy kis párizsit?
Friss!"

Nyíri Tamás szebájában. Eltűntek a sörös kríglík és a törlők. Most valóban
a . tudomány csarnokában vagyunk.
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- Professzor úr, kérem, foglalja össze az első év tapasztalatait.
- Jobban síkerült, messze jobban, mint ahogy reméltük. A lényeget márís

sikerült velérnünk : művelt, felkészült világiakat szerettünk volna az egyházközsé
gekbe vísszaküldení, s annyit egy év alatt is látunk, hogy e törekvésünket siker
koronázza. A nagy nyilvánosság előtt is szerétném nyomatékosan megköszönni azt
a támogatást, melyben a bíboros úr részesített bennünket. Aligha értünk volna el
eredményeket, ha. nem érezzük magunk .mögött a Magyar Püspöki Kar jótékony
támogatását. Nekem személy szerint is jól esett és erőt adott az a figyelem és,
támogatás, mellyel például Udvardy és Fábián püspök úr és Szennay főapát úr
segítette a levelező tagozat munkáját, És - ezt ismételnem kell - hálás vagyok
professzortársaimnak, akik a munka oroszlánrészét áldozatosan vállalva igazi kö
zösséggé, felelős és alkotó emberek gyülekezetévé formálták az évfolyamot. Meg
győződésem, hogy a helyi egyháznak nagy szüksége van és lesz ezekre az em
berekre. Ök is átérzik ezt, s talán ezért is lett eredményes ez a kísérletnek szánt
első esztendő. .

Epilógus. Sötétedik. A Kálvin téri buszmegállónál. Előttem néhány hallgató,
hazafelé mennek. A térnél fiatalasszony csatlakozik csoportjukhoz. A két kis
gyerek - aki eddig mellette tanyázott - boldogan kapaszkodik apja kezébe.
Elnyeli őket az aluljáró.

A lámpa zöldre vár. Jön a 15-ös.

SZTOJKALÁSZLÓVERSEI
Fehér láng, piros erezettel

Lengj a hold alatt, ezüst éjben,
a március havat kaoar,
az ifjú láz, lázadás heve
hova porlik, milyen avar
lesz termékenyebb tőle,

bízd a kérdést illó időre,

esel ki belőle, sebzetten,
fehér láng, pirossal erezetteni

DőJj fenyőként

Dőlj, fenyőként, sebed ne lássák,
és nyeld lea végső kiáltást!
nyúlj el az anyaföldön, szépen
mennyi csillag úszik az égen!

A holdra
A bástyafalnál, nem találsz majd~

nincs miért alakom keresned,
érett gyümölcs, jó szájba hullt,
emlékem kövek fölött, elleng 
diadalmas barna nyarak
szinte kürtöt fújnak, ragyogva!
ne a bástyafalnál keress,
pihenni, felsétáltam, a holdra!

Sötét szenem győz

Szembe vtharral, pőre mellel,
így mentél, nem felejtetted el
ősi igéit ősi varázsnak 
sötétet, szellem, győzz! kiáltsadf

Áttöri a múlást, sötétet
Kizöldül a fű, mennyi kis dárda!

• törnek időbe, hal!tatatlanságba!
odatérdeloe minden kis fűszálat
megsimogatok, hajnal süt ... alázat
dobog l>zivemben, fű, gally éled
áttöri a múlást, a sötétséget!

Jere!
Egy kisgyerek, ott, tizenhétben,
kenyér, zsirjegyért állong szörnyű télben
két tüdőgyulladás, vörösre
festi •.. kisfiú, nézz még egyszer erre!
Fagyott ujjacskád, eimoqasson;
lázfényű szemed, rámragyogjon,
egyedül vagyok, gyilkos télben,
jer; et többit, elmesélem •..
Még szólni, mielőtt hull a függöny.
az idő kék vize, torkomig jön! '
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