
„Ki nekem Jézus?”
(1970. december)

Bálint Endre

Rónay György szegezte nekem a kérdést a
Nemzeti Galériában, egy pompás egyházmű-
vészeti kiállítás bemutatója után, lefelé menet
a lépcsőn… Azután elbúcsúztunk, és arra gon-
 doltam, valami „csodának” kellene történni,
hogy én erre a kérdésre igazul válaszoljak.

Jézus testi mivolta képzeletemet valójában
nem foglalkoztatta, vagyis – ahogy mond ják –
a „történelmi Jézus” bennem soha sem vált
plasztikussá. Személye (akit két évezred sem
tudott deformálni hamis akaratok, álságos
ferdítések segítségével) Formát öltött, és most
ennek a Formának lettünk elragadtatott
szem lélői. Persze nem csak most és nem csak
mi, de mindazok, akik a katakombák puritán
díszítéseit annak idején készítették, és akik a
gótikus katedrálisok szobraiban az örökkéva-
lóságot álmodták, és akiket Sasettától Miche l -
an gelóig olyan erő járt át, hogy maguk is
„cso dálatos halászokká” lettek. Számomra a
barcelónai Katalán Múzeum első nyolc-tíz
terme és szinte az egész Cluny múzeum, de a
sixtusi kápolna mennyezete is ugyanannak
a dolognak tanúságtétele: a Hit formateremtő
erejét példázza. Ez a kereszténység érdeme,
amely Jézust helyezte mindenek elé…

Ami engem illet, „csodaváró” voltam és
az is maradtam; hogyan is ne hinnék annak,
aki csodákra képes. Különben miért is fes-
tettem meg annak idején a Csodálatos halászat
című képemet? Szeretetre éheztem és nem
hittem, hogy tizenkét évvel később még élni
fogok és azon gondolkozni, mit is jelent ne -
kem Jézus? Talán a szeretet és a csodák kime -
ríthetetlen forrását, és még inkább a szeretet
csodáját és a csodák szeretetét.

Kondor Béla

Jézus tanait nem lehet követni. Mert olyan
akadályt állít, hogy a mindenkori emberi vi-
szonyok között azt csak egy magányos farkas
– amelyik nem harap méghozzá, ugorhatná

át. De a magányos farkasok sorsa a puskalö-
vés, vagy az éhhalál. Még a keresztre feszítés
is kegyelemteljesnek tűnik, mert emberi ke-
gyetlenkedések közepette szégyenít meg.

Mindezt az evangéliumok bizonytalan
alapján lehet tudni, és Jézus biztos sorsát a
12 (!) ostoba tanítvány bizonytalankodása
csak aláhúzza. Idétlenkedésük természetes.

Azt gondolom, hogy az egyházak – mint
a győztes forradalmak a maguk korában –
nem teljesíthetik Jézus kinyilatkoztatásait,
hanem szervezetek a javából, hiszen gya-
korlati céljaik vannak.

Végül – azt is lehet hinni, hogy az evangé-
liumi Jézus soha nem létezett, minthogy eddig
a tudósok igen sok Krisztust bizonyítottak el-
lentevésként. Ez nem változtat azon az álom-
képen, ami az emberek sorsának jobbítására
törekvő fejekben mindig és ma is világít.

A Jézus-szimbólum a történelemtől függet -
lenül igaz, mint a népmesék, a költemények,
és ha egy ilyen vágású ember mai életün ket
figyelné, nem helyeselne, és joggal. Nem lett
változás, csak elperegtek az évszá zadok.

A bibliai Jézus nem is változtatni akart,
hanem ősi tanokat – melyek a közkézen el-
vesztették fényüket és ezzel együtt érvényü -
ket is – helyreállítani. Természetes, hogy
utolérte a társadalom bosszúja, méghozzá
azok képében, akik a szentségekből hivatalt
csináltak maguknak.

Mindenesetre, akik ebben a mítoszban
úgy hisznek, ahogy a katekizmus kívánja, bol-
dogok, mert reményük van. Én nem tartozom
ezek közé. De azért képes vagyok a szeretetre.

Mensáros László

Azt hiszem, nem használnék semmit az ügy-
 nek, ha nem őszintén válaszolnék, hanem
szép és bölcs szavakkal megkerülném a kér-
dés lényegét. Az igazság ugyanis az, hogy
bár hívő katolikus vagyok, hosszú idő óta
nem foglalkoztatott ez a kérdés.

Jézust elsősorban nem csak történelmi sze-
mélynek vagy szimbólumnak tartom, hanem
egy állandóan bennünk és velünk élő való-
ságnak, aki megváltja az emberben lévő – saj-
nos sokszor nagyon is elhanyagolt – jobbik
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ént, s ebben őszintén szólva az én közremű-
ködésem még nem mondható kielégítőnek.

Köszönöm, hogy a kérdés föltevésével
lelkiismeretemet fölrázták, még akkor is, ha
a továbbiakban ez természetesen konfliktu-
sokat okozna bennem.

Szántó Piroska

Erről még soha senkinek nem beszéltem,
még magamban sem fogalmaztam meg,
hogy mit jelent nekem. Mihelyt szavakba
akarom foglalni, arcátlannak érzem maga-
mat, mert minden szó pontatlannak, kevés-
nek, üresnek, min denképpen a lényeg csök-
kentésének tűnik.

Azok, akiknek az írás vagy a szó a kifeje-
zésmódjuk, megtehetik. Vagy a bölcsek, vagy
a szentek. De én csak egy festő vagyok, aki áb-
rázolásának a módját keresem. Mert még azt
is szerénytelenségnek érezném, ha Krisztust
magát próbálnám lefesteni, ezért találtam
meg a magyar feszületeket, a magyar arcú és
testű Krisztusokat. Mert ezekben benne van
az az ember is, aki a feszületet faragta vagy
festette, és én is, aki nézem és megfestem. És
néha azt remélem, hogy annak, amit iránta
vagy őbelőle érzek, egy kis töredékét talán si-
kerül megfogalmaznom a képeimen.

Vas István

Gyermekkoromban semmit sem tudtam Jé-
zusról. És előbb lettem marxista, mint keresz -
tény. Marxistának egyébként meg is marad-
tam a világ dolgainak, vagyis a társadalom-
nak, az általam is végigélt történelemnek a
megítélésében.

Jézust megismerni aránylag későn kezd-
tem, huszonkét éves koromban. Attól fogva
tudom, hogy Jézus élete a legnagyobb do -
log, ami az emberiséggel történt. Attól fogva
életem minden fontos eseményében és gon-
dolatában jelen volt.

Velem kapcsolatban sokszor emlegetik,
mint valamilyen polgári rendellenességet, a
személyes költészetet, és általában a szemé-
lyiséget. Mindebben sok a félreértés. Az én
szememben mindennek, ami személyiség,
Jézus személye ad értelmet, jogosultságot,
reményt. Én azért lehetek én, mert Jézus Ő

volt. Élni azért nem szégyen az embernek,
mert Jézus élt. És szenvedni csak azért nem
gyalázat, mert Krisztus kínhalált halt.

„Mit jelent a Biblia az életemben?”
(1971. december)

Cs. Szabó László

Melyik része?
Kóbor szilajpásztorok harca egy kútért a

pusztában, akkori golyószórójukkal, egy
kam pós bottal? Ahogy Mózes első könyvé-
ben áll. Királytáncoltató aggastyán feddő
szózata az idegen elözönlés árnyékában?
Esaiás próféta könyve. Hitében maximalista,
politikájában minimalista udvari tanácsos
intelme megalkuvásra a rabság küszöbén,
hogy királyistenek keresztútján ne fújják el
nyomtalanul Izrael gyermekeit a hadjárások?
Amint Jeremiás próféta könyvében olvas-
ható. Az új honépítés, fal mellett, óvatosan, a
szétszórattatás után? Ne hémiás könyve.
Vagy a haláltánc hátborzongató fres kófestője,
a Prédikátor? Asszír, babiloni, perzsa és hel-
lén hódoltság után a végső felszabadulás
bősz látnoka, Dániel?

Melyik Biblia, az Ószövetség?
Vagy amit az ács fia tanít a szív felszaba -

dításáról, eretnek a dogmatikusak és szek-
 tásak között, példákért szőlőművesek és kő-
művesek dolgához és útszéli kórókhoz
fordulva? Akit az asszonyok ösztönösen job-
ban átéreztek, mint ahogy elméjüket feszítve
megértettek a férfiak. Hogy nem elég, nem elég,
nem elég a Törvény! S aki egyedül virrasztva
a horkolók felett, már kínhalála előtt belehalt
a magányba. Vagy a zaklatott, sátorszövő Pál
frontális támadása leveleiben a mulandóság
félelme ellen? Félholtra verve s megpökdösve
is abban a szenvedélyes hitben, hogy Krisz-
tus követőin kicsorbul a démonok fegyvere, a
halál. S azzal a már-már kafkai gondolattal,
hogy hamis képzetünk az időről, időhöz rög-
zöttségünk késztet az Utolsó Ítélet várására,
mert a per már folyik, végítéletben élünk.
Vagy a patmoszi remete titkos nyelvű, révült
jóslata a Domitianus-féle öldöklés idején az
üldözöttek végső diadaláról az üldöző felett?

Melyik Biblia, az Újszövetség?
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Ha Düreré, a Számonkérés, ha Remb -
randté, az Irgalom könyve.

Igaz könyvből persze tévtanokat is ki le -
het szűrni. Maga a könyv nem felel azért,
amit odaadó, áhítatos olvasójuk önáltatással
apáról fiúra hozzágondol. Hogy például a
kereszthalálért együttesen és örökre bűnré-
szes egy nép. Hogy alkudj meg a császárral.
S hogy alacsonyabb rendű az asszonyi állat,
mint a férfi. Ha a vallásháborúk csataterein
ütközet után kiforgatták volna a holtak zse-
beit, legtöbbjében találnak egy Bibliát. Ha-
marabb tudtam a hit veszélyeiről, mint ál-
dá sáról. Pedig a könyvet, amelyben száz
könyv van, gyermekkoromtól szeretem.

Kálvinista iskolában neveltek, azaz a Bib-
 lián; betéve tudtuk rövidebb-hosszabb ré  szeit.
De ízes öblösségének eleinte nagyobb hatása
volt a nyelvemre, mint a hitemre. Hí vő, rossz
hallással is, ének közben voltam, zsoltározva.
Lelke mélyén hívő em ber minden éneklő. Iga-
zán akkor kerekedett a Biblia üzenete az üze-
net módja: szép, ódon zengése fölé, amikor
modern fordításokban kezdtem olvasni, ele-
inte szükségből, idegen nyelveken. Annak
idején görög köznyelven írták az Újszövetsé-
get, s az Ószövetség minden fordításához is
görög változata, a Septuaginta szolgált, fordí-
tásból készültek a további fordítások. Erede-
tileg senki sem törődött stílus-szépségekkel.
Ezért vagyok makacs híve annak, hogy a
Bibliát félszázadonként újrafordítsák, más-
különben nyelvemlékké neme sedik. Azaz
kövesedik. A Biblia a mienk is, az űrrakéták
napjaiban, nemcsak a prédikátoroké a török
hódoltság alatt. Kegyetlenül őszinte könyv,
nem hallgat el semmiféle emberi gyöngeséget
és hitványságot, minél jobban ismerem, annál
inkább rájövök, hogy elbukottakról szól. El-
bukottak azok is, akiket felmagasztal. Mégis
vigasztaló a hatása. Ezért bízom benne.

Az utolsó tizenöt évben havonta, néha
hetenként elővettem. Volt egy nehéz eszten-
dőm, amelyen nem kis részt Pál levelei segí-
tettek át. Újabb könyveimből A nyomozás s a
Római muzsika tele van bibliai idézettel, s úgy
érzem, szinte észrevétlenül olvadnak a mon-
dandómba. Húsommá vált az Ige.

Nagy irammal állítólag olyan irányba
fejlődünk, hogy hamarosan csak kompute-
rek tudnak majd emberi nyelven, mint hol mi
villám-hasbeszélők, maga az ember annyi
makogásra se lesz képes, mint emlékmor-

zsákon rágódva Beckett figurái, nyakig egy
szemetesvödörben. S mondják, hogy a má-
sodik vagy harmadik atomháború után az
em beriség csekély maradéka visszamászik
majomnak a fákra. Nem tudnám, miért, hi-
szen lomb se lesz a csonka törzseken.

Történhet azonban másképp is. Lehet,
hogy a megmenekült Ádám tiszta, csengő
hangon megtanítja Éva gyermekeit a Mia -
tyánk ra. S újrakezdődik az élet jó úton, elvi-
selhető lesz az adakozó szeretet által.

A Miatyánk is benne van a Bibliában.

„Miért vagyok/nem vagyok
keresztény?”
(1975. december)

Dienes Valéria

1. Mert keresztény kultúra táplálta szel-
lemi fejlődésemet.

2. Ifjúságomban alkalmam volt elveszteni
keresztény hitemet, és az ebből eredő tanul-
ságok elsőknek járultak hozzá hitem újra-
születéséhez. A valóság filozófiai szemlélete
– amely az egyetemen megszüntette hitemet
– újrateremtette azt a századforduló időre-
formjának hatása alatt, amikor a tér szimbo-
likájának ismeretelméletéből az időszintézis
élményébe léptem át. Ez véglegesen megújí-
totta valóságlátásomat. Én tehát teljesen filo-
zófiai alapon vagyok keresztény.

3. Eszméleti megújulásomnak filozófiai
alapja a bergsoni „időreform”. Ez azt jelenti,
hogy minden magyarázó térmetaforából
vissza kell mennünk a múlt megmaradását
és a jövendő belépését jelenné egyesítő, tevé-
keny időszintézishez, amely gondolkodá-
sunkban a történések szubsztancialitásának
megalapozója (Bergson).

4. Évtizedek fejlődése folyamán új megvi-
lágításban láttam meg a katolikumot. Hosszú
idő alatt kérdőjeleim megkapták filozófiai
válaszukat, és a „katolikus gyakorlatnak”
minden gesztusa mint emberformá ló, lelkiis-
meret-nevelő eszmélettechnika vált be az éle-
temben. Megszületett számomra a szellemi
„erőtér”, amelyben a folytonos újrateremtő-
désből élő ember lélegzeni tud. (Pro hászka,  és
folytatódása: Teilhard de Chardin műveiben.)
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5. Az időreform azonban nincs befejez ve.
Beleszól minden filozófiába, mert minden fi-
lozófiai gondolat eszméleti jelen, és minden
eszméleti jelen az idő szintetizált gyermeke.

6. Minthogy kereszténységemet kérdezik
tőlem, arra válaszolok, miképpen férek hozzá
ebből a szintézisből folyó eszméleti élethez a
katolikus gyakorlattal. Ez ugyanis nem egyéb,
mint az eszmélet kezelése, morális formálása
a transzcendens lét segítségével. Használom
benne a múltat, irányítom a jövendőt, de most
már nem puszta értesüléssel, ténymegálla-
pításokkal, hanem megítéléssel, értékeléssel,
mert ráborul a „van”-ra a „kell”.

7. Amit nekem az időszuggesztió a filo-
zófiai ismeretelméletben tanított és megvilá-
gított, azt érzem a legközvetlenebb valóság-
nak és azt találom meg szellemi létemben,
mint személyszerű empíriát, Krisztus törté-
netiségéhen és az Evangélium konkrét és át-
tételes kijelentéseiben a mindennapok nyel-
vén fogalmazott eszmélet-dialógusokon
keresztül. Ez a három valóság, amelyen ke-
resz ténységem alapul.

Passuth László

A felvetett kérdést első olvasásra túlságosan
polarizáltnak érzem – az igen vagy a nem
két határkövén belül az árnyékokat – a két-
ség vagy kétkedés övezeteit csak nehezen
kerülhetem el. S mintha az agnosztikusok-
nak lenne könnyebb a válasz – valamit ta-
gadni – retorikusabb, mintha ilyen esetben
a véleményt a szembenállás daca edzené.

Nyolc év a kolozsvári piaristák Alma
Ma terében s így, visszatekintve, még Maj -
láth püspök lényének varázsa volt az, amit
mint örökséget a férfikorba magammal hoz-
hattam. Talán csak azt tehetném hozzá, hogy
mindmáig ez az a „teológiai poggyász”,
amelyet hordozhatok, s mindaz, ami a ke-
resztényi meggyőződést megtámasztja, in-
kább a történelem oldaláról közelített felém.
Pontosabban szólva – a nagy világkép, mely
feltárul mindenkiben, aki kereszténynek
érzi magát – nem fejlődik ki, nem bontako-
zik szét sűrűbben, árnyaltabban, mint ami-
kor elhagyjuk a gimnázium küszöbét.

E néhány szó nyilván elegendő arra, hogy
az, aki olvassa, megérezze benne az igen-t s
ugyanakkor azt is, hogy fél évszázadnál több

idő alatt sem csendesedtek el a kétségek és
szorongások, melyek a transzcendens világ
létét valahová a tudatalatti eszmélés s az
álomvilág közé helyezik. De lehet-e vissza-
fordulni az úton, melyre ráléptem, s amely –
úgy hiszem – létem utolsó órájáig vezet?

„Isten és én”
(1977. december)

Thurzó Gábor: A Reménység Istene

Ha most, amikor előre már nemigen nézhe-
tek, amikor a rám váró jövőt kurta arasszal
mérhetem csak, ha most visszaások közel
hetven év betemetett mélyébe, azt az Istent
találom, gyerekkoromnak azt az Istenét, aki
biztonságot adott. Úgy nevelődtem, hogy
Isten támasz volt, valaki, akire számíthattam.
Aki sosem volt a büntető Isten, akkor se, ha
holmi gyerekes bűnöcskével, vagy inkább
rosszalkodással megbántottam, s így megza-
vartam az általa ránk szabott rendet. „Látod
– mondta ilyenkor anyám –, most szomorú a
Jóisten.” Ilyen szomorú aggastyánnak láttam
és éreztem gyerekszívvel, hófehéren sugár-
zónak, arca-haja éppúgy hófehér, mint az in-
dulatai. Úgy féltem tehát Istent, hogy nem
akartam neki szomorúságot okozni, rossz
per ceket odafönt, aki a felhőtlen minden-
ségben lakozik. Aki – ez tétova sejtelem volt
persze – inkább láthatatlan fogalom, mint a
temp lomi képek aggastyánja. Akárcsak fia,
a szépséges Jézus, s akárcsak a képeken – ezt
persze sehogy sem foghattam fel – a Harma-
dik Személy, olykor galamb képében. Jó és
boldogító érzés volt, hogy megfoghatatlan
lénye egyes-egyedül velem van elfoglalva,
mintha más rajtam kívül nem is lenne a vilá-
gon. Majd rájöttem – a hittanórákon inkább
megtanultam –, nem is olyan egyszerű ez a
csak rám szabott biztonság, úgy kell hinnem
életemben való részvételében, hogy szigorú
reglamákhoz kell kapcsolnom, hogy ez az
Isten katolikus, s mert az vagyok én is, tudo-
másul kell vennem, hogy a kinyilatkoztatás
révén kaphatom meg az ő biztonságát, s
hogy földi képviselője az egyház, s arra is rá
kellett jönnöm, hogy mint minden, ami földi
– még ha Őt képviseli is – esendő.
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Bele kellett törnöm abba, hogy a hívők
közösségébe tartozom, parancsolatoknak
kell engedelmeskednem, kamaszodó lel-
kem be beköltözött a bűntudat, most már fél-
tem Istentől, már nem szomorúvá tettem,
hanem büntetővé, de persze a gyónásban
megbocsájtóvá. Most már az ő bizonyossá-
gát kellett elfogadnom, „úgy, ahogy hitünk
elénk adja”. Nem volt könnyű az átmenet,
gondolom, másnak sem könnyű. Addig éle-
temet sugárzó léte támogatta, az dobta rám
sugarait. Most a hívő félelmetes problémája
elé kerültem – már gondolkodnom, mérle-
gelnem kellett, kutatnom kellett, hogyan is
fér bele az én gyerek kori, biztonságot adó Is-
tenem a valóság ba. Abba a gyötrelmes való-
ságba, mely annyi meg nyilatkozásában két-
ségessé teszi: van-e Isten egyáltalában? és ha
van, úgy van-e, ahogy hitünk kódexe előírja?
Tehát – némi túlzással – egy hivatalos Isten.
És eljutottam a kételkedés, számítgatás meg-
tisztelő ajándéka segítségével a bizonyosságig.
Ahogy – milyen boldog megnyugtatás volt!
– Einstein számítgatása végére jutva, meg-
torpant a végtelen előtt, s kimondta: minden
matematika végén kell lennie Valakinek. Itt
állt meg Eddington, James Jeans is. Egyikük
sem költő és álmodó – ha ők nem mehettek
tovább, s mint Einstein, az istenhitig jutottak
el, mért ne hallgathatna rájuk az én érzelmi
hitem, a csak pszichológiával alátámasztható
és igazolható?

S így kényszerültem arra – kényszert
bol dogabban sosem fogadtam még el –,
hogy megtaláljam, magamba fogadjam a bi-
zonyos ság Istenét, azt, aki a rend ura, az ará-
nyok, mértékek ura, aki kell, hogy legyen,
mert ha nincs, mi értelme lenne az ember
vagy a cserebogár létének, a virágzó hársfá-
nak, a fenséges viharnak, s Danténak, Sha -
kes peare-nek, Raffaelnek, de még a kutyám
szeretetért esdeklő tekintetének is. És így ér-
kezve el a máig, tudva azt, hogy a kórlele-
tek tanúsága szerint már elfele kell készü-
lődnöm, s ajándék minden borús vagy derűs
nap, most, az ingyen kapott Biztonság Istene,
a megküzdött-megszenvedett Bizonyosság
Istene után enyém – a Reménység Istene. Aki
ott vár rám, ahol Ein stein matematikailag
sejti, s ahol majd én is megtudhatom – érde-
mes volt-e élnem?

Zelk Zoltán: Meditáció Istenről

A téma: Isten és én. Erre már többször felel-
tem. 1955-ben a következő verset írtam:
„Szélfútta levél a világ, / de hol az ág, de Ki az
ág?” Húsz évvel később már ezt írtam: „Ba-
rátaim azt hiszik, hogy fekszem, / nem tudják,
hogy járni tanulok / megadóan Isten oldalán.”
Azt hiszem, a következő soraim is felelnek a
kérdésekre: „Körömmel falra karcolt, / átme-
szelt verseim / az Istenre hagyom.”

Több kérdés is van a levélben, de azt hi-
szem, mégiscsak egyetlen kérdés: Isten és
én. Mert a többi kérdések: hogyan látja, mit
érez vagy érzett iránta, milyennek képzeli el,
ezekre és a többi kérdésekre is csak egyetlen
válaszom lehet: – Ha el tudnám képzelni,
nem hinnék benne.

Ami egy öreg parasztasszonyt éppúgy
izgat, mint egy atomfizikust, s az atomfizikus
éppúgy tud rá válaszolni, mint az öreg pa-
rasztasszony, az a kezdet és a vég. Ha az élet
legsúlyosabb gondja ember által megvála-
szolhatatlan, akkor válik bizonyossá Isten léte.

Más a hit és más a vallásosság. Gyönyörű
költészet az Ó- és Újtestamentum, csodálato-
san szépek a gregoriánus dallamok, s nekem
csodálatosan szép gyermekkori emlékem a
zsidó széder-este, mert költészet az is, de ez
a bibliai és templomi költészet aligha visz kö-
zelebb Istenhez, mint Rembrandt, Miche lan -
gelo, Beethoven és Bartók.

Kétfajta költő van, az egyik, aki hisz Is-
ten ben, a másik, aki viaskodik Istennel. Te -
hát ő is hisz. Éppen a viaskodásával bizo-
nyít ja, hogy szüksége van a hitre. Ezt is, mint
annyi mindent, József Attila mondta a leg-
szebben: „Hogy valljalak vagy tagadjalak, / se-
gíts meg mindkét szükségemben.”

Tehát a tagadást is Istentől kéri. A legna-
gyobb viaskodó Ady Endre volt. Róla szólva
nincs szükség semmi magyarázatra, még
versidézetre sem. Isten éppúgy átitatja köl-
tészetét, mint a politika és a szerelem. Hogy
mások hogy vannak vele? Két példát szeret-
nék mondani.

Rényi Alfréd, a fiatalon meghalt matema-
ti kus mondta egyszer baráti körben: – Olyan
keveset tudunk, hogy minden lehet, még az is,
hogy van Isten. A másik, számom ra felejthe-
tetlen, megindító példa: a Já nos Kórház ban
meglátogattam az ott fekvő hetvenéves Nagy
Lajost. Eljövet, a kerten át a kapuig kísért.
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A kapuban megölelt és azt mondta: – Is ten
veled! Majd hirtelen, mint akinek magyaráz-
kodni és vallani kell, a fülembe súgta: – Mert
én már imádkozom is! Különben ezt is megír-
tam Az ismeretlen Nagy Lajos című versemben.

Nem lehet megkerülni azt az igazságot,
hogy emberek, akik nem hittek, hívővé vál-
nak betegségükben, öregségükben. Szinte
tévedhetetlenül meg tudnám mondani, hogy
melyiküknél új keletű a hit és melyiküknél
sarjad az eddig becsukott lélekből. Én nem
tudtam, hogy hívő vagyok, amikor már azt
írtam egy versemben: „Ha gödörben, ha bá -
nya mélyben, / én egek nélkül sosem éltem.”

„Az örömről”
(1984. december)

Borsos Miklós

Örömről írni pszichiáternek való feladat.
A leg  bonyolultabb lelkiállapot. Eredője a jó
érzés, de az értelem, a gondolkodó, ugyanak -
kor beárnyékolja. Az öröm nem fogalmazható
meg, mert nem mindég erkölcsös, legfőkép-
pen nem mindég bűn nélkül való. A gyer meki
vagy gyermekded öröm az ösztönös megnyi-
latkozása valaminek, ami nekünk jó. Ez a gát-
lás nélküli jó érzés örömmel tölt el. Ez lehet el-
lenségeink bukása, egy hadi siker, egy hódítás,
vagy az egyéni sikerek változatos sokasága,
lehetősége, amit ha elér az em ber – öröm. De
mindez másoknak nem. Van az örömben va-
lami önző árnyék. Nekünk jó, ünnep, má-
soknak szomorúság. Az emberi történelem-
ben minden kor és minden faj, minden eszme
ünnepeket rendez és ez ünne pek ceremóni-
ája legtöbbször tomboló örömben zajlik.

Egyéni életünkbe is beszívódtak az öröm-
 ünnepek. Születés, házasság, versenyek, ami
megannyi alkalom, hogy örömérzésben le-
gyen részünk. Vallások vigasztaló rítusai,
bűnök feloldói is lelki örömöt nyújtanak. – De
a bűnök bűnök maradnak. Maradjunk meg
tehát amellett, hogy ami nekünk jó egyénileg,
az az öröm, s ne törődjünk a más bajával? Ez
persze nem keresztényi álláspont. De a rész-
vét tud-e segíteni a mások baján? Igen – tud.
A lélek ereje áthatol a fizikai, ideg rendszeri
állapotokon, és a „gyógyító csodák” innen

származnak. És ez öröm a fogalom maga-
sabb rendű értelmében, öröm annak, aki jót
tett valakivel önzetlenül – még akkor is, ha
a viszonzás háládatlanság. Mert kevés em -
ber tudja elviselni, hogy jótettre, segítségre
szorult. De a keresztény örömöt ez nem za-
varhatja, mert a jótett fölemeli. A ke resztény-
ség lényege az áldozat. A legnagyobb áldo-
zatra épült, amit Ember hozhatott az erkölcsi
igazságért, megváltásunkért. Igazi követői,
mint Szent Ferenc, a végsőkig menő meg-
aláztatás tűrésére tanítottak. A Poverello ta-
nítása szerint az öröm azé, aki jót tett. Ez a
lélek legnagyobb rendű megnyilvánulása.
Felülemelkedni hiúságon, köznapi örömö-
kön vagy sérelmeken, és akkor megismerjük
az igazi örömöt, ami szellemi, lelki létünk
egyetemes forrása.

„Találkozásaink a Szentírással”
(1990. október)

Székely Magda: Az én prófétám

Az én prófétám nem azonos egyik bibliai
prófétával sem. Valamennyiük eggyévált
alakja ő, mindazoké, akiknek szava belém
épült ifjúkoromban, amikor, évek hosszú so -
rán, lelki apám, dr. Benoschofsky Imre budai
főrabbi útmutatásával olvastam őket hébe-
rül, magyarul. Ez az elvont, egyre fényesebb
körvonalú prófétafigura mind határozottab-
ban rajzolódik elő bennem az idő múlásával,
jelentése mind egyértelműbb. Nem azonos
az zal, akit oly sűrűn használ jó ideje az iro-
dalmi divat, mintegy szinonimájaként a vá -
tesznak, a szentnek, sőt, sokszor a sámánnak.
Az én prófétám nem szent, nem hibátlan;
esendő ember, el-elbukik – végtére ő Jónás is.
Nem az emberinél mélyebb rétegekből fa-
kadó, sajátos önkívületben nyilatkozik meg,
mint a sámán. Gondolatait másféle világosság
hatja át, felsőbb régiókból való. S nem is vá-
 tesz, nem a megváltoztathatatlan jövő tudója,
s kérésre hirdetője. Azén prófétám kéretlen
jóslatait belső kényszer, etikus követelmény
sugallja. Mivel töltitek földi napjaitokat, gya-
lázatosak? – rivall a bűn kényelmében élők -
re. Ha meg nem változtok, akkor bizony ez
és ez történik majd veletek. A kívánatos er-

160

KÖRKÉRDÉSEK:Layout 1  2010.01.18.  14:43  Page 160    (Black/Black plate)



kölcsöt, életnormákat testesíti meg népe szá-
mára, s mindig szembeszegülve, egymaga
képviseli őket Isten előtt – ha a nép megkö-
vezi, magamagát kövezi meg.

A próféta jellegzetes tulajdonsága a vo-
na kodás. Soha nem akarja vállalni elhivatá -
sát. Fut előle, mint Jónás. Ifjúságára hivat-
koz va kö nyörög mentségért, mint Jeremiás.
Tisztátalan embervoltára mutat, mint Ézsa -
jás, hőköl ve a feladattól. Az önjelölt próféta
– hamis prófé ta.

Az én prófétám bujdosni kényszerül, ki-
ne vetik és följelentik, szegényebb a szegény -
nél, koldusnál nyomorultabb.

A gazdag próféta – hamis próféta.
Az én prófétám tanítása törvényszerűen

kudarcra ítélt. Szemben áll a világi s az egy-
házi hatalommal egyaránt.

A sikeres, a hatalomra került próféta – ha -
mis próféta.

Amit az én prófétám kíván, az e világon
nem valósulhat meg. Követelése a szüntelen
mérték.

A próféta léte Istenre bizonyság. Ő, aki,
mint bármely más halandó, porból lett s
gyarló, nem a maga szavait mondja, hanem
Istenéit. Akarva-nem akarva, rugódozva el-
lene. De mondania kell: az isteni szó gyötre-
lem, parázs a szájban. Személyes léte árnyék -
ká halaványul. Nem tudunk róla semmit.
Üldözik, prédikáljon bár háborút vagy bék -
ét. A próféta maga az érvényesség, ha egy -
szál egyedül van is. Népe helyett ő a nép. Az
emberiség helyett ő az ember.

„Kereszténynek lenni itt és most”
(1991. augusztus)

Szabó Magda

Delphi múzeumában ott áll a kocsihajtó szob -
ra: egy ifjú tekint a szemlélőre, aki győzött,
s aki pillantásába a zseniális Sotades, a szob-
rász, nem a diadal fénylő örömét rögzítette,
hanem annak riadalmát. Míg a célhoz nem
ért, egyetlen gondolat foglalkoztatta a kocsi -
haj tót, a remélt sikeré, most már övé a koszo -
rú, de mi legyen a következő lépés, amellyel
visszaindul a hétköznapokba az aranyporos
homokról? Most merre és hová? – kérdezi a
szobor. Hát vissza az életbe – felel a művész

az ábrázolásban –, a nyertes irtózatos fele-
lős ségével. Győzni egyértelmű. Élni a győ-
zelemmel, ott kezdődik a diadal kockázata.

A hitben élők, akiknek nem közönséges
körül mények között kellett ellene mondaniok
a Gonosznak, amely egy világbirodalom ere-
 jével és apparátusával próbálta kiszoktatni
őket a templomokból, egyházakból, magá-
ból a hitből is, akik e válságos évtizedekben
egy pillanatra el nem engedték Isten kezét,
megnyerték a csatát, s e percekben talán vé -
gig sem elemezték, hogy annak minden iszo-
 nyata ellenére a jelenleginél problémátlanabb
szakasz maradt mögöttük, mert a hitben élők
győzelme nem pogány diadal. Vexilla regis
pro deunt, csakhogy nekünk kell tartanunk a
rudakat, s hogyan tehetnők lelkünk vizsgá-
la ta nélkül, számon kérve magunktól, mi mi -
kor, miben és hogyan vétettünk, hogy ennyi
Júdásunk támadhatott, s ennyi Péterünk, aki
megtagadta a hitet a Gecsemáné éjszakáján.
Miért nem voltunk még bátrabbak, még
egyértelműbbek, hol bicsaklott meg a gyö-
nyö rűen vakmerő szuggesztivitás, hisz min-
den hitetlenért egy nem eléggé meggyőző
vagy példamutató hívő felelős. S míg hiá-
nyosságainkat elemezzük, a személyes bosz-
szú indulatát is ki kell lúgoznunk magunkból,
hajdani megaláztatásunkat, fenyegetettsé-
günket borús emlékké stilizálhatjuk, mert ha
a feledés nem is lehetséges, a magunkat ért
támadás Krisztus vérének érdemére megbo-
csátható. Aki kihozott bennünket az orosz-
lán torkából, in conditione realitatis mindent
megkívánhat tőlünk, ezt is, sőt a remeték
igénytelenségét – az ország a nyomor pere-
mén áll, a kilábolás keresése az első felada-
tunk, nem annak meddő taglalása, hogyan
és mi miatt jutottunk ilyen mélyre, mert azt
tudjuk valamennyien – s mellé az igazán na-
gyok felelősségtudását, a szentek áldozat-
kész ségét, a hitvallók egyszerűségét, sőt gyer-
mekesnek tűnő, de fontos dolgokat, hogy
például most, e percben és ezzel az agyunkkal
elemezzük újra végig, mire tanított bennün-
ket a gyerekkortól ismert Hegyibeszéd, mit
szögez le, követel vagy tilt meg a Tízparan-
csolat, s mit kérünk és ígérünk a Miatyánk-
ban. Ha Ágoston Thagastéban ostrom idején,
a vandálok gyűrűje közepén ki tudta mon-
dani az isteni irgalom szavát, a kegyelmet,
ha Assisi szentje megfejtette a világ gyönyö -
rű titkát, hogy az egységes és oszthatatlan,
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mert minden teremtmény beletartozik és
min denki mindenkinek a testvére, ki meri
nem kinyújtani a kezét a kézfogásra, amely
azt érzékelteti, hitágazattól függetlenül krisz-
 tushívő magyarok vagyunk, és ha vállaljuk
az Úr programját, még példát is adhatunk
azoknak, akik távolról, bűntudattal vagy a
megszégyenüléstől félve néznek bennünket,
mert a mi Júdásaink nem lettek öngyilkosok,
s a kereszt áldozatáról tudjuk, kétfajta a lator
is; saját büntetlenségünk tudata, ha van ilyen
érzés egyáltalán, még semmire nem jogosít
fel bennünket. Országunk európaiságunk
tekintetében legnagyobb pillanatai előtt áll,
a keresztény magatartásra ezúttal maga a pá -
pa adja a példát, mert ha Péter utódja imát
mond majd a magyar Genf, Debrecen híres
nagytemplomában, abban a tudatban kell
ten nie, hogy a templom mögötti kertben a
gályarabok emlékműve áll, s ha ezt válasz-
tot ta a közös imádkozásra, ezt a helyet, ak -
kor fontos üzenetet hozott Istentől. Istentől,
hát persze, hogy tőle, aki kezébe kapaszkod -
va megintcsak kijutunk a mostani válságból,
vexilla regis úsznak a megtisztult levegőben,
s aki keze mindig biztosan fogta a rudat, ne
átallja eligazítani azok ujjait, akik először
szorították köré és riadtak és gyakorlatlanok,
de jönnének már velünk, hívőkkel. Az én lo-
gikám is azt kérdezi, eddig, míg kockázattal
járt a menetelés, ugyan merre voltak, csak-
hogy az enyém emberi logika. Isten logikáját
számomra jelenleg a pápa fogalmazta meg,
ecce ancilla Domini. Mint az úszó a szirtről
vetem magam irgalma tengerébe.

„A karácsony számomra”
(1992. december)

Endreffy Zoltán: Kicsinek lenni

Egy csecsemő mint a világ Megváltója, aki
nemcsak lesz majd az, amikor megnő, ha nem
már most, jászolban fekvő kisdedként is az:
ez az ellentét, a tovább már nem fokozható ki-
csinységnek és a felülmúlhatatlan nagyság-
nak ez az egybeesése a karácsony egyik nagy
misztériuma számomra. Ráadásul e parado-
xonra nemcsak a karácsony eseménye figyel-
meztet bennünket, hanem az Úr Jézus felnőtt

tanítóként és mesterként is lelkünkre köti: „Bi-
zony mondom nektek, ha nem változtok meg,
s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek,
nem mentek be a mennyek országába. Aki te -
hát kicsi, mint ez a gyermek, az a legnagyobb
a mennyek országában” (Mt 18,3–4). Mi azon-
ban nem nagyon hallgatunk erre a tanácsra.
Mert ki az, aki valóban kicsi, azaz szegény, je-
lentéktelen és tehetetlen szeretne lenni? Nem
inkább arra vágyik-e minden „jó keresztény”
is, hogy nagy legyen: osztályvezető, főtaná-
csos vagy főtisztelendő?

De bármilyen „komoly felnőttek” va-
gyunk is, hacsak nem kérgesedett meg egé-
szen a szívünk, nem tudjuk teljesen kivonni
magunkat a kisgyermekek igézete alól. Va jon
mi a titka ennek a varázsnak? Miért, hogy egy
kisgyermek a legdurvább lelkű emberből is a
gyengédség, a meghatottság, az önzetlenség
és a legtisztább öröm érzését tudja kicsalni?
Megkockáztatnék egy tudománytalan ma-
gya rázatot. A kisgyermekek földön túli bája a
visszfénye valaminek vagy inkább Valakinek:
a kisgyermekek nagy kiváltsága velünk
szem ben az, hogy egész frissen kerültek ki a
Teremtő kezéből, s lényüket Isten jelenlétének
nyomai és emlékei teszik oly varázslatossá.

A költők és a festők mindig is közeli ro-
konságban álló lényeknek képzelték a kis-
gyermekeket és az angyalokat:

Mit álmodhat a kisded, hogyha ajkán,
Mint rózsafény azúros nyári égen,
Úgy végigreszket égi, szép mosoly?
Szent fény ez, mely a földön szétomol
És kisdedek szűz arcáról ragyog:
Azt mondja rá az ős dajkamese,
Hogy nyitva most a mennyek mezeje
S ott játszanak véle az angyalok.
(Várnai Zseni: Mit álmodhat…)

De talán többről van itt szó „ős dajkame -
sénél”. Hiszen katolikus egyházunk azt ta-
nítja, hogy a gyermekek lelkét valóban Isten
teremti, s ezért nem mese az, hogy egy kis-
gyermek valóban frissen kerül ki Isten kezé -
ből. Egy kisgyermek egyszerűsége, készsé ge,
hogy gyanakvás nélkül elhiggyen mindent,
amit mondanak neki, őszinte bizalma, az ala-
koskodásra való képtelensége, gyengeségé-
nek tudomásul vétele és szégyenkezés nélkü -
li beismerése, mesterkéletlen szeretete, boldog
elégedettsége, az a képessége, hogy bánatát
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rögtön elfelejtse és gyorsan megvigasztalód-
jék, főleg pedig hajlama a csodálkozásra, ami-
 nek következtében oly áhítattal veszi szem-
ügyre a világ dolgait: mindezek azt jelzik,
hogy a kis csöppségek még tudnak valamit,
amit mi már elveszítettünk, hogy titokzatos
módon őrzik még a kapcsolatot Azzal, akitől
mi már annyira elszakadtunk. A kisgyermek
a nála nagyobbra való ráhagyatkozást, a kap -
ni tudást, egyszóval a hívő magatartást tes-
tesíti meg számunkra – s alighanem erre
gon dol Jézus, amikor arra buzdít, legyünk
olyanok, mint a gyermekek.

Ez talán a legnagyobb dolog számunkra,
öntelt, kevély és keményszívű felnőttek szá-
mára, s minden porcikánkkal tiltakozunk el-
lene. Mondjunk le nagy keservesen kivívott
rangunkról, fáradságosan kialakított meg-
győződésünkről, amelyeket foggal-köröm-
mel szoktunk védeni a mindenkori másképp
gondolkodók kihívásaival szemben, és is-
mer jük be, mi, nagyokosok, hogy tanításra
szo rulunk, mint egy kisgyermek? Bevallani
kicsinységünket, hagyni megkérdőjelezni
nagy kínnal megszerzett önazonosságunkat,
elismerni, hogy adott esetben nem nekünk
van igazunk, hanem a másiknak, elveszíteni
önmagunkat: ez felettébb fájdalmas dolog,
de az egyetlen útja a növekedésnek. Csak ha
kicsivé tudunk lenni, napról-napra, minden
helyzetben, ha merjük feladni megszerzett
javainkat, pozíciónkat, mindenkori énünket,
és kiüresítjük magunkat – csak akkor tud
Isten egyre feljebb vinni és egyre nagyobbá
tenni bennünket, „kegyelmet kegyelemre
hal mozva”. „Mert aki magát felmagasztalja,
azt megalázzák, aki pedig megalázza magát,
azt felmagasztalják” (Lk 18,14).

„A II. Vatikáni zsinatról”
(1995. december)

Békés Gellért

Romano Guardini, a közismert keresztény
gondolkodó már a húszas évek elején felfi-
gyelt arra az egyház életében, főleg értelmi-
ségiek közt jelentkező spirituális folyamatra,
amit így fogalmazott meg: az egyház újraé-
led a lelkekben. Ezzel már akkor kimondta

azt, ami közel fél századdal később a zsina-
ton, legalábbis teológiai tanítás terén, meg is
történt. A felvilágosodás racionalista hatásá -
ra kialakult, merőben intézményes egyház-
képet, a societas perfecta közjogból kölcsön-
zött szemléletét felváltotta a bibliai gyökerű,
spirituális egyházszemlélet. Az egyházat
nem úgy tekinti a zsinat, mint valami egyéni
üdvösséget biztosító, társadalmilag szerve-
zett intézményt, hanem mint Krisztus híve-
inek életközösségét Istennel és Istenben egy-
mással. Ez voltaképpen a krisztusi szeretet
láthatóan és szervezetten megvalósuló lát-
hatatlan kegyelmi életközössége. A kettő, a
látható szervezet és a láthatatlan közösség
va lójában „egyetlen emberi és isteni ele-
mekből álló valóság”. Annak analógiájára,
hogy Krisztusban az isteni és az emberi ter-
mészet egy istenemberi személyt alkot, és
Krisztus embersége szimbolikus jele és meg-
valósító eszköze Isten üdvözítő szereteté-
nek, a kettő az egyházban is egy valóság,
mert a látható hierarchikus szervezet szim-
bolikus jele és megváltó eszköze a láthatat-
lan Isten-közösségnek. Az egyház eszerint
nem más, mint Isten Krisztusban megvaló-
sult üdvözítő szeretetének szakramentuma,
mert láthatóságában valóságosan közli is,
amit jelez: találkozásunkat és életközössé-
günket Istennel (Lumen gentium 8).

Ennek a bibliai gyökerekből és a szent-
atyák tanításából újjáéledt spirituális, vagy
pontosabban szakramentális és közösségi
egyházképnek tudatosulása és tanításbeli
megfogalmazása szememben a zsinat legje-
len tősebb eredménye, de ennek általánosan
ismertté tétele még feladatként áll mind a vi-
lágegyház, mind pedig honi egyházunk előtt.
Mindaz, ami az egyház életére vonatkozó
gyakorlati tanítása és intézkedése a zsinat-
nak, csak akkor lesz az ecclesia semper refor -
man da szellemében átható és megújító hatás-
sal, ha ez a szakramentális egyházszemlélet
indítja cselekvésre Krisztus híveit.

Fontosnak és időszerűnek tartom vala -
mennyi zsinati dokumentumot. Különbséget
csak úgy tudok tenni köztük, ha különböző
szemszögből tekintem ezeket az iratokat. Ha
azt kérdem, hogy mi valójában az egyház és
mi az eredeti küldetése, akkor amellett sza-
va zok, amit a Lumen gentium kezdetű konsti-
túcióban önmagáról és az Unitatis redinteg ra -
tio kezdetű nyilatkozatban az egyházi egység
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helyreállításáról mond a zsinat. Ha viszont
az érdekel, hogy mit gondol a zsinat az egy-
háznak a mai kultúrához és társadalmi élet-
hez fűződő viszonyáról, akkor jelentősebbnek
és időszerűbbnek vélem az ezzel szak szerűen
foglalkozó Gaudium et spes kezdetű konsti-
túciót, valamint a vallásszabadságról szóló
Dig ni tatis humanae kezdetű nyilatkozatot.
Ha pe dig a liturgia közösségi ünneplésének
megújulása s az ige és szakramentum kap-
csolata foglalkoztat, akkor nyilvánvalóan a
Sacrosanctum concilium kezdetű liturgikus
kons  titúciót választom.

A zsinatot követő negyedszázad idején
hazánkban az egyház nem élt olyan politi-
kai és társadalmi körülmények közt, hogy a
zsinat szellemét teljesen megérthette és ma-
gáévá tehette volna. Ezért arra sem volt felké-
szülve, hogy a zsinati határozatokban foglalt
tanítást és intézkedéseket az eredeti szán dék
szerint végre is hajtsa. Az egyházmegyei zsi-

natok lefolyása, illetőleg további előkészíté -
se azonban arról tanúskodik, hogy ez ma már
folyamatban van.

Pontosan az egyházmegyei zsinatok fo-
lyamatában látom honi egyházunk legjobb
felkészülését az ezredfordulóra, mert a helyi
zsinatok feladata az, hogy a II. Vatikánum
tanítását és intézkedéseit alkalmazza a hívek
egyházi életére. A zsinati munka papok és
hívek együttműködését követeli, hiszen ar -
ról van szó, hogyan tudunk a mai világban,
a körülöttünk zajló ideológiai és erkölcsi zűr-
 zavarban közösen tanúságot tenni (martyria),
közösen Istenhez fordulni (leiturgia) és kö -
zös testvéri munkát végezni (diakonia) Krisz-
tus és az Evangélium szolgálatában. Ez a
test véri összetartozás és hitünk együttes
meg élése teremti meg bennünk azt az egy-
ház tudatot, ami képessé tesz, minden Krisz-
tushívővel összefogva, evangéliumi külde-
tésünk mai teljesítésére.
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Életem nagy fordulatát 1927-ben Lisieux-i Szent Teréz egyik könyvecskéje hozta meg.
A csodálatos kis szent a boldogságot, a tiszta élet örömét sugározta belém. Barátommal,
Balla Borisszal együtt szerzetesek akartunk lenni. Borisz nemsokára belépett a jezsuita
rend noviciátusába Érden. Minden ruhánkat szétosztogattuk vagy eladtuk, a jezsuiták
azonban nagyon okosan arra köteleztek, hogy hiányzó félévemet vagy évemet az egyete-
men befejezzem. (Így lettem „cum laude” nemrégiben a Marx Károly Közgazdaságtu-
do mányi Egyetem aranydiplomás kitüntetettje.)

A két időpont között igazi örömet csak a Vigilia alapítása jelentett, amelynek első
szá mából második kiadást is kellett nyomtatnunk. A lap alapításának idején a magyar
irodalom képe igencsak heterogén volt. Sok volt az új kezdeményezés, így talán nem so -
kan figyeltek fel az akkor, 1935. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén megjelent Vigi -
liára. Balla Borisszal és Aradi Zsolttal úgy éreztük, hogy ablakot kell nyitnunk az első
világháború romjaiból eszmélkedő szellemi világtájak minden irányába; a szűklátókörű
nacionalizmus csendőrszurony őrizte sövényein át kell nyúlnunk szomszédainkhoz, egy
jó és nemes értelmű keresztény internacionalizmus jegyében.

A magyar katolicizmusnak az a nemzedéke, amely akkor a Vigiliát létrehozta, lelki
szo rongásból és szükségletből – saját lelki hiányainak, de egy, a magyar katolicizmus
kul túrájában is meglevő nagy űrnek a betöltésére alkotta meg egykor ezeket a hasábokat.
Mi re eszméltünk rá mi, akkori „fiatalok”? Arra, hogy a magyar katolicizmus valamilyen
ide genkedés és fáziselmaradás hullámvölgyében van a katolikus világnak nem is egy, ha -
nem több nagy áramlata mögött. Mik voltak ezek az áramlatok? Mindenekelőtt az egye-
temes szociális gondolat, amely világhorizonttá tágult. Másodsorban a világ katoliciz-
mu sának a modern korban újjáéledt misztikai áramlata.

Az első tíz év munkatársai sajnos már nem élnek: Ijjas Antal, Mécs László, Végh
György, Rónay György, Pilinszky János, Thurzó Gábor. Magam maradtam sereghajtó-
nak. Aggastyán koromig tartó egyetlen erényemnek a lelkemben egyszer megfogalmazott,
Krisztushoz való hűséget említhetem.

Possonyi László: Szabálytalan emlékezések (1955. február, 1985. február)
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