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egyértelműsége nyílik résnyire, hogy részvételre, részesülésre
hívjon. Jézus Krisztusban mint szüntelen és megszakadó, nem
garantált eseményben, mint fokozhatatlan Személyben, a Név
rejtélye még sűrűbben és kimondhatatlanabbul lett Egy. Ezért is
mételhető meg: Vele minden megváltozik és semmi sem. Tudo
másom van róla, mégsem értem a boldogságot, holott a szó sze
rint szótlanul van, amennyiben hallatszik még, mondható még: amen.

Tehát még mindig ,,csak" katekumen volnék? Hát persze, mi más is.

Boldogulás - hűség

Életkora előrehaladtávalmind gyakrabban szembesül az ember az
zal a kérdéssel, hogyan is áll lefolyt éveivel, mit és hogyan végzett,
mit tett jól, mit hibázott, mit lehet vagy kell még másként végez
nie, s mi van még előtte. A kérdés különösen azóta merül fel egyre
gyakrabban bennem, amióta fogynak mellőlem mindazok, akik
utamat egyengették. Akiknek hálával tartozom. Hiszen életkori sa
játosság, hogy amíg fiatal valaki, addig a neki tett jóért hálával, s
főleg becsületes munkával tartozik. Később pedig már neki kell
másokat segítenie. Egy örökös adok-kapok körforgás ez.

A Vigilia körkérdését olvasva az élet és a válasz kettőssége ju
tott eszembe: a boldogulás emberi és szakmai, pozicionális olda
la. Azt hiszem, igazán az első a fontos, a második esetleges, lehet
ajándék, de teher is, az elsőtől nehezen elválasztható, nélküle
mindenképp értéktelen.

Meghatározó gyermek- és fiatalkorom jut eszembe. Termé
szetesen szüleimnek tartozom legnagyobb köszönettel én is. Min
denekelőtt azért a nyugodt légkörért, a védettséget és bizton
ságot jelentő családi háttérért, amely körülvett bennünket. Ami
az anyagiakat illeti, nem éltünk jól. De szellemiekben és lelkileg
megkaptunk mindent, amit egy alföldi kisvárostól a nehéz 1950
60-as években meg lehetett kapni: zene- es nyelvtanulást, sportot,
természetjárást, érdeklődési körünknek megfelelő olvasnivalót.
Mindent, ami alapot adott későbbi tanulmányainkhoz.

Igen sokféle hatás ért gyerekként, fiatalként minket. A háttér
és környezet: egynéhány generációra visszamenő vidéki polgári,
értelmiségi háttér, egy zaklatott jelenű parasztpolgári lét némi
emléke a környezetünkben, szegénység, lefojtott életek, bizalmat
lanság, félelem a teljes kiszolgáltatottság. Máig csodálom tanító
nő édesanyámat, hogy a nagy család, öt gyerek mellett hogyan
tudott derűs maradni s szolgálni: kis tanítványait negyven évig,
majd gyarapodó családját, szűkebb és tágabb környezetét. Édesa
pám nem dolgozhatott választott hivatásában, amire készült,
ügyvédként, mégsem volt megkeseredett. Vagy túl tudta magát
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tenni rajta úgy, hogy mi gyerekek nem vettük észre. Szinte prog
ramszerűen megtanultuk: csak azt nem tudják elvenni tőlünk,

ami a fejünkben van. Tanuljatok! - hangzott az állandó felszólí
tás. Azt pedig tudomásul vettük, hogy nekünk, oszályidegenek
nek, minden eredményért többet s jobban kell teljesítenünk, mint
általában másoknak. Az élet gyerekkorban megedzett bennünket
sikerre és sikertelenségre egyaránt. Ennek felnőtt fejjel láttuk ké
sőbb hasznát. Körülöttünk a külvilágban pedig az új eszme min
dent elöntő harsánysága, képviselőinek közönségessége s primi
tívsége uralt mindent. Később pedig az értékek relativizálása, a
jó és rossz összemosása. Ebben még nehezebb volt eligazodni.
Az iskolában durva ideológiai ráhatások is előfordultak. Nem sok ta
nári példaképünk lehetett. Néhány tanítómra és felső tagozatos osz
tályfőnökömre, magyar tanáromra azonban gondolkodásom, szem
léletem, szakmai érdeklődésem alakításában máig nagy hálával
gondolok. Végül mind az öten egyetemet, főiskolát végeztünk.

Abban a kaotikusnak, sokszor félelmetesnek tűnő világban a
szülők példája, az esti beszélgetések segítettek eligazodni. Tőlük

megtudtuk, hogy volt/van egy másik, egy kevesbé hazug, embe
ribb és kulturáltabb világ. S a történelem is kicsit másként
volt/van, mint ahogyan tanítják nekünk. Szüleim egyetlen egy
dolgot fogadtak csak el pozitívan, hogy az óriási távolság ember
és ember között megszűnt. Legalábbis sok téren. Az épülő új tár
sadalmi ellentéteket azonban nem akarták látni.

A gimnázium s az egyetem kevés követendő példát adott. Ha
csak nem a kicsinyes emberi torzsalkodásokra, az elvtelen meg
alkuvásokra. Még jó, hogy volt az embemek néhány jó tanára,
egy latin professzora, akinek emberi tartása, szakmai igényessé
ge, óriási műveltsége szinte követhetetlen mintának tűnt. Az
együttes emberi és szakmai példát azonban az a Bálint Sándor
nyújtotta, akiről egyetemi óráinkon gyakran lekicsinylőleg hallot
tunk, akiről a szórványos publikációk mellett Szegeden tanuló
egyetemista nővéremtől hallottam először. S a katolikus sajtóból.
Szüleimnek járt az Új Ember és a Vigilia, tudtuk meghurcoltatá
sát, perét, tudtuk nyugdíjazását. A munkáit olvasva - rám a
hetvenes években különösen a Szeged reneszánsz kori műveltsége, s
a Karácsony - Húsvét - Pünkösd című könyve volt nagy hatás
sal. Azt éreztem, hogy hatalmas műveltségű, modern szemléletű

tudós. Szakmai elutasítása pedig inkább annak szólt, hogy kor
és pályatársai a vele való szembesítésben látták a maguk emberi
gyarlóságát. Éreztük emberségének kisugárzását. Abban, hogy
szakmai pályafutásom úgy alakult, ahogy, nagy ajándékként ré
sze van annak a személyes kapcsolatnak, amely élete utolsó éve
iben hozzá fűzött. Egykori tanszékén napi munkámban igyek
szem mindazt folytatni, amit ő elkezdett, s amit egy szomorú
kor nem engedett kiteljesedni. Hogy a vallási néprajzi kutatások
egyik hazai és európai központja Szeged legyen.
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A katolikus hitbe, vallásba, egyházba szinte természetesen nőt

tünk bele. Hittanórára ugyan pedagógusgyerekként nem sokáig
járhattunk, de ezt jórészt pótolták a családi és vallásos olvasmá
nyok, a ministráns órák, a rendszeres templomba járás, egy-egy
fiatal káplán működése - a pap nevelőkért. később barátokért
nagyon hálás vagyok a Teremtőnek -, diák majd felnőtt kóru
sok. Hitünkért gyerekként nem, inkább később felnőttként kellett
megküzdenünk, s esetenként megszenvednünk. El tudtuk viselni
másodrendű állampolgár voltunkat. A hit természetes velejárója
volt mindennapjainknak. Nem kellett beszélni róla, láttuk, mi
lyen fontos szerepe van szüleink életében. Igazából hitük segítet
te őket abban, hogy a mindennapi gondokon, megpróbáltatáso
kon felülemelkedjenek. Voltak persze közös esti imádságok is,
amelyekből kisgyerekként azt megtanultam, hogy az erős hit se
gít elviselni s túlélni minden nehézséget. Aztán az a kép is kitö
rölhetetlen emlékeimből, amikor szüleim már idősödően elalvás
előtt együtt imádkozták a rózsafüzért. A gyarapodó családban
mindig volt kiért és miért. Az imádság a másokért - élőkért és
holtakért - való felelősségérzet jelképévé vált. S a köszönet, a
hála kifejezésévé is, hiszen gyakran éreztük/érezzük mindennap
jainkban, hogy "Isten tenyerében" vagyunk, hogy gondjaink álta
la rendeződnek el. Az élethez jó társat, jó szűkebb családot kap
tam. Ezért tudunk elégedettek lenni.

A fentiekben talán benne rejlik a feltett második kérdésre
adott válasz is: mindennek része, alapja Jézus Krisztus személye
és a belőle kisarjadt kereszténység. Mindennapjaimban gyakran
gondolok arra, vajon sikerült-e nekem ezt az otthon látott keresz
tény értékrendet gyermekeimnek, környezetemnek úgy megmu
tatni s netán továbbadni, ahogyan az szüleimnek s említett pél
daképeimnek sikerült. S persze az a kédés sem marad el, hogy
tényleg tudom-e, tudjuk-e követni őket? A szellemi értékek, a tu
dás becsülete, az állandó önképzés, a vállalt feladatok: oktatás,
folyóirat- és könyvszerkesztés - lehetőleg maradéktalan - ellá
tása, mások segítése és szolgálata, lehetőségek megteremtése ta
nítványaimnak: ezek tőlük örökölt követendő példáim és értéke
im. Gyakran úgy fogalmazom meg magamnak, hogy a legna
gyobb erény a hűség. Hűség a belátott és elfogadott értékekhez
- hitemhez, munkámhoz, szűkebb és tágabb környezetemhez:
családomhoz, munkahelyemhez, népemhez. Őszintén meglep,
amikor tanult kollégáim nyilvánosan panaszkodnak azért, hogy
közéleti feladataik ellátása hátráltalja őket munkájukban. Én úgy
gondolom, ha egy megbízatást elvállalunk, akkor az (is) a mun
kánk már. Egyfajta szolgálat. Az ember persze mindennapjaiban,
családjában s munkájában tervez. Próbál jövőt építeni, tanítvá
nyokat nevelni, munkatársakat szervezni maga köré. Nem min
dig sikerül. De a lelki korlátoltságot s a hálátlanságot is el lehet
viselni ezzel az örökölt háttérrel. Ha sokszor nehezen is. Meg az
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költő

irigységet is. Az ember nemcsak megkeseredett lesz ettől, hanem arra
is rájön, hogy mindezen túl lehet lépni, s talán más, fontosabb dolgok
is vannak az életben. Hiszen hite tükrében sokminden olyan esetle
gesnek tűnik. Csak a keskeny út mérföldkövei - az említett emberi
értékek - s a végcél állandóak. Ennyit az emberi boldogu1ásról.

Határhelyzetben
Személyes boldogulásomat, csakúgy, mint kudarcaimat, elsősor

ban szüleimnek köszönhetern. Ma már látom, milyen bonyolult,
semmi más kapcsolattal össze nem hasonlítható hatással volt rám
jelenlétük és hiányuk (tizenöt éves voltam, amikor édesapám meg
halt). Nem kaptam vallásos nevelést. Apám ateistának mondta ma
gát, anyám a tradicionális zsidóság peremvidékén nem tudta átad
ni a magát sem átjáró közösség biztonság-érzetét. Egyáltalán: sem
ők, sem a történelem nem tették lehetővé, hogy valaha is, bármi
lyen rövid időre megismerhessem a biztonság érzetét.

A zsidóság és kereszténység közötti mezsgyén, sem ide, sem
oda nem tartozva, kétfelé is vonzódva jártam végig életemet. Az
asszimiláns zsidó belső élete szinte elviselhetetlenül nehéz, szá
mára az emlékezés mindig lelkiismeretfurdalást is jelent. Nemré
giben egy Pap Károly Azareljéhez írott utószóban próbáltam ele
mezni annak a vágynak motivációját, ami ezt a nagy magyar el
beszélőt, a két világháború közötti időszak egyik legjelentősebb

íróját a zsidó Krisztus történetének megírására késztette. Ennek a
Krisztusnak áldozata nem a halál, hanem a bűn magára vállalá
sa. Nagy, romantikus képzet, az expresszionizmus virágos, rend
kívülien szuggesztív, költői nyelvén, olyan téma, ami másként,
mint a költői beszédnek a prózánál kevésbé differenciált, enig
matikus nyelvén, megfogalmazhatatlan.

Ezt a határhelyzetet, ami az Isten fenségével betöltött zsidó
lelket a személyes, és ezáltal a személyiségét megmozgató isteni
principium keresésére indítja, abban a történelmi helyzetben,
amelyben Isten létét, igazságosságát, mindenhatóságát is kényte
lenek vagyunk megkérdőjelezni,s éppen ezért létének bizonysá
gában is kételkedni, életem során magam is hasonló módon, a
költészet nyelvén próbáltam kifejezni. Abban az életkorban va
gyok, amikor a visszatekintés, az összefoglalás, a motivációk fel
derítése, igaz vagy hazug beszédünk megítélése egyedül a benső

tisztaság kedvéért válik elengedhetetlenül fontossá. Őszinte vol
tam-e, amikor verseimben Krisztushoz, a személlyé vált Istenhez,
vagy akár a megszólítható Istenhez fordultam? Nagyon régen,
akkor is éppen a Vigilia körkérdésére válaszolva idéztem egy
hasszid legendából: Nem tudod-e, hogy az a szó, hinni, azt jelenti:
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