
a napnak a maga baja”. Egész életünkre szólóan pedig: „keressétek
elsősorban Isten országát és az Ő igazságát”. Püspökként új dimen-
ziója tárult előttem fel az emberi léleknek. Legtöbbször panaszkodni,
vádaskodni, pénzt kérni jönnek hozzám. Intézményekkel kell bajlód-
nom, személyi problémákat megoldanom. Nagyobb nyilvánosság
előtt zajlik az életem, azt is tudom, hogy mindenkihez nem lehetek
egyformán jó. Az emberek egyik csoportja — még a hívek közül is
— azt kívánná, hogy mindig felszólaljak, mindig követeljek vala-
mit, a másik, hogy csak szigorúan vallási kérdésekkel foglalkozzak.
Választások előtt még a templomból is többen kimennek, ha erő-
teljesebben fogalmazok társadalmi kérdésekben. A szellemek meg-
különböztetésének adományára van szükség állandóan, hogy
mikor használok jelenlétemmel egy-egy eseményben, vagy csak
„díszpinty” vagyok. Értelmet, örömet ad mindennapjainknak, hogy
a legkisebb egyházközségeket is felkeresem, de szívesen eleget te-
szek határainkon túl élő magyarok meghívásának, az Evangélium
hirdetésével lelket igyekszem önteni beléjük.

Karácsonyra készülünk, az Isten Fia emberré levését, a Megtes-
tesülést ünnepeljük. Régi teológusok feltették a kérdést: Miért lett
az Isten Fia emberré? Több választ lehet erre adni, de nem marad-
hat ki belőle az, hogy emberségével példát adott a hiteles igazi em-
beri életre. Egyik állomáshelyem plébánosa mondta gyakorta: csak
ember akarj lenni, mert Jézus is ember lett. Ember, nagybetűvel írva.
A mi dolgunk keresztényeknek az, hogy megkeressük mai életünk-
ben, mit tenne Jézus a mi helyünkben. S ez az én dolgom és a miénk.

Felelősséggel
szolgálni
A kérdésre adott válaszom egyszerű és rövid: felelősséggel szol-
gálni. Szolgálni embertársaimat, a rám bízottakat, mindenekelőtt
családomat, szülőföldem közösségét, nemzetemet, egyházamat,
mert rajtuk keresztül Istent szolgálom. Így találom meg életem cél-
ját és értelmét, saját üdvözülésem útját, mert „nem jut be mindenki
a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram! Csak az,
aki teljesíti mennyei Atyám akaratát” (Mt 7,21). Ez pedig a szolgáló,
tevékeny szeretet.

Engem nagyon szeretett a Teremtő, mert serdülőkori eszmélő-
désem idején rádöbbentett minderre, s olyan emberekkel vett körül,
akik segítettek felismerni céljaimat. Ők voltak a szüleim, néhány
pap környezetemben: a karmelita Juvenál atya, a ciszterci Arnold
(Öcsi) atya, a magyartanárom és általános iskolai osztályfőnököm,
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Baldaszti József, magántanulóként latintanárom Halász Imre bácsi,
a helytörténeti kutatásban jeleskedő Turcsányi István és Józsa
László. Majd az egyetemen Borzsák István, klasszika-filológia pro-
fesszorom. S időben utolsóként, de máig legnagyobb erővel a bol-
dog emlékű Bálint Sándor, akinek professzori székében most ülök,
ám akinek közelében én legalábbis csak elcsendesülni és tágra nyílt
lélekkel hallgatni és csodálkozni tudtam. S Erdélyi Zsuzsanna, aki-
vel máig szoros kapcsolatom van. Az ő példájuk értette meg velem,
hogy nem lehet más célom az életben, mint emberként és keresz-
tényként helytállni, gyerekként és fiatalként talentumaimat — ha
vannak ilyenek — kibontani, konkrét céljaimat felismerni, azokra
felkészülni, egész életemmel azokat teljesíteni, és mindezekkel
végső soron Istent dicsőíteni. Hiszen tőle kaptam mindent, neki kö-
szönhetek mindent. S talán azért lehetek leginkább hálás, hogy a
hit kegyelmével, s folytonos megerősítésével is megajándékozott.

Emberileg életem alapja a család. Feleségem, lányaim, unokáim. Na-
ponta megköszönöm őket. Számíthatunk egymásra. Meg az öt test-
véremre, s azok családjára. Átlagos család vagyunk. Sok bajjal, küsz-
ködéssel, gonddal, de örömmel is. Még szüleim életében elindítottuk,
s haláluk után is immár több mint negyedszázada csináljuk, hogy jú-
lius-augusztus fordulóján a kunszentmártoni ősi házban összejövünk,
hogy legalább évente egyszer lássuk egymást. Majdnem ötvenen ül-
jük körül az asztalt. A programban mindig szerepel sírlátogatás, szent-
mise a család élő és elhunyt tagjaiért. Reméljük, hogy e találkozóknak
nagy az összetartó erejük. S azt is, hogy a magunk élete gyermekeink,
unokáink számára követendő és nem elriasztó példaként szolgál.

A család adja a hátteret, az alapot minden egyéb munkámhoz, cél-
hoz, feladathoz. Ebből nekem kettő is jutott. Az egyik, hogy folytas-
sam Bálint Sándor munkáját, tudván persze, hogy ez nem egyköny-
nyen teljesíthető, hiszen nemcsak tudós felkészültségében, hanem
keresztény emberségében is nehéz azt a Bálint Sándort követni, aki-
nek boldoggá avatása elindult. De a feladat ettől még megmarad: a
vallási néprajz, a szegedi néprajzi tanszék, és most már a Gál Ferenc
Hittudományi Főiskola által megalapított Bálint Sándor Valláskutató
Intézet működtetése, a hallgatók és a munkatársak szolgálata. Ez a
napi munka: oktatás, kutatás, folyóirat- és könyvszerkesztés, konfe-
renciaszervezés, hazai és nemzetközi kapcsolatépítés. Ezt nagyon
fontosnak tartom, mert nemcsak egy generációs láncban vagyunk
összekötő láncszemek, hanem egy jelen idejű kapcsolathálót is ki kell
feszítenünk egymás között, hogy hatékonyságunkat megnöveljük.
Ez pedig egy olyan világban, ahol a humán értelmiség — különböző
okok miatt — elveszítette megbecsültségét, s ahol a bölcselet, művé-
szet és kultúra tudatos leépítése zajlik minden szinten, nagyon nehéz,
de kötelező feladat. Mert akik ezeket a romboló lépéseket megteszik,
„nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34). E területek egy tollvonással le-
rombolhatók, felépíteni azonban csak generációk alatt lehet. S az el-
szenvedett kár, főleg az emberi lelkekben, kifejezhetetlen.
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A másik feladatom szintén tanult szakjaimhoz, a néprajzhoz és a
történettudományhoz köt, de összefügg szűkebb szülőföldemmel:
ez Kunszentmártonnak és környékének, a Tiszazug népének kuta-
tása, múltjának, közelmúltjának feltárása úgy, hogy azzal jelenét,
boldogulását szolgáljam. A legapróbb támogatásra is rászorul a ma-
gyar vidék, mert a politika évtizedek óta csak kizsákmányolja, ki-
zsigereli. Most látszik egy halvány remény, hogy változik valami.
Ám ha mégsem, akkor ez a magyar falu halálát jelenti, hisz szel-
lemi, anyagi és emberi erőinek utolsó tartalékait éli fel. Születé-
semkor Kunszentmártonnak még majd’ tizenkétezer lakosa volt.
Mára nincs kilencezer. De nemcsak negyedével csökkent, hanem el
is öregedett. És éppen a vállalkozó szellemű fiatalok mennek el
munkalehetőség híján. Így lassan már nem kell óvoda, iskola, csak
öregotthon. A Kunszentmártonnál sokkal kisebb tiszazugi telepü-
léseken pedig már egyre inkább ez a helyzet.

Igyekszem bekapcsolódni szülővárosom, Kunszentmárton éle-
tébe. Szoros a kapcsolatom a város művelődési intézményeivel: a
múzeummal, a művelődési házzal, a könyvtárral, a Szent Márton
plébániával. Távolról próbálom erősíteni a város kapcsolathálóját.
Olyan dolgokra figyelni, amikre az otthoniaknak napi munkájuk
miatt nincs energiájuk, vagy rálátásuk. Úgy látom, a plébánia körül
megújulás várható. Nemcsak azért, mert katolikus óvoda indult el
szeptembertől, hanem mert a felnőtt társadalom egy része is fele-
lősségére ébredt. Talán. Reméljük, hogy a templom körül tapasztal-
ható pezsgés áthatja majd a város egészét, s az egyházközség való-
ban sója lesz a helyi társadalomnak. Ebben részt venni pedig öröm,
de felelősség is. E munkálkodásban mindenki megtalálhatja a maga
feladatát. Itt látszik: lehet fontosabb cél az önmegvalósításnál.

S ezek a szolgáló mindennapok a családban, a munkahelyen és
a nagyobb közösségben felkészítenek, és talán méltóvá tesznek éle-
tem végső céljára.

Megtanulni igazán
szeretni — Jézus
Krisztustól
Mi dolgunk a világon? — az erre a kérdésre elsőként, spontánul
jövő válaszom: megtanulni szeretni. Persze, mert az első és soha túl
nem haladható élményem, hogy édesanyám szeret, hogy tőle szü-
letve, az ő ölében és ölelésében megtapasztalhatom, hogy nem tu-
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