
Az én Crédóm
Felgyorsult időnkben már nem magától értetődő, hogy az egymást
követő nemzedékek különösebb megfontolás nélkül, szinte auto-
matikusan átveszik őseik életmódját, szokásait, hitét. Minden kor és
minden új nemzedék maga alakítja ki saját kultúráját, világnézetét.
Ez a tendencia érvényesül a hit és a vallás esetében is.

Az európai kultúra egyre távolabbra kerül keresztény gyökereitől.
Egyre kevesebben élnek a keresztény hit közegében mint természetes
adottságban. A hívők köre is átalakul. Többségüknek a hit már nem a
gyermekkorból öröklött szokásrendszer, hanem az egész életet (bele-
értve a halált is) átjáró személyes döntés és vállalás. Mindenki maga
dönt róla, hogy mennyiben teszi magáévá az egyház kétezer éves hit-
vallását, vagy hogyan alakítja saját, személyes „crédó”-ját.

A II. Vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, október 11-i
kezdettel XVI. Benedek pápa meghirdette a Hit évét. Ehhez is kap-
csolódóan kérnénk arra, hogy írja meg a Vigilia olvasói számára, mit
jelent a hit az Ön életében, ilyesféle címmel: Miben hiszek? Mi tehát
„Az én Crédóm”? Elsősorban személyes vallomásra gondolunk, de
szívesen fogadjuk a hitnek objektív elemzését is.

Az én Crédóm
Ha befelé tekintek magamba, így fogalmazok: a hit lényege, hogy
erőt ad. Kikezdhetetlen erőt. Az embertől mindent elvehetnek, a
házát, a ruháját, a pénzét, az ennivalót, de a hitét nem vehetik el.

Az én hitem a szüleim hitében gyökerezik. Az 1950-es években
nőttem fel és templombajáró voltam. A piarista gimnáziumban már
elsős koromban Kalazanci Szent József szerepét kaptam a diák-
színjátszó körben. Úgy látszik, meglátták bennem a hívő kisdiákot.

A gimnáziumi évek adtak lehetőséget a hit „külső” megvallására is.
A nyári szünidőben biológiai terepgyakorlatra nyílt lehetőségem az MTA
Biológiai Kutatóintézetében, Tihanyban. Itt a pártitkár gúnyos meg-
jegyzésére, miszerint a Szűzanyában nem foganhatott meg Jézus úgy,
hogy „férfit nem ismert”, bátran megválaszoltam. A Szűzanya védel-
mében felhoztam az akkor már tudományosan igazolt „szűznemzés”
fogalmát, és a hatás nem maradt el (a párttitkárhoz voltam beosztva).

Később már el is felejtettem volna mindezt, amikor felnőttként
egy húsvéti lelkigyakorlat alkalmából megerősített a Szűzanya egy
belső hangként hallva: „Te megvédtél engem…”

A Vigilia decemberi szá-
mában immár hagyomá-
nyosan közös meditációra
hívunk művészeket és tu-
dósokat, jeles hazai szemé-
lyiségeket. Ezúton is köszö-
netet mondunk mind  azoknak,
akik megtisztelték folyóira-
tunkat írásukkal. (A szerk.)

EŐRY AJÁNDOK

Orvos-természetgyógyász
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Az én hitem kikezdhetetlen. Persze nem merülhet ki az ember hit-
vallása olyan „steril” körülmények között, mint a templomban, vagy
a kutatóintézet falai között. Le kell merülni mélyre, és keresni kell a
találkozásokat azokkal, akik ránk szorulnak a segítségnyújtásban.

Számomra erre orvosként nyílik lehetőség. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálatnál az utcán rendelek a mozgó háziorvosi rendelőben.
Itt is esnek meg „csodák”. Egyszer odalépett hozzám két férfi, és
az egyikük így kezdte: „Valaki angyal közülünk.” És megkért, hogy
kötözzem be a társa lábszárfekélyét. Miután lehajolva gondosan
szemügyre vettem a sebet, felnézve szóltam volna a társához, de az
már sehol se volt. Azóta is gyakran idézem ezt a megszólítást.

Az élet tisztelete alapvető része hitem megélésének. Ez az erköl-
csi alapja annak, hogy vegetárius vagyok kiskorom óta, és a praxi-
somban, az orvosi gyakorlatomban előnyben részesítem a kínai or-
voslást, az akupunktúrát. Az alapelv, hogy „sohasem ártani”, a
nyugati szintetikus orvosságok adásával sohasem valósul meg, hi-
szen ezeknek káros mellékhatásai vannak. Márpedig a testünk „a
Szentlélek temploma”.

A másik a tolerancia. „Ne ítélj, hogy meg ne ítéltessél!” Ez vezet
a hajléktalanokkal való bánásmódomban legfőképp. A kiszolgálta-
tottságukban is emberszámba vevés. Krisztus arcát látni az arcuk-
ban. Ezért sohasem tetteikről ítélkezek. Annak a sebét is ellátom,
akinek, előtte pár perccel megütve valakit, bevérzett az ökle. (Ér-
dekes, hogy engem eddig nem ért semmi erőszakos cselekedet.)

Mindig csak adjunk, sohasem szabad elvárni viszonzást. Olyat
adjunk, amiről mi is meggyőződtünk, hogy jó annak, akinek adjuk.
Például sekélyesnek érzem a pénzadományt, mert azt rosszra is
használhatják. Elverik a kocsmai játszógépeken vagy ivászaton. (Itt
jegyzem meg, hogy a játszógépek betiltása az én kis ellátási körze-
temben nagyon pozitív hatású. Már előbb kellett volna…) Ellenben
például mindig viszek és adok fokhagymát nekik, mert azt szeretik
és hasznos eledel, gyógyszerként is szolgál (fertőtlenít, vérnyomást
beszabályoz stb.).

A kincs az utcán hever, sokszor szó szerint, egy padon fekvő haj-
léktalan formájában. Jó példa erre Tánczos Katalin — talán megbo-
csátja, hogy kiírom a nevét is —, akitől több mint 13 éve tudom,
hogy költő. Egy padon fekve találtam rá, súlyos panaszokkal.

Amikor elláttuk gyógyszerrel, egyszer csak nyújtotta nekünk a
„Fedél nélkül” című újságot. A mellettem álló munkatársam nem
akarta elfogadni, mondván, hogy nekik, szegényeknek ez a jöve-
delmi forrás. Én megéreztem, hogy nagyon megbántom, ha nem
fogadom el. Abban volt Az én Miatyánkom című verse. Közbenjárá-
som eredményeképpen két éve jelent meg Döbrentei Kornél mélta-
tásával azonos című verseskötete 77 versével. Azóta már albérlet-
ben lakik nagy szegénységben, és folyamatos támogatásra szorul,
hogy ne éhezzen.
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AZ ÉN MIATYÁNKOM

Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád soha senkise,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba — reményteljesen,
S fohászkodj: MIATYÁNK! KI VAGY A MENNYEKBEN...

Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,
Mikor elnyomásban szenved az „igazság”,
Mikor elszabadul a „Pokol” a Földre,
Népek homlokára „Káin” bélyege van sütve,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve…
Hisz a bajban nincs barát, ki veled törődne,
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba — hajtsd meg a homlokod…
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Mikor a kisember fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
És millió szegény a „nincstől” hal éhen,
Ó, „Lélek”, nem csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, sőt ellen támadsz,
Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Mikor lázad benned, hogy tagadd meg „Őt”…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
Uram! Segíts, — S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!
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Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magadat,
S később rádöbbentél, hogy kihasználtak!
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Mikor a „nagyhatalmak” a békét megtárgyalják,
Mikor a BÉKE sehol — csak egymást gyilkolják!
Mikor a népeket vesztükbe hajtják,
S kérded: Miért tűröd ezt?! MIATYÁNK!
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol!
Uram! Ments meg a kísértéstől!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!

UTÓHANG
S akkor szólt az Úr Jézus, kemény-szelíden:
Távozz Sátán! Szűnj vihar! BÉKE, SZERETET,
És csend legyen!
Miért féltek — ti kicsinyhitűek?
Bízzatok! Hiszen Én megígértem Nektek:
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!
Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
És a végsőkig VELETEK MARADOK!

Írta: Tánczos Katalin hajléktalan

Az én Crédóm
A tudomány — keresztény egyházak által is osztott — határozott ál-
láspontja, hogy az élővilág a maga sokféleségével és komplexitásá-
val a mutációkon és természetes szelekción alapuló biológiai evo-
lúció révén jött létre. Ennek alapján viszont az evolúció a teremtés
eszközeként is felfogható. Charles Darwin írja az 1860-ban megjelent,
nagy vihart kavart A fajok eredete című könyvének utolsó oldalán:
„Nem nagyszerű dolog-e az a nézet, hogy a Teremtő az életet, annak
különböző képességeivel, eredetileg egy csekély számú formába
adta bele, sőt talán csak egybe? Majd ebből az egyszerű kezdetből
oly sok csodálatra méltó forma fejlődött és fejlődik ki továbbra is?”

Tudjuk, hogy az élővilág a maga bámulatos diverzitásával és ösz-
szetettségével a legegyszerűbb mikroorganizmusokból alakult ki. Hi-

FREUND TAMÁS

Agykutató
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hetetlennek tűnik, hogy spontán mutációk, génduplikációk, deléciók,
kromoszómakettőződések, horizontális géntranszfer révén egy cso-
dálatos molekula, a DNS, egyre komplexebb fajokat, tulajdonságokat,
szerveket, szervrendszereket volt képes létrehozni, azaz a szükséges
fehérjéket kódolni, és ezt az információt átörökíteni. Azon viszont sen-
ki nem csodálkozik, pedig legalább ennyire hihetetlen és csodálatra mél-
tó, ahogyan egyetlen megtermékenyített petesejtből 9 hónap alatt egy
életképes ember fejlődik ki. A sejt és szöveti differenciáció, a végta gok,
belső szervek, az idegrendszer millió féle egyedi funkcióval rendelkező
elemének kifejlődéséhez szükséges információ meg van írva egyetlen
megtermékenyített petesejt DNS-ében. Ha létezik egy ilyen DNS-ben
kódolt, 9 hónap alatt lefutó program — és tudjuk, hogy létezik, hiszen
a folyamatnak nap mint nap tanúi lehetünk —, akkor azt sem nehéz
elhinni, hogy 4 milliárd év alatt ez a kémiai anyag, a DNS, önorgani-
záció és mutációkat követő szelekciós folyamatok révén létrehozta az
emberi genomot (és mellette sokmillió más fajét is). Így már azt sem
nehéz elképzelni, hogy ezek a folyamatok részei a teremtés csodála-
tos tervének, mechanizmusának. Mennyivel reálisabb egy ilyen istenkép,
mint amit az „intelligens tervezettség” elmélete állít, amely úgy festi
le a Teremtőt, mint egy hanyag, fabrikáló tervezőt, akinek lépten-nyo-
mon be kell avatkoznia, hogy kijavítsa a kezdeti terv hibáit.

Ha az evolúciót elfogadjuk a teremtés eszközének, akkor viszont a
teremtés nem tekinthető lezárt folyamatnak, a maga hihetetlenül lassú
tempójában ma is halad előre. Azaz a Teremtő nem hagyta magára a
teremtett világot. Szent Pál athéni beszédének nevezetes mondata:
„Benne élünk, mozgunk és vagyunk”, úgy is értelmezhető, hogy a fi-
zikai állandók, szabályok, evolúciós törvények és a tér-idő dimen -
zi ó iban véletlennek érzékelt események formájában a Teremtő lélek
mindig velünk van, vagy helyesebben a világmindenség van őáltala
és őbenne. Mindezekből következik az én crédóm: mi az, amit tu-
dósként és magánemberként is hiszek és vallok, illetve mi az, amit
biztosan nem hiszek.

Hiszem, hogy a tér-idő dimenziók, azaz az anyagi világ az Ős-
robbanással jelent meg, a tudomány jelenlegi állása szerint 14 mil-
liárd évvel ezelőtt, de ezt megelőzte egy tér-idő dimenziókon kí-
vüli Teremtő erő/szellem létezése és akarata — ahogyan a Biblia
írja: kezdetben volt az Ige.

Nem tudom elhinni az ateistáknak, hogy a semmi robbant fel egy-
szer csak önmagától, önmagából, önmagáért, minden cél és elkép-
zelés nélkül.

Nem tudom elhinni, hogy mindez a fizikai állandók olyan „vélet-
lenszerű” beállítódása mellett történt, amelyek ha csak egy milliárd-
nyival kisebbek vagy nagyobbak, akkor az univerzum nem alakul-
hatott volna ki, önmagába zuhant volna, vagy csak csupa hidrogén
vagy hélium atomból állna, amint azt az elméleti fizika igazolja.

Nem tudom elhinni, hogy minden anyagi entitás megjelenése, közöttük
a saját létezésének értelmét kutató és teremtő Istenét kereső emberi agy
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kialakulása, az anyagi világ szerveződésének csodálatos logikája és szép-
sége, az atommagok szintjétől az univerzumig, egy semmiből kelet-
kező, céltalan ősrobbanás véletlenszerű eredménye lenne.

Az én teista hitem — ami nem mond ellent tudományos meggyő-
ződésemnek sem a neurobiológia, sem az evolúcióbiológia terüle-
tén — annyiban tér el az ateisták hitétől, hogy az anyagi világot
nem önmagáért való céltalan képződménynek tekintem, hanem egy
emberi aggyal fel nem fogható értelem akaratából, meghatározott
céllal és módon (az evolúció mint a teremtés eszköze!) létrejött al-
kotásnak. A Teremtő lélekhez való hasonlatosságunk pedig hitem
szerint abban áll, hogy lényünk szellemi komponense (megfelelő
fogalom híján ezt egyszerre több kifejezéssel tudom csak érzékel-
tetni, mint lélek, szellem, én-tudat, szabad akarat, anélkül, hogy
bármelyikkel külön-külön azonosnak tartanám) szintén képes a tér-
idő dimenziókon kívüli létre, amelyre meghívást kapott. Hogy van-
e létünknek ilyen komponense, az hit, és nem tudományos kutatás
kérdése, hasonlóan az Ősrobbanás eredetéhez, ezért nincs ellent-
mondás hit és tudomány között. A hit és a természettudományok
tehát nem riválisai, hanem kiegészítői egymásnak.

Hiszem, hogy az anyagi világ evolúció általi megteremtésének fő
célja az ember megalkotása volt, aki ezáltal a Teremtő képmásaként,
de anyagi testet is öltve, képessé vált az anyagi világgal, azon belül el-
sősorban az embertársaival való interakcióra. Az anyagi test, páro-
sulva a Teremtő felől sugárzó kegyelem felismerésével és elfogadásá-
val, teszi lehetővé a lélek számára, hogy ezeken a kölcsönhatásokon
keresztül érdemeket szerezzen, és ezáltal üdvözüljön, azaz elnyerje
(visszanyerje?) a tér-idő dimenziókon túli öröklét képességét.

Hiszem, hogy az érdemszerzés elsődleges módja az önzetlen sze-
retet, az a képesség, kegyelmi állapot, hogy meglássam minden em-
bertársamban a Teremtő képmását, Krisztus arcát, aki arra figyel-
meztet bennünket, hogy bármit is tesztek eggyel a legkisebbek közül,
ve lem tettétek. Egyedül ő volt tökéletes a szeretetben, aki a kereszt-
fán is gyilkosai számára kegyelemért könyörögve a végtelen szere-
tetre, önfeláldozásra tanít, ami földi létünk végső célja és értelme.

Ez a világ nem
Nincs az a marhabélyeg, mit meg ne érdemelnék. Kezdhetném így,
Pilinszkyvel, és talán most érdemes is ezzel kezdenem. Nincs hitem.
Ha igazán rövid akarnék lenni, ezt az egy mondatot írnám csak ide.
Minden más felesleges, amit még hozzátehetnék. Az, hogy nekem
nincs, nem jelent semmit. Nem számít az égadta világon semmit,
hogy van-e vagy nincs. A hit gyengeség, önáltatás, mondhatnám, és
akkor ugyanannyira lennék igazságos, mint amennyire nem. Isten

GYŐRFFY ÁKOS

Költő

905

Eleje_december:Layout 1  2012.11.12.  14:08  Page 905



léte nem hit kérdése. Éppen ezért nem hitre van szükségem, hanem
arra, hogy eszembe se jusson a hit. Ha eszembe jut, bajban vagyok.
Ne kelljen erre gondolnom. A hitre való rákérdezés már önmagában
egy súlyos krízis tünete. Mert a kérdés végső soron Isten létére vagy
nemlétére vonatkozik. Van-e Isten? Sokak szerint nincs. Sokan hi-
szik úgy, hogy van. De azt hinni, hogy van, az mit jelent? Miféle vi-
szony az, ami egy feltevésen alapul?

Itt ülök a fáskamrában, éjjel. Odafent, a házban egy múlt héten
született baba szuszog a kiságyban, mellette egy négy és fél éves kis-
fiú, kettejük mellett az anyjuk. A fáskamrában nagyjából egy hónapra
való fa. Illatos, száradó diófa. Október vége felé járunk. Közeledik a
hideg. Ennyi fával nem húzzuk ki a telet, már karácsonyra sem
marad belőle semmi. Mi lesz. Nincs pénz, gyűlnek a csekkek a finom
ízléssel díszített fadobozkában a konyhapulton. Mi lesz. A házon
több milliós hitel, öregember leszek már, mire az utolsó részletet le-
emeli majd a bank a számlámról a beláthatatlan jövőben. Mi lesz.

Nem szokásom a magam semmis kis ügyeivel előhozakodni, és
hogy most mégis megteszem, annak pusztán az az oka, hogy jelez-
zem: Ebben az életállapotban sem fogalmazódik meg bennem a hit-
ről való gondolkodás igénye. Ez nem fennhéjázás, dehogy. Nem
tudok semmit, így hát nem is állíthatok semmit, csupán azt, hogy
számomra soha nem volt kérdés Isten jelenléte, távolléte vagy nem-
léte. Gyerekkoromban, úgy tűnik most innen, nagyon közel volt.
Ahogy az anyjához volt közelebb az ember. Pedig most sincs távo-
labb, csak a kosz lett közben vastagabb a bőrömön. Itt van. Hol?
Sehol. Belül. Kívül. Mindegy. Nincs a világban. Ez a világ nem az ott-
hona. Ráfordítottuk a kulcsot a zárban, amikor kopogtatott. Mint a
rühes macskát, úgy rugdostuk el a küszöbről. De végül is ez is mind-
egy. Ezt a világot a hiányával szereti. Hűlt helyével vigasztal. De
engem ez a világ nem érdekel. Nincs benne semmi, ami érdekelhetne.

Délután egy halott vörösbegyet találtam az ablak alatt. Nem vette ész-
re az üveget, nekirepült és a nyakát szegte. Azt hitte, az ég az, mert tény-
leg felhők jártak az üvegen. Hullik a makk, kopog a tetőkön. Vaddisz-
nókonda jár a kert alatt. A Vénusz bevilágít a homályos kamraablakon.

Tétova crédó
Már a „crédó” és a „hitvallás” fogalmával is bajban vagyok. Nem is-
merem az ezzel kapcsolatos szakirodalmat. És nem tudom például
a választ arra a fontos kérdésre, hogy: Hogyan függ össze a Hit és a
Tudás fogalma?

Lehet, hogy tévedek, de úgy érzem, hogy a „hit” fogalmában
mindig benne rejlik — a remény és a bizalom mellett — a bizony-
talanság mozzanata is. Ha valamit biztosan tudok (tudni vélek), azt

HANKISS ELEMÉR

Szociológus, filozófus,
irodalomtörténész
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mondom, hogy „tudom”. Ha szeretném, ha abban bízom, ha azt re-
mélem, ha fontos nekem, hogy amit igaznak tartok, az igaz legyen,
akkor azt mondom: „hiszek benne”.

Vagy rosszul értelmezem ezeket a fogalmakat?
Ebben az esetben mentségemre szolgálhat az, hogy az általam

ismert nyelvekben is mintha jelen volna a bizonytalanságnak ez a
mozzanata a hit fogalmában. Hadd adjak erre néhány példát.
• Ha jól emlékszem, a latinban a „hit”-re és a „hiedelem”-re két külön

szó van: „fides” és „opinio”.
• Magyarban a biztos „hit” és a bizonytalan vagy akár téves „hie-

delem” nyelvileg nagyon közel áll egymáshoz.
• A németben a „Glaube” egyaránt jelent hitet és hiedelmet, bár a

téves hiedelemre külön kifejezésük van: „Aberglaube”.
• Franciában a „croyance” hitet és hiedelmet is jelent, bár a hitre

külön szavuk is van: „la foi”.
• Ugyanez a helyzet az angolban: „belief” és „faith”. A Webster szó-

tárban a „faith” szó 4. értelmezése az, hogy: „Teljes bizalom, ki-
váltképpen valakiben vagy valamiben, aki vagy amivel kapcso-
latban kérdések merülnek fel.”1

Van az angoloknak egy harmadik kifejezésük is: a „creed”, ami
hitet, hitvallást és hiedelmet is jelent. A Webster szótár többek kö-
zött a következő két jelentést adja itt meg: „1. Egy vallásos hit rövid,
mérvadó formulája, megfogalmazása… 2/a. Elvek vagy vélemények
összefoglalása (…) a tudományban, politikában és másutt.”2

Vagyis a bizonytalanság mozzanata mintha valóban ott rejtőzne va-
lahol a „hit” fogalma körül. Úgy tudom, vannak teológusok, akik
szerint a kételyekkel való küzdelem kiküszöbölhetetlen s fontos
eleme a keresztény ember életének is.

Mindezek alapján talán nem szentségtörés, ha — próbálva meg-
fogalmazni saját crédómat — sok kérdőjel is feltűnik majd a mon-
datok végén. Kezdem.

• Hiszek abban, hogy az ember legszentebb kötelessége az, hogy meg-
próbálja enyhíteni az élőlények (állatok és emberek) szenvedését.

• Jó volna hinni abban, hogy történelmünk során az ember, az em-
beriség pallérozódott, civilizálódott, emberségesebbé vált. Jó volna
hinni, hogy ma kevesebb szenvedés van a világban, mint volt mond-
juk száz vagy ezer évvel ezelőtt. Ha a tudomány eredményeire gon-
dolunk, örülhetünk. Ha a „véres huszadik századra” gondolunk, a
két világháborúra, a haláltáborokra, Kam bodzsára, Szudánra, a há-
rom-négy milliárd mély nyomorban élő emberre, az életterüket el-
vesztő, éhen haló állatok milliárdjaira, akkor sírhatunk.

• Hiszek abban, hogy keresni lehet és kell az igazságot. De nem
vagyok biztos abban, hogy az ember valaha is megfejti majd a
világmindenség, az élet, a lét, a léten túli tartomány végső titkait.

1„Complete confidence,
esp. in someone or
something open to

question or suspicion.”
(Kiemelés tőlem — H. E.)

2„1. A brief, authoritative
formula of religious belief.

2/a. A summary of prin -
ciples or opinions

professed or adhered to,
in science, politics,

or the like.” (Kiemelés
tőlem — H. E.)

907

Eleje_december:Layout 1  2012.11.12.  14:08  Page 907



• Hiszek abban, hogy az élet veszélyes, de nagyszerű kaland. Annak
ellenére, hogy az élet rövid, törékeny és az ember halandó.

• Bár újra és újra megrendül ez a hitem, ha arra a kegyetlen igazság -
talanságra gondolok, hogy e kalandból eleve s örökre kizárattak
s kizáratnak emberek és embermilliók. Az éhhalált halt csecse-
mők, megvakuló, lázban elpusztuló gyerekek, fogyatékkal szü-
letettek, háborúban, polgárháborúban megkínzottak és meggyil-
koltak, mély nyomorban senyvedők.

• Hihet-e ez ember az emberekben? Milliárdnyi példája van az em-
beri jóságnak. De megszámlálhatatlanul sok példája van az emberi
gonoszságnak, kegyetlenségnek is.

Egy szenvedéssel teli élet után Blanche, A vágy villamosa című
dráma hősnője is hinni akar a jóság létében. De csak ennyit mond-
 hat: „…én mindig bíztam az idegen emberek jóságában.”

• A „hitetlenek” nem csak azok, akik nem hisznek Istenben vagy
valamilyen más természetfeletti, transzcendens lényben, szel-
lemben. Azok az igazi hitetlenek, akik nem hisznek semmiben.
Se Istenben, se emberben. Nem hisznek önmagukban. Nem hisz-
nek az életben, az élet szentségében. Nem hisznek az öröm lehe-
tőségében. Nem hisznek abban, hogy segíthetnek másokon. Nem
hisznek abban, hogy az életnek lehet, van valami értelme.

• Ha vannak angyalok, csak azok létében hiszek, akikről Rilke így
ír az első Duinói elégiában:

„És ha kiáltok, hallja-e bárki az angyali
rendekből? S ha akár még hirtelen egyikük
a szívére veszi is, elpusztulnék az erősebb
lététől. Mert mi a Szépség, ha nem annak a
Rettentőnek a kezdete, melyet elviselünk még
épp, s ha csodáljuk, azért, mert hagyja közönnyel
léteznünk csak. Az angyalok mind iszonyúak.”3

Igen, ha vannak, volnának angyalok, a lét félelmetes, nagyszerű,
roppant intenzitását sugároznák. Elvakítanának. Jó volna mégis
hinni abban, hogy triviális mindennapjainkon túl van a létnek, s
talán a mi emberi létünknek is ilyen rejtett, mély intenzitása.

• Vannak teológusok, akik szerint Isten léte s mibenléte az ember
számára megfejthetetlen misztérium. „Mintha egy kutya töp-
rengene azon, hogy mit gondolt Newton” — írta Stephen Jay
Gould, igaz, nem Istennel, hanem az emberi lét értelmével kap-
csolatban. Szerénységre int.

3Tandori Dezső fordítása.

908

Eleje_december:Layout 1  2012.11.12.  14:08  Page 908



• Aki hisz Istenben, annak tudnia/sejteni kell, hogy milyen Istenben
hisz. A Világmindenség teremtőjében? A gondviselőben? Az „órás-
mester” Istenben? Az ítélkezőben? A megváltóban? A büntető-
ben? A rejtőzködőben? A megismerhetetlenben? A szenvedőben?
A bosszúállóban? A szeretet Istenében? A szabadság Istenében?
A Gonosszal küzdő Istenben? A kísérletező Istenben? „A kockát
vető Istenben”? Az emberrel együtt teremtő Istenben? A magányos
Istenben? Paul Tillich vagy John Caputo „Istenen túli Istenében”?

• Vannak teológusok (Whitehead, Heartshorne és sokan mások), akik
abban hisznek, hogy Isten azon a mitikus hat napon nem fejezte be
a teremtést. A teremtés munkája a mai napig folytatódik. Hitük sze-
rint az ember Isten társa e folyamatos teremtő munkában.

Az, hogy az ember minden tette építi vagy rombolja a világot,
valóban aligha kétséges.

• Jó volna (de nem könnyű) hinni abban, hogy az embernek, embe-
riségnek van, lehet valami (fontos) szerepe a világmindenségben.

• Jó volna hinni abban, hogy a mindennapi élet teendőinek, esemé-
nyeinek, történéseinek frivol/színes/zavaros felszíne alatt van va-
lami fontosabb, értelemben gazdagabb, mélyebb „Lét”. Jó volna,
ha igaza volna Ingmar Bergman egyik szereplőjének, a Hetedik pe-
csétben: „A halál angyala suhan el felettünk, Mia. Egy nagyon nagy
történet szereplői vagyunk.”

• Hiszek abban, hogy az ember legnagyobb kiváltsága s lehetősége az,
hogy keresni akarja s tudja élete, s általában az élet és a Lét értelmét.

• Jó volna „tudni”. De az élet és a lét nagy végső kérdéseivel kap-
csolatban mi emberek valószínűleg csak addig juthatunk el, hogy
hinni akarunk abban, amit igaznak hiszünk.

• Nem hiszem, és nem is szeretném, ha az ember végül a világ-
mindenség és a lét (s talán Isten) minden titkát felfedezné. Amíg
van titok, addig van jövő, van remény. Addig még Nietzschével
együtt mondhatjuk:

„Oda! — s úgy lesz! És ezentúl
utam kezem szabja ki.
Nyilt, új, kék tengerre indúl
hajóm, a génuai.

A táj egyre glóriásabb,
Dél alszik Időn-Teren —:
már csak a te óriás-nagy
szemed néz rám, Végtelen!”44Szabó Lőrinc fordítása.

909

Eleje_december:Layout 1  2012.11.12.  14:08  Page 909



• Azt hiszem, hogy a „szeretet” fogalmával gyakran visszaélünk.
Túl gyakran emlegetjük. Hiszek a szeretet fontosságában, ha ez
a szó azt jelenti, hogy együtt vagyunk egy végtelen, üres, sötét
univerzumban; hogy próbáljuk enyhíteni mások szenvedését,
óvjuk egymás életét; segítünk egymásnak abban, hogy tisztes-
séggel megálljuk a helyünket, hogy életünk kiteljesedjék, hogy
el tudjuk fogadni életünk törékenységét és múlandóságát; segí-
tünk egymásnak szembenézni a múlandósággal, minden dolgok
hiábavalóságának fenyegető kételyével.

• Van valami vonzó Don Quijote balga hitében. Hinni tudott abban,
hogy mindennek ellenére van lehetőség nagyszerű, nemes tet-
tekre, önzetlen emberségre, szabadon lebegő gondolatokra egy
triviális, kicsinyes, koszos, mohó világban.

• Tennysonnal értek egyet. Hőse, Odisszeusz, élete alkonyán is hinni
tudott, hinni akart abban, hogy még felfedezhet új világokat:

„Része lettem mindannak, ami ért;
de minden tapasztalás látkörén túl
ott tündöklik a be nem járt világ
s szegélye úgy fut, ahogy üldözöm.
Untat várni, elmúlni csiszolatlan
rozsdállva és nem munkában ragyogni!
Csak lenni: még nem élet. Ezer élet
együtt se volna sok, és hogy fogy ez
az egy is; pedig minden óra, mellyel
a nagy csöndet megrablom, valami
új hír hozója; s szégyen volna néhány
napért raktáron óvni magamat
s ezt az ősz lelket, mely mint lemenő
csillag, az emberész minden határán
túlra követni vágyik a tudást…
(…) Föl, barátaim,
nincs még túlkéső új földet keresni,
El a parttól, és hasítsuk a zengő
barázdákat; akarom, hogy repüljünk
túl a napon s túl minden nyugati
csillag fürdőjén… Sok titok van még…”5

• Félünk a haláltól, a végső megsemmisüléstől. Szeretnénk hinni
abban, hogy létünk valamiféleképpen tovább folytatódik. De fé-
lünk is az ismeretlentől, az „örökléttől”, amely az emberi tudat
számára elképzelhetetlen.

• Nem tudom, hogy halálom után — ha egyáltalában, bármilyen
formában is (és e formát ember el nem képzelheti) találkozha-

5Odysseus (Ulysses).
Szabó Lőrinc fordítása.
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tom-e azokkal, akiket itt szerettem. Édesapámmal, édesanyám-
mal, nagyszüleimmel, gyerekkorom szeretett lényeivel. Elkép-
zelhetetlen öröm, de egyben félelmetes pillanat volna.

Mi volna az első kérdésem? Mit mondanánk egymásnak, ami
fontosabb volna annál, amit valaha is mondtunk egymásnak ebben
az életben? Igaz, hihetetlen keveset tudok arról, hogy kik voltak
ők. Milyen gyönyörűség volna édesapámmal együtt bejárni a szá-
zadelő Eötvös Collegiumát, az akkori Párizst, Berlint, Oslót, az
Adria partjait, vagy édesanyám szemeivel nézni az akkori Széll
Kálmán teret, amikor még teniszpályák voltak a „gödörben”, a mai
tér sivár, repedezett betonszőnyege helyén; ahol a ma elhagyott
Postapalota áll, ott szellős/elegáns „kioszk” teraszáról fehér ruhás
úrleányok úrfiak figyelték az alant folyó játék labdáinak pattogását.

De aztán? Hogyan tovább? Ha kifogynánk az emlékekből? Mi tölt-
hetné majd ki az együttlétet a végtelen időben? Az örökkévalóságban?

• Szeretnék hinni abban, hogy az emberiség még nagyszerű telje-
sítményekre képes. Hogy születnek még villámló új gondolatok,
remek vállalkozások, nagy felismerések.

• Nem hiszem, hogy a teológusoknak valaha is sikerült megma-
gyarázniuk azt, hogy Isten hogyan teremthetett egy ennyi szen-
vedéssel, állati és emberi szenvedéssel meggyötört világot.

• Nem hiszek az eredendő bűn mitologikus formájában. Bűnhőd-
het-e két ember engedetlenségéért az egész emberiség, bűnhődhet -
nek-e ezred íziglen emberek milliárdjai? Azt sem hiszem, hogy az
engedetlenség volna a legnagyobb bűn. Az igazi bűn csak az, ha
az ember fájdalmat okoz egy másik élőlénynek, megcsonkítja,
megbénítja, eltorzítja mások vagy a maga élet, ha nem segít má-
soknak abban, hogy életük kibontakozzék, ha nem bontja ki ön-
magában mindazt a képességet, amely lehetőségként benne rejlik,
ha nem fedezi fel a világmindenségben s önmagában mindazt,
amit csak ő fedezhet fel. Vagyis ha hagyja a nemlét sötét tarto-
mányában azt, ami általa Létté válhatott volna.

• Nem hiszem, hogy valamely soha-nem-lesz végső elszámolás-
ban az derülhet majd ki, hogy végső fokon a világban minden
úgy volt s van jól, ahogy volt és van.

• Meg vagyok győződve arról, hogy az emberi világ végtelenül s
kegyetlenül igazságtalan. Azt pedig nem tudom, hogy a végtelen
univerzumban létezik-e egyáltalában az a valami, amit mi igaz-
ságnak nevezünk.

• Abban hiszek, hogy élete során az ember — anélkül, hogy tudatában
volna ennek —, szinte minden tettével küzd az idővel, az elmúlással.
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Küzd az ellen, hogy élete üresen kongjon. Hogy semmi értelme ne
lett légyen annak, hogy néhány évtizedig itt volt ezen a bolygón.
Küzd az ellen, hogy élete értelmetlenül tűnjön el a semmibe(n).

• „Nincs semmi, ami ne volna kétséges” — írta Jaspers. Azt hiszem,
igaza van. Vagy a 2x2 minden kétséget kizárólag 4? Lehetséges.
De ma már tudjuk, hogy még a Püthagorasz tétel sem igaz min-
den elképzelhető világban.

• Azt hiszem — jó volna, ha így lenne —, hogy igaza van F. J. Buj ten -
dijknak, aki a játékról szóló könyvében azt írja: „A madarak sokkal
többet énekelnek, mint amennyit Darwin engedélyez nekik.”

• Dawkins nagyon meggyőző tényeket, érveket hoz fel annak bizo-
nyítására, hogy a gének az élet motorjai, ők akarják átörökíteni ön-
magukat, s minket embereket csak hordozókként használnak — s
ha az átörökítés megtörtént, fölöslegesként eldobnak minket.

De azt hiszem, vagyis lehetséges, hogy a tudat és az emberi
személyiség létrejöttével, létrehozásával túllőttek a célon. Mintha
kisiklott volna a folyamat. Mert a tudat egyszer csak rálátott —
kívülről — a gének világára, majd kezdett föléjük kerekedni,
kezdte manipulálni, irányítani őket.

Az ember személyisége pedig időnként mintha ki tudna törni
a gének fogságából, a fajfenntartás kényszerpályájáról. Olyas-
mikkel kezd el foglalkozni, amiket ugyan a gének tettek lehető vé,
de amelyek elkalandoztak a gének megszabta pályáról. S meg-
születtek Szókratész, Kant, Nietzsche, Heidegger gondolatai,
Püthagorasz, Galilei, Einstein és Planck képletei, Botticelli és
Csontváry képei, Hölderlin és Kosztolányi ritmusai, Mozart,
Beethoven, Bartók harmóniái és diszharmóniái.

Azt hiszem, ez éppen olyan fontos fordulat, „mutáció” volt a
mindenség történetében, mint magának az életnek a megjele-
nése. Jacques Monod, a Nobel-díjas biológus ír erről a második
nagy fordulatról: az „eszmék királyságának”, tartományának („le
royaume des idées”) megjelenéséről.

• Azt hiszem, bár lehet, hogy tévedek, hogy az ember egy végte-
len univerzumban egy végtelenül kicsi és jelentéktelen bolygón
élő, az univerzum szempontjából végtelenül jelentéktelen lény.
És valami egész furcsa és érthetetlen csodának látom azt, hogy ez
a jelentéktelen lény képes betekinteni az univerzum titkaiba, és
minden jelentéktelensége és nyomorúsága ellenére felcsendül-
tek azok a bizonyos dallamok és megfogalmazódtak azok a gon-
dolatok.

Talán ezért gondolhatják a teológusok azt, hogy Istennek mégis -
csak fontos volt az univerzumnak ez a jelentéktelen pontja, s rajta
az elhanyagolhatóan jelentéktelen emberiség.
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• Hihetek-e abban, hogy van szabadság a világban? Az úgynevezett
„fizikai univerzumban” valószínűleg nincs, bár a kvantumelmé-
lettel foglalkozók írásaiban időnként felvillan a szabadság fogalma.

És az emberi világban? Ha nincs, nem érdemes már leütnöm
a következő billentyűt sem.

• Az, aki hisz a túlvilági létben, mit gondolhat a szabadságról?
Arról, hogy van-e, lehet-e ennek a szónak, fogalomnak jelentése
egy elképzelhető/elképzelhetetlen túlvilági létben. Ha ugyanis
nem lesz személyes lét, akkor kinek/minek a szabadságáról be-
szélhetünk? Ki vagy mi lesz döntéshelyzetben? Egy egyetemes
homogén szellemi létben létezhetnek-e alternatívák? Vagy lesz
valamilyen személyes lét? Profán dolog azt mondanom, hogy jó
volna hinni ebben. Tudom, teológusok, filozófusok évezredek
óta törik a fejüket e rejtély megoldásán.

• Nehéz egy mondatban meghatározni azt, hogy mi az ember célja,
mit akar elérni ebben az életben. De nemrég rábukkantam egy na-
gyon is elgondolkoztató meghatározásra. Egy jezsuita szerzetes
könyve került a kezembe. Szerzője így határozza meg önmagát:
„Többször kérdeznek életeszményem felől, erre én mindig egész
egyszerűen, talán naivul felelek: Meg akarom változtatni a vilá-
got.”6 Rokonszenves gondolat. Mert függetlenül attól, hogy hisz-e
az ember Istenben, egy Divinitásban, egy transzcendens princí-
pium, erő, „értelem” létezésében, nem lehet kizárni azt a lehetősé-
get, hogy minden mozdulatunkkal, tettünkkel, gondolatunkkal
építjük vagy romboljuk az életet vagy akár az univerzumot is. 

Ebben hinni persze lehet balgaság, mert ugyan hogy képzel-
heti az ember, ez a szó szoros értelmében vett végtelenül parányi
lény azt, hogy szerepe van egy mérhetetlenül nagy univerzum-
ban, milliónyi galaktika végtelen terében.

Másfelől azonban azt is nehéz elfogadnia az embernek, hogy
semmi de semmi jelentősége sincs annak, hogy néhány évtize-
dig itt volt, itt van ezen a jelentéktelenebbnél jelentéktelenebb
bolygón. És az talán némi reménnyel töltheti el, hogy feltételez-
hető: ő, az ember, az emberiség az egyetlen lény, amely képes rá-
tekinteni erre a végtelen univerzumra, s még mintha mozgásai-
ból, törvényeiből is meg tudna sejteni valamit.

S ha mindebben bizonytalanok vagyunk, akkor is tehetünk
valamit. Tehetünk ezen a jelentéktelen bolygón valamit egymá-
sért. Azért, hogy ha már ide kerültünk, az élet valamivel jobb, el-
viselhetőbb, s egy-egy pillanatra akár boldogabb is legyen ezen
a jelentéktelen bolygón. Ha az univerzumot nem is, a mi magunk
kis világát minden bizonnyal megváltoztathatjuk.

• Van egy kedvenc idézetem. André Gide írja valahol: „Nem vagyok
kapcsolatban a korral; kortársaim játékai sohasem szórakoztattak

6Igazság és élet.
Találkozások Henri
Bouladdal. (Szerk.

Hermann Judit.
Ford. Vácz Jenő és

Hermann Judit.) Korda,
Kecskemét, 2000, 27.
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szerfölött. Kihajolok a jelen ablakán.” Irigyelem. Én azonban csak
azt merem mondani: „Szeretnék kihajolni a jelen ablakán.”

• Legutóbbi könyvem bemutatóján Jelenits tanár úr igazságos szi-
gorral elítélte magatartásomat. Ha jól emlékszem, „tévelygő em-
bernek” nevezett, aki „csak játszik”, aki „engedett a kísértésnek”
és „nem akar a dzsungelből kijutni”.

Elfogadom intését, igaza van. De szavait, a magam szemszö-
géből tekintve, talán másképp értelmezem.

Igen, tévelygek. Keresem azt, ami új, amit még homály fed,
ami fontos lehet, ami még élő, ami több, mint a ma adott és is-
mert. Igen, tévelygek, kalandozok, vagy akár kóricálok. Játszom.
Nem hiszem, nem vagyok elég gőgös ahhoz, hogy azt higgyem,
megtaláltam az igazságot. És nem szorongok annyira, hogy gör-
csösen belekapaszkodjam, belecsimpaszkodjam abba a biztos-
nak remélt fogantyúba, amelyet egyszer már megragadtam.

És valóban: nem akarok a dzsungelből kijutni. Az élet és az
ezerféle lehetőség dzsungeléből. A titkokkal, meglepetéssel, fel-
fedezhető igazságokkal teli dzsungelből. Nem akarok túl hamar
kijutni arra a bizonyos, nagyon is áttekinthető „homokos, vizes
síkságra”. Ahol már nincs remény.

De lehet, hogy mégis csak Jelenits tanár úrnak van igaza. Le-
hetséges, hogy azok közé tartozom, akikről Hofmannsthal így ír:
„Céltalan vándorai a térnek.”

Mit jelent a hit az
életemben?
Válaszom: mindent! Alapélményem, létezésem feltétele. Földi ván-
dorutam legfontosabb kísérője és kapaszkodója. Azt mondta valaki
egyszer, hogy zene nélkül lehet élni, de minek? Úgy módosíthatom
e kijelentést, hogy hit nélkül egészen egyszerűen nem lehet élni! Az
ember a végtelenre vágyó lény, és képesek vagyunk felfogni a transz-
cendens jelekből, hogy Teremtő Istenünk végtelenül szeret minket!

Eszmélésem idején drága édesanyám tanított nagy titokban a hit
alapvető tudnivalóira, de bizony apai részről jelen volt az ellenpó-
lus is: drága édesapám — részben a megszenvedett prűd és erősza-
kos vallásosság miatt, amelyben családjában felnőtt — ellenzett min-
dent, ami az egyházzal volt kapcsolatos. Ezért édesanyám vasárnap
reggelenként titokban vitt szentmisére, mialatt apám a szokásos haj-
nalig tartó lakodalmakban való muzsikálás fáradalmait aludta ki.
A templomkert sűrű bokrai között álruhát, kapucnis kabátot vettünk

HEGEDŰS ENDRE

Zongoraművész
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fel, és sokszor csak a sekrestye nyitott ajtajából figyelve, a többiek
által nem láthatóan vettünk részt a szent áldozaton.

Elsőáldozó is így voltam. Az ötvenes évek végének viharsarki vá-
rosában, Hódmezővásárhelyen a párt vasökle igen erős volt: besú-
gók jártak a misékre és jelentették, ki vett részt rajta. Másnap aztán
a szerencsétlen hívő az utcán és a „B”-listán találhatta könnyen ma-
gát! 14 éves koromban aztán e bujkálás ellen fellázadtam. Azt mond-
tam édesanyámnak, hogy ez hazugság, nem csinálom tovább!

Főiskolai éveim végéig éppen csak pislákolt bennem a hit lángja. Ki
nem aludt, de szentmisére csak rapszodikusan jártam, imáim is elég kö-
dösek és alkalmiak voltak. Ám 1978 októberében találkoztam Kati-
cámmal, akinek 3 napi udvarlás után megkértem a kezét — ujjongó bi-
zonyossággal tudtam, hogy ő az Igazi! Ő vezetett vissza szelíd, de
határozott módon a Katolikus Egyházhoz, és azóta is tart az immár több
mint 33 éves kéz-a-kézben vándorutunk. Együtt éljük meg szentségi há-
zasságunk minden örömét, visszük keresztjeinket, melyek egymást min-
den téren támogatva-kiegészítve sokkal könnyebbek. Együtt élünk a hit-
ben, reményben és szeretetben, megvalljuk életünk ezen alapértékeit
az emberek előtt, és ezer szállal kötődünk aktívan egyházunkhoz. Tag-
jai vagyunk a Regnum Christi Apostoli Mozgalomnak és a Házas Hét-
vége Katolikus Mozgalomnak is. Nagyon-nagyon sokat kapunk lel-
kiekben: az Úrtól jövő ajándékok, indíttatások megélésében.

Valóban látjuk és tapasztaljuk, mit is jelentenek Krisztus szavai: ha
a nevemben ketten-hárman összejöttök, én veletek vagyok! Minden val-
lási tevékenységben örömünket leljük és a nehézségek szemünk lát-
tára tűnnek el, s nyílnak váratlanul új kapuk, új megoldások a jó gya-
korlásában, elhatározásaink születésében, s a megvalósítások örömében.

Gyermekeink is a hitben növekedtek fel, immár felnőttként élik
meg az Úr közelségét, s szerető gondoskodását. Márton 26 éves, he-
tedik évét kezdte meg szeptemberben szerzetesként és papnöven-
dékként a Krisztus Légiója Papi Kongregációban. Novíciusi 2 évét
Németországban töltötte, majd sorban az Egyesült Államok,
Olaszország, ismét Németország és jelenleg Ausztria voltak a kép-
zési évek állomásai. Még 5–6 év van hátra, és szeretne pap lenni. Anna
lányunk, aki 23 éves, érettségije után, egy önkéntesi évet követően,
amit a Regnum Christi tagjaként Olaszországban töltött, úgy érez-
te, Jézus őt is megszentelt életre hívja. Két évet élt ebben az életfor-
mában Madridban, Spanyolországban. Lassan világossá vált számára
azonban, hogy az Úr nem erre hívta. Hazatért és most boldog egye-
temistaként él, tanul — naponta szentmisét hallgat és a hit terjesz-
téséért végzett sokféle munka tölti ki napjait. Például idén barátai-
val egy elementáris erejű filmet hoztak be Spanyolországból, mely
egy 42 éves korában hegymászó balesetben elhunyt papról szól. Iga-
zi lélekemelő, erőt adó, a hitben biztatást és megerősítést adó alko-
tás ez, melyet Anna lányunk fordított magyarra. Másik fiunk,
Bertalan, aki Japánban született és most 21 éves, egy év önkéntesi
munkát vállalt a Regnum Christi Missziós Testületében az Egyesült
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Államokban. Jelenleg Chicagóban szolgál, ifjúsági csoportokat ve-
zet, kirándulásokat szervez plébániák fiataljai számára, megtanul ki-
tartó hittel és lendülettel cselekedni Krisztusért és egyházáért az em-
berek javára. Feleségemmel és Annával boldogan vesszük híreit, és
várjuk jövő év közepén esedékes hazatérését.

Istenélményeim is voltak, és vannak életemben nagyon gyakran.
Elsősorban a viszonzott szeretetben szentségi házasságunkban, vagy
a zongoraművészi pálya mindennapjaiban, mikor a mesterművek meg-
tanulása során oly sokszor kerülök „Flow-ba” — a megélt boldog
teljesség állapotába, még ha rövid időre is. Amikor előadásommal
megosztom ezt a túláradó örömet a hallgatósággal, s érzem, hogy
mennyire eggyé képes kovácsolni a Lélek akár 1500 embert is a zene
varázsában. Mikor megélhetem, hogy a hangok mögött rejlő végte-
lenül fontos üzenet Istentől rajtam keresztül átfolyik, s eljut az emberek
lelkébe. Ekkor megélem, hogy teljes az életem! Érzem, mennyire iga-
zak Szent Ágoston szavai: Isten azért adta a zenét az embernek, hogy
emlékeztesse őt szellemi hazájára.

Van még négy olyan konkrét élményem, mikor láttam egy-egy tö-
kéletesen reménytelen forgalmi helyzetben, hogy hogyan működik
Isten mindenhatósága! Egyet ezek közül megpróbálok röviden le-
írni. Spanyolországban látogattuk meg lányunkat. Külön engedéllyel
velünk volt szerzetes fiunk is. Délben, mikor a kocsiban a család
együtt mondta útban egy hegyi célpont felé az Úrangyalát, egyszerre
felriadtam mikro-alvásomból a volán mellől, s láttam, hogy velem
szemben jön egy autó 80 km-es sebességgel, miközben én átmentem
az út bal oldalára! Én is 80-nal autóztam, s valószínűleg egy erős
gyógyszer hatására, melyet bakteriális fertőzésem ellen szedtem, el-
aludtam az úton! Láttam, hogy itt nincs semmilyen esély. A másodperc
tört része alatt azonban megváltozott a kép: az Úr ahhoz hasonlóan,
ahogyan a híres Mátrix című filmben láttuk, átrendezte a forgalmi
résztvevők pozícióit! Volt elég ideje és helye a velem szemben ha-
ladónak, hogy ő is „szabálytalanul”, az út bal oldalán kikerüljön en-
gem. Lett elég hely, hogy e manővert befejezhesse és a hátam mö-
gött jövő autók előtt még időben visszatérhessen a jobb sávjába. Velem
szemben pont lett elég távolság ahhoz, hogy még mielőtt megérkeztek
a többi járművek, ők is, én is lelassulhassunk minimális sebesség-
re, s így én biztonságban visszatérhettem a szabályos jobb sávom-
ba. Mindenki eltűnt, néptelen volt az országút, és mi boldogan ad-
tunk hálát az Úrnak hihetetlen megmenekülésünkért! A nap többi
része életünk egyik legszebb együtt töltött pár órája volt: egy fenn-
síkon a természet szépségei vigasztalásában éltük meg örvendezve,
hogy milyen elmondhatatlanul nagy ajándék és kincs életünk min-
den perce, s hogy az Úrnak szándékai és tervei vannak még velünk…

Elmondom még, hogy egyre tisztábban látom, milyen hatalmas is
egyházunk kincse! Az a tanítás, ami a nem hívők előtt ismeretlen, vagy
félreismert, s ami nekünk, a mában vándorutunkat végző hívőknek
bizony részben ködös, vagy egyenesen nem is ismert. Regnum Christi
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tagként feladatunk, hogy a katekizmussal, de legalább a kompen-
diumával foglalkozzunk, valamint, hogy lassan-lassan megismerjünk
egyre több pápai enciklikát és megnyilatkozást. Nálam általában nem
valósul meg a hétköznapi szentmisére való eljutás, ám reggel Kati-
cámmal együtt közösen imádkozunk. Felajánljuk életünket, mun-
kánkat, minden örömünket és nehézségünket Istennek, imádkozunk
a Szenháromsághoz és Máriához, hogy szerető szívével segítsen ne-
künk megtenni utunkat aznap is. Elolvassuk az Adoremusból a szent-
mise aznapi szentleckéjét és evangéliumát, majd vesszük Barsi Balázs
atya aznapra szóló elmélkedését a Magasság és mélység kötetéből. Kap-
juk a Regnum Christi napi elmélkedését e-mailben, amit minden hé-
ten más és más atya, szerzetes, testvér vagy megszentelt életű ír. Vé-
gül szabad személyes imákkal fejezzük be ezt az oly sok erőt és áldást
adó 15–20 perces napindítót. Napközben is sokszor mondok egy-egy
fohászt, kérdezem meg döntés előtt, hogy Te, drága Jézus, mit tennél
ebben a helyzetben? Vezetés közben, budafoki házunktól a Belváros
felé tartva, vagy vidéki útjaimon is mindig nagy kegyelem nekem, hogy
mondhatom a rózsafüzért. Ez az ima valóban átformál: a Megváltó
életének legfontosabb eseményeibe való belehelyezkedés, s azon való
elmélkedés hihetetlen biztatás és erőforrás lelkemnek!

Feltétel nélkül…
Hiszem a kinyilatkoztatást, mert Jézus mondta, Ő pedig igazolta ön-
magát…

Az én hitem is ajándék onnan felülről. A kérdések nélküli elfo-
gadása Isten és Jézus létének akkor valósulhatott meg, amikor a szü-
lői otthon vallásos légkörében nőhettem fel. Majd a tatai piaristák
istenszeretete mélyítette bennem a hit iránti gyermeki készségemet.

Ahogy nőttem, értelmem egyre több kérdést tett fel: Miért lehet
hinni? Hogyan lehet a hitet értelmes meghajolássá továbbfejleszte-
ni? (Ez az úgynevezett Obsequium rationabile.)

Istenélmények segítettek a válaszhoz. 9 éves koromban álomszerű
látomásban megjelent nekem Jézus az almásfüzitői kis sekrestyében.
Az atya helyett Ő jött be, egyenesen hozzám jött. Fogta a vastag mi-
sekönyvet és ezt mondta: te fogsz nekem ministrálni. El nem
mondható öröm töltött el. Papi hivatás lett a látomásból. Majd kö-
vetkeztek a rettenetes szenvedések. Belenőttem a háborúba. Egy bom-
bázás megsemmisítette a házunkat. Érettségi előtt pár hónappal front-
harcos lettem, majd szovjet fogságba estem. Rengeteg golyó és bomba
esett mellém, és egy karcolás sem ért. Istenélmény volt. Mindig kö-
zelebb kerültem Hozzá. Levédiába vittek, szénbányába (Donyeck-
medence). Néhányan 18 éves fiúk elhatároztuk, hogy megtérítjük a
Szovjetuniót. Egy írásomban így vallok erről: „Elhatároztuk, hogy

KERÉNYI LAJOS

Piarista szerzetes
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Istent, Jézust beleénekeljük az ottani ateista világba. Nyakunkba akasz-
tottuk kis keresztjeinket felszíni munkán. Biztosak voltunk, hogy ez-
által áttörjük az elavult, tiltó kereteket. Oly erős volt a kereszt su-
gárzása, hogy szinte kettészakadt az ateista múlt, és egyre több gyerek
szaladt hozzánk, csókolgatták a keresztet és mondogatták: Ó kröszty,
ó Jézosz Krisztos. Több őr is ugyanezt tette. Mi meg meghatódva súg-
tuk egymásnak: itt van a Jóisten. Íme: istenélmény. Istenélmény szá-
momra az immanens világnézetek csődbejutása.

Legnagyobb élmény volt számomra az a felismerés, hogy a pró-
fétai jövendölések az Istállógyereken beteljesedtek. Egy nehéz szi-
gorlaton lett világos előttem Jézusnak ez a mondata: Ha nem hiszi-
tek, amiket mondok, olvassátok a régi írásokat, rólam szólnak, rajtam
teljesednek (Jn 5).

Ezen élmények végleg alkalmassá tették értelmemet, hogy a hit
ajándékát élményszerűen éljem meg. Ez már tudatos meghajolás. Ta-
kács József volt professzorom szavaival fejezem be tanúságtételemet:

Elhinni annyit jelent: Igaznak tartani mindazt a hitigazságot, amit
Jézus mondott, ha értem, ha nem értem. És: Elfogadni az Ő cselek-
vési normáit (X. parancs), ha jól esnek, ha nem, mert feltétlen bízom
az igazolt Jézusban.

Hiszek a házasság
szentségében
A szüleimtől átöröklött zsinat előtti ortodox vallásosságot, szokás-
rendszert és hitet egyszer csak kifújta belőlem a kamaszkor lázadása.
De az Istentől jövő „túláradó erő” (2Kor 4,7) viszonylag gyorsan le-
verte bennem ezt a lázadást. Életemnek hamar lényegi részévé vált
a hit, amely az élet értelmét az etikus, a mindig jobbat akaró embe-
ri cselekvésekben és ennek transzcendens dimenziójában látja.
Óriási revelációként éltem meg, hogy az Isten meg akart születni ben-
nem. Rácsodálkoztam a felismerésre, hogy a hit — az én hitem is —
a lélek Istenre nyíló ablaka.

Akkor még nem tudtam, de ma már bizonyosan tudom, hogy ez
az Istennel való találkozás a kegyelem misztikus műve volt. Mert Is-
ten választása, Isten megjelenése bennem, mint ki nem érdemelt aján-
dék, egyedül és tisztán a kegyelem adománya. És vajon nem meg-
rendítő-e, nem megejtő szépségű-e, hogy a kegyelem által hívogató
Isten-közelség a legszentebb földi érzés, a szerelem elementáris ere-
je fellobbanásával hasított belém? Hogy az Isten, mint Illést, a ke-
gyelem forgószelével magához ragadott, és egyidejűleg a szívem-
be plántálta a szerelem tüzes szekerét? (2Kir 2,11)?

LÁBADY TAMÁS

Bíró
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Ötven esztendeje, hogy Istennek ezt a különös ajándékát megle-
petve fedeztem fel, ahogy mellém-rendeltje és számomra kiválasz-
tottja bevont gyengéd pillantásával, és ahogy magához vonzott nö-
vekvő rokonszenvének légkörébe. És én fölfogtam a pillantását, a
szikrától lángra gyúltam, és a szerelem viszontszerelmet fakasztott,
amely aztán az ajándékozásban és az elfogadásban hamarosan ki-
bontakozott és teljessé lett. Egyszerre, szinte egy csapásra valósult meg
szeretet-történetem a férfi és a nő egészében való emberré válásában,
és az Istenben való hitemben. Isten, akinek kegyelme az engem ki-
egészítő társam tekintetével együtt elért, ekkor egészen a bensőmbe
hatolt, és egyszer csak fényesen tükrözte vissza a lelkemben a felis-
merést: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”
(Jn 15,16). S a tükör által világossá vált az is, ami addig homályban
volt, hogy a kegyelmet — így a hit kegyelmét is — csak kapni és el-
fogadni lehet, elfogadni odaadással és végtelen hálával.

Amikor aztán a kegyelem megvilágosító ereje által kezdtem hin-
ni, hogy a világmindenség térben és időben egyaránt felfoghatatlanul
hatalmas arányaihoz képest oly parányira méretezett emberlét — min-
den egyes emberlét — iránt az Isten személyes szerelmet érez, akkor
annak a csodának a hitére is alkalmassá váltam, hogy a férfi és a nő,
a házastársak szerelmét is olyan elszakíthatatlan és visszafordíthatatlan
szerelemnek tekinti — annak minden szenvedélyes erejével —, aho-
gyan Ő az embert szeretetével élete utolsó percéig „üldözi”. Mert ahogy
az Isten az emberiséget jegyeséül választotta, és örök házasságra lé-
pett vele, ugyanúgy teremtményei, a férfi és nő csak együtt testesítik
meg az Ő képmására alkotott emberlét egészét, egy testté válásuk pe-
dig magában hordozza az egyetlenség és véglegesség dimenzióit.

Isten szívéből folyamatosan és szakadatlanul áramlott házassá-
gunkra a kegyelem olyankor is, amikor a bennünket körülvevő pro-
fán és hitetlen világ fényei és ragyogásai már-már ellenállhatatlan-
ok voltak, mint a választott népet csábító kísértések a babiloni fogság
idején. De hát Jézust háromszor is megkísértette a sátán (Lk 4,1–12),
bennünket talán harmincszor többször is. A hit utáni állandó vá-
gyakozásnak azonban újra és újra megelevenítő ereje lett bennem,
és az Isten irántunk való hűsége házasságunk egymás iránti hűsé-
gének paradigmájává vált. Ez a házasság szentségében való hitem
talán életem legerőteljesebb Isten-élményévé lett. És ahogy házas-
ságunk időfolyamában egyre csak rakódtak egymásra az évtizedek,
mind teljesebben és határozottabban tudtam dönteni amellett,
hogy hiszek. Hiszek az Ő végtelen megelőző szeretetében, és hiszek
a házasság szentségében. Mert rádöbbentem, hogy a hit az ajándé-
kozó kegyelem elfogadása melletti döntés, tehát a hit választás, vagy-
is az ember által felvett alapállás, egyszerű szabad választás kérdése.

A kettős szeretet-történetemre való egyre gyakrabban ismétlődő
reminiszcencia, amely a kegyelem áradása volt, folyamatosan erősítette
bennem a személyes Isten irántam való szeretetébe vetett hitet, egy-
úttal azt is, hogy az Úrnak ebben a szeretetében megélt házasságom
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is szent. A hitet abban, hogy társamat az Isten álmodta meg nekem,
akit — miközben a hosszú együttmenetelés során megismerjük egy-
más lelkének dzsungeleit és arborétumait, felfedezzük testünk
eggyé válásának gyönyörűségét és termékeny szerelmét — úgy kell
szeretnem, ahogy Krisztus szereti az Ő egyházát (Ef 5,25). Hogy a ke-
gyelem áradása egyre inkább tökéletesíti ingatag szerelmünket, meg-
erősíti egységünket, és Krisztus jelenléte által fölemeli és megszen-
teli lelki és testi kapcsolatunkat. A hit abban, hogy a házasság — az
én házasságom is — az üdvtörténet, Krisztus és az egyház közötti szö-
vetség misztériumából részesül, és hogy a házasságunkban jelenle-
vő Krisztus erejének és szeretetének elfogadása által tudunk kölcsönös
odaadásban és hűségben, felbonthatatlan egységben élni halálunkig.
Sőt a házastársak szerelme túlmutat a halálon is. Krisztus a gyökér,
a házasságunk belőle meríti visszavonhatatlan egység-természetét,
a szövetséget, amelyből él, és amelyet szentségként megjelenít.

Ez az én Crédóm!

Törmelékek a hitről
Pofonegyszerű evangéliumi jelenet Máté elhívása, pontosabban meg-
szólítása: arra megy Jézus, és kéri, jöjjön vele. Ugyanez a forgatókönyv
máshol Péterrel is. Mindketten első szóra felkászálódnak, és köve-
tik. Pedig nem is ismerik. Ugyanígy nem igazán ismeri őt a vérfo-
lyásos asszony, aki köpenye szegélyét megérinti, sem a százados, aki
tapintatosan megkéri, „távgyógyítsa” meg szolgáját, anélkül, hogy
házába lépve tisztátalanná válna. Érett fejjel jöttem rá, miért érint meg
annyira az ismeretlenek efféle ráhagyatkozása. Hitkereső kamasz ko-
romban nekem is alapélményem volt valami furcsa, képzelt jelenet,
ahogy egy tógából kilógó mezítláb lépdel előttem, én meg követem.
Sivatagi homok, izzó napsütés, és csak megyek utána. Pedig mit tud-
tam én akkor Krisztusról? Annyit, amennyi ódon regényekbe de-
koratív funkcióval befért. Jó, ma valamivel többet tudok. Na és? Te-
hetek valójában többet, mint hogy megyek utána?

�

„Égő és világító fény volt János, de ti csak ideig-óráig akartatok az
ő fényében gyönyörködni” — olvassuk Keresztelő Szent János kap-
csán. Szemünk valóban gyorsan elfárad a világosságon, hamar visz-
szavackolódunk a saját önzésünk kényelmes, félhomályos zugaiba.
Úgy mozgunk a szeretet légritka tereiben, mint a hegymászók azo-
kon a dél-amerikai hegycsúcsokon, ahol állandó széllavinák söp-
rögetnek, négykézláb tapadva lehet csak haladni, és ahol a sziklán
időnként mumifikálódott gepárdtetemet látni — az állat víz híján
pusztult el az éghajlattal való öldöklő közdelemben, tagjaira só-

LACKFI JÁNOS
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kristályok ülnek ki. Hát nem jobb nekünk ehelyett odabenn
punnyadni, a langyos sötétben?

�

A 119. zsoltár szól szűkülésről és tágulásról. „Olyan lettem, mint aszott
tömlő a füstben” — melyikünk ne élte volna át ezt a mazsola-állapotot?
Minden bezárul, elkomorodik, összeszorul. „De te kitágítottad szí-
vemet” — ez a metafizikus szívnagyobbodás is éppolyan mélyről is-
merős. Ilyenkor azt hisszük, minden lehetséges, jó szél dagasztja vi-
torlánkat. Persze sem ez, sem az nem tartós és végleges állapot. Mégis
milyen végletesen át tudjuk adni magunkat mind a kettőnek!

�

Az Evangéliumban emlegetett, ördögtől megszállott emberekből Jé-
zus kikergeti a gonoszlelket. Magyarul ezeket a helyeket úgy fordítják,
mintha a démon lakozna az emberben, vagyis az ember van kívül,
a Sátán benne. A görög eredeti viszont, mondják, úgy fogalmaz, hogy
az ember van az ördögben, mintha körülölelné szerencsétlent a dé-
moni lélek. Mármost akkor mi a bibliai valóság? A Sátán nyilván nem
térdimenzióban meghatározott, hanem szellemi rendű valóság.
Vagyis nem bennünk van, mint a letüdőzött cigarettafüst, melyet be-
szívunk, vagy egy pirula, amelyet lenyelünk, és nem is kívülünk, mint
egy télikabát. Csak életünkre kifejtett hatása nyilvánul meg térben.
Valahogy úgy, gondolom, ahogyan egy vetület kifejezi egy épület vagy
bármely forma létét. Pázmány Péter ugyanakkor várat ostromló el-
lenséghez hasonlítja, és állítja, hogy mivel a szívek vizsgálója Isten,
a Sátán legbensőnkbe nem láthat bele. Hadd képzeljem el kísérté-
seit talán úgy, mint valami koncentrált sugárzást: akárhol tartunk a
hőkévébe faforgácsot vagy papírszeletet, lángra lobbantja. Ami nem
azt jelenti persze, hogy csakis azon a ponton lenne jelen.

�

A hit alighanem éppoly kísértés a vallástalan számára, mint a hitvesztés
a vallásos embernek. Ezt úgy képzelem el, mintha két gumikötéllel az
ember jobb- és balfelé lenne kipányvázva. Minél jobban húzódik
az egyik pólus felé, annál erősebben rángatja a másik oldal. Minél bel-
jebb vagyunk a jóban, annál erősebben gravitálunk a rossz felé, és mi-
nél mélyebbre merülünk a rosszba, annál erősebb vágy von a jóra.
Másképp a megtérések és a kitérések éppúgy érthetetlenek lennének.

�

„A dolgok vagy léteznek, vagy nem. Ha minden ilyen lenne, akkor le-
hetne, hogy egyszerre legyen minden, és akkor nem lenne keletkezés
és pusztulás. A pusztulás mindig másodlagos, egy létállapotnak min-
dig meg kell előznie” — írja Aquinói Szent Tamás. Vagyis minden va-
lami másból keletkezik, mondhatni mindent valami másnak a pusz-
tulása trágyáz egy újabb létezésre. A természet, mondjuk a mi kertünk
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nagyon is alkalmas ennek a szemléltetésére. Mag és gyümölcs és rot-
hadás, hajtás és elszáradás egymást taszigálja végenincs hosszú sor-
ban előre. Már ha van egyáltalán előre? Ki mondja, hogy nem a halá-
lunkkal kezdődik az életünk, és nem a csecsemőkor felé pörgünk vissza,
közben egyre több mindent elfelejtve. Számomra nem csak abban lel-
hető fel Isten, amit Szent Tamás mond, nevezetesen, hogy a változá-
sok sora nem lehet végtelen, mert kell az elejére egy változatlan, teremtő
ok. A világ véges, de nem ismert mennyiségű elemből folyamatosan
teremtődő, végtelen variációi már önmagukban felidézik az Isten-szé-
dületet. Ki mondja meg Istennek, hogy miként teremtsen? Hogy egy
pontszerű időpillanatban, mint valami iskolai ünnepélyen, sípoló mik-
rofonba kelljen kimondania a „legyen” szót? És ha ő maga a körkörös
végtelenség személyes középpontja, az örvény figyelő szeme? Nem a
Teremtés Könyvével perlekedem, hiszen nekünk, embereknek szük-
ségünk van konkrétumokra, dátumokra, szülinapokra, évfordulókra,
ünnepekre, hogy bele ne ragadjunk piszlicsáré napi gondjainkba, hogy
elemelkedhessünk, távlatokba tekintsünk. Isten azonban maga a táv-
lat, a kiskanállal kimerhetetlen van-és-nincs, a szétfoszlás-létrejövés
elválaszthatatlan, mámorító keveréke. Ha folyvást belebámulnánk,
állandó szédületben élnénk, mint a kábítószerrel utazók. Vagy va-
lószínűtlen békességben lebegnénk, mint a révültek. Hátha nincs is pusz-
tulás és keletkezés, csak mindezek szüntelen egymásba habzása tu-
datunk centrifugájában (Isten tudatának körforgásában). A kezdetet és
a véget a rátekintés hozza létre, Isten rátekintéséről pedig nincsenek
az emberinél magasabb rendű fogalmaink. Hogyan is lehetnének, mi-
kor mindent csak a saját rátekintésünkön keresztül szemlélhetünk?

�

Van az evangéliumi olvasmányoknak egy közismert, „csőbe húzós”
sorozata. A koreográfia azonos: jönnek a farizeusok és az írástudók,
csavaros találós kérdéseket dobnak fel Jézusnak, hátha megfogják
valahogy. Ugyanakkor a kérdések, ha kimódoltak is, egyáltalán nem
rossz felvetések. A baj mindannyiszor az, hogy ezek a pupákok nem
mernek valóban kérdezni. Előre kész válaszaik vannak, és azt is tud-
ják, hogyan csapják le a labdát pozitív vagy negatív felelet esetén.
Kell adót fizetni? Akkor puff, szép kis hazafi, aki a mocskos császárnak
adózik! Nem kell? Akkor puff, nem vagy császárhű, gályára veled.
Istentől van a hatalmad? Akkor puff, káromló vagy, hisz tudjuk, hogy
embernek születtél. Nem Istentől? Akkor puff, ördögidéző vagy, ne-
tán egyszerű ember, mit ugrálsz itt nekünk? Jézus kibújik a házgyári
panelek közül, válaszai beskatulyázhatatlanok. Persze nemcsak az
a lényeg, hogy győzi retorikával (igaz, nyerni szeretünk mi is, és úgy
érezzük, vele győzünk), hanem hogy sunyi szándékkal feltett jó kér-
désekre valódi választ kapunk. Nyitottat, szemünket felnyitót. Egy
kivételesen nem ártani akaró, jó szándékú farizeus ettől meg is hök-
ken: „Jól mondod, Mester”. Még jó, hogy mondod!
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Az én Crédóm
Gól! Ismét megzördült a háló a kis argentin, Messi lövése után. Jobb
kezével keresztet vet, majd karjai a levegőbe lendülnek. Köszönöm
— ez a jelentése —, köszönöm. Milliók látják ezt hétről hétre a tele-
vízióban. Azt, hogy bárhol a világon, mikor kijönnek a pályára a já-
tékosok, megérintik a Földet és keresztet vetnek. A siker kapujában
keresztet vetnek. Huszonévesek…! Persze lehet, hogy a menedzse-
rük, a pszichológusuk, a piárosuk mondta nekik, hogy ezt eszi a nép…
De ez így nem igaz! Ehhez tudniuk kell a miértet is, a titkot is, amit
otthonról hoztak, gyerekkorukból. Különben hiába súgnak a pro-
pagandisták, a siker, a gólöröm lenne az erősebb, és csak utána kö-
vetkezne a „begyakorolt” mozdulat. Igen, az a véleményem, hogy
százmillióknak mutatnak példát, nem másról, csupán arról: Van ki-
nek köszönetet mondani. Én ezt hiszem…

Temetésen voltam. Középen az urna, körülötte virágcsokrok. A mik-
rofonnál egy hölgy. A „rendezvényszervező munkatárs”: színészieskedő
hangon olvassa az előzetes tájékoztatók alapján megírt búcsúbeszé-
det. Azután rövid séta a kolumbáriumhoz. Az urnát berakják a falba,
gyakorlott kezek négy sarkánál gondosan becsavarozzák, rögzítik a
márványtáblát. Nincs menekvés. Ennyi. Csönd. Részvétnyilvánítá sok,
séta haza. Nincs kinek köszönetet mondani? Az elmúlt életért, munkáért,
szerelemért, gyerekekért… semmiért. Én ezt nem hiszem…

A kereszténység igenis él a mindennapokban. Ott van mindenütt,
mindenben. Pontosabban fogalmazva a zsidó-keresztény értékrend.
Gyakran rejtve marad, gyakran alázzák, gyilkolják, megvetik. Mint
Jézust…! Ilyen az ember, ilyen a világ. De Isten teremtett világa sért-
hetetlen.

Nekem könnyű a dolgom, nem felnőtt fejjel kellett választanom
a keresztséget. Köszönöm a szüleimnek. Édesanyámat a hatvanas
évek elején ugyan felkereste az általános iskola igazgatója, hogy íras-
son ki a hittanról, de megkapta a méltó választ: „Igazgató úr, ezért
kár volt leszállni a bicikliről”.

Talán ennek is köszönhetem, hogy ma én vagyok a Magyarországi
Evangélikus Egyház déli egyházkerületének felügyelője. Protestáns
hagyomány szerint a felügyelőt demokratikus szabályok szerint vá-
lasztják. Egyhangúan választottak meg a gyülekezetek. Nincsenek
hitbéli problémáim. Rossz tapasztalataim persze vannak. Hosszan
sorolhatnám ezeket. De több a jó! A hitem erős. Sem itthoni, sem kül-
honi viszályok, gyalázatok nem bizonytalanítanak el. Mi evangéli-
kusok még köszönni is így szoktunk: Erős vár a mi Istenünk.

Végezetül még egy fontos vallomás. Évek óta hívnak mindenfe-
lé az országba közösségek mint az Egy csepp emberség rádiós soro-
zat riporterét, felelős szerkesztőjét. Megyek. Kérdeznek. Mesélek. El-
képesztő, hogy hét év után sem felejtenek az emberek egy napi két

LENGYEL ANNA
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és fél perces műsort. Van egy visszatérő kérdésük, ami mindig el-
hangzik: Miért szűnt meg egy ilyen népszerű, sokak által szeretett
műsor? A világon mindenütt arra törekszik a média, hogy legyen si-
keres, hallgatott, nézett műsora — ezt pedig megszüntetik. Miért?
Elmondják, hitet, bizonyosságot, tartást, önbecsülést adott az Egy csepp
emberség, hogyhogy megszűnt?

Nem szűnt meg! Az irigység, a hiúság, a féltékenység — az em-
beri gyarlóság megelégelte. De nem szűnt meg, bennünk él. Hiszem.
Nemrég kaptam a hírt, egyik iskolánk igazgatója nyugdíjba ment.
Kollégái valamilyen maradandó, becses ajándékot akartak adni neki.
Szerkesztettek egy könyvet. Az egyik oldalon kinek-kinek a fényképe,
a másikon pedig „egy csepp…” — egy csepp emberség! Egy pél-
dányban készült.

Credo
Hiszek, nem csupán gyanítok és sejtek. Számomra a hit az a csoda,
amely gyermekkorom óta fokozatosan és egyre erőteljesebben kia-
lakult bennem. A mechanikus vallásgyakorlatot, majd a csupán ér-
deken alapuló hitet a szilárd meggyőződés és a láthatatlan dolgok
bizonyossága váltotta fel, az Isten létezésébe vetett hit.

Hitem az esendő ember hite, amely által igyekszem erőtlensége-
met, hiányaimat kijavítani.

Néha meglepő közelségbe kerülnek a megemlékezések ünnepi idő-
pontjai. Nemrég, október 1-jén volt a Zene Világnapja, és 11-én in-
dul a Szentatya által meghirdetett Hit éve. Számomra fantasztikus
egybeesés, hiszen a Hit és Zene bennem szoros egységet alkot, el-
választhatatlanul erősítik és táplálják egymást.

Természetesen a hit nem csak egy bizonyos évre korlátozódik, mint
ahogy a megváltás kegyelmét sem kizárólag húsvétkor érezzük. Még-
is felemelőnek tartom, hogy létünk belső alapjairól együtt emléke-
zik a világ keresztény társadalma.

„Hit nélkül olyanok vagyunk, mint a színes üvegablakok a sötét-
ben.” Nem tudom, hol olvastam ezt a meghatározást, de fantaszti-
kusan találó. Ha nem kapunk valahonnan fényt, minden képességünk
csak meddő érték. A világhoz való hozzáállásunk sokszor akadálya
annak, hogy ennek a Fénynek eredetét megleljük.

Ady Endre Az Úr érkezése című verse csodálatos poézise a roska-
dozó lelkű ember hitben való megvilágosodásának.

A magyar költészet, irodalom szeretete, és nem utolsósorban 1956
csodálatos, fájdalmasan felemelő érzése meghatározó volt szá-
mom ra. Az egyre erősödő nemzeti érzésem és magyarság-tudatom
szorosan hozzásimult a még most is alakuló, formálódó hitemhez.
A szabadságharc a történelem élményével ajándékozott meg. Élet,

MEDVECZKY ÁDÁM
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halál, diadal és véres megtorlás… Hogy hittem volna mást, mint ami-
nek szemtanúja voltam?!

A muzsika (ha eltekintünk a fizika rezgéstanától) ugyanúgy, mint a
hit, a gondolati, fogalmi szférák felemelő meggyőző valósága. Hit, zene,
magyarság! Ez az a három pillér, amihez igyekszem méltónak lenni.

Advent van (ad vent= az Eljövetelhez), mint minden évben, most
is lehetőségünk van megújulni Krisztusunk születése napján.

A Mennyei jelenések könyvének (és ezáltal az egész Újszövet-
ségnek) utolsó előtti versét idézem: „Aki tanúságot tesz mindezek-
ről, így szól:

Bizony, hamarosan eljövök, Amen.
Jöjj el, Uram, Jézus!”

A felnőttkor
választóvize
Családom mind a négy felnőtt tagja: nagyanyám, nagynéném, anyám
és apám is mélyen hívő, elkötelezett katolikus volt. Mind a négyen egé-
szen másként. Anyai nagyanyám miután az angolkisasszonyoknál el-
végezte iskoláit, hamarosan férjhez ment nagyapámhoz, aki hivata-
losan katolikus, a gyakorlatban azonban teista volt: hitt a természet
Urában, Istenben, de vallását nem gyakorolta. Pedig mélyen érző em-
ber volt, aki orvosként a szegényeket ingyen gyógyította, hiszen nem
sokkal korábban maga is szegény, vidéki fiatalemberként érkezett Pest-
re. Első három gyermekük halála után nagyanyám megtért, és halá-
láig mindenben mintaszerű katolikus volt. Mindazt, amit a hívő em-
ber napi imádságalkalmairól tudok, tőle láttam és tanultam. Reggel
ötkor már az ágya szélén ült, és mondta a rózsafüzért. Alsóingén ska-
pulárét viselt, minden munkába Isten segítségét kérve fogott, otthonról
való elindulásunkkor kis keresztet rajzolt a homlokunkra, és ha tehette,
naponta járt szentmisére.

Ancsur néném mindenben méltó társa volt, munka közben szent
énekeket énekelt, büszke volt rá, hogy a háború előtt Mária-lányként
ott volt a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus rendezvényein.

Apám korán elhunyt szüleitől örökségül mély, bensőségesen meg-
élt istenhitén kívül semmi mást nem kapott, de ez elég is volt ahhoz,
hogy minden balsors ellenére családunk és mindenkori környezete tá-
masza, mindig mindenhol valamiképpen a szeretet középpontja legyen.

Anyám harsány, magabiztos természete ellenére tudta és vallot-
ta, hogy a kommün, a két világháború, a szocializmus kataklizmái
közepette csak a Jóisten egyidejű csodáinak köszönhetően kísérte si-
ker talpraesett határozottságát. Folyton imádkozó édesanyjával el-
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lentétben, ő a nagy szervező, személyes, saját ügyének tekintette hi-
tét. Csak étkezések után, este, az ágyunk mellett és az ünnepi szent-
miséken imádkozott együtt a családdal. Nagyanyámék rózsafüzé-
rezését, litániázását, énekelgetését epés megjegyzésekkel kísérte, talán
elavult, érvényét vesztett gyakorlatnak tartotta. Úgy beszélt, mint-
ha pertuban lenne a Jóistennel, és egyenesen tőle tudná, hogy ezek
a dolgok nem szükségesek az üdvözüléshez. Racionális gondolko-
dásmódja, mindig fölényben lévő intellektusa rám is erősen hatott.

Hosszú lenne most elmondani, milyen út vezetett attól a magát
túlértékelő, nem minden színpadias póz nélkül hívő és imádkozó kis-
lánytól, aki voltam, addig az Istenről, hitről, templomról készségesen
megfeledkező egyetemistáig, aki lettem. Mintha tizennégy évesen
nem én hangoztattam volna, hogy ha fiú lennék, papnak mennék,
és nem én tartottam volna Nagypénteken egész napos böjtöt, a csa-
lád hangos ellenzése dacára. Igaz, akkor 1957 tavasza volt, és még
elevenen élt bennem mindaz, amivel a forradalom napjai szemé-
lyiségünket kiteljesítették.

Mi okozta esetemben a gyors hitehagyást?
Azt hiszem, hogy az emancipáció csapdája. Nem a női emanci-

pációé, hanem a gyermekből felnőtté válással járó emancipációé. Ab-
ban a körben, amelyben már nem tartottak gyereknek, amelyben szá-
momra váratlanul, magától értetődően felnőttnek tekintettek — a pesti
Bölcsészkaron tehát — látszólag az ateizmus volt az egyetlen elfo-
gadott világnézet. Nem véletlenül: 1961-et írtunk, amikor beirat-
koztam. Mérlegelés, tudatos döntés nélkül álltam át a másik oldalra,
mintha a hit elvetése felnőtté válásom természetes, magától értető-
dő velejárója lett volna. A felnőtt státusz annyira vonzó volt, hogy
még ezt az árat is minden további nélkül megfizettem érte: valamiféle
„vagányságnak” látszott, hogy a legvulgárisabb ateista fölényeskedést
is eltűrjem, elfogadjam. Nyilván szerepe volt ebben annak a meg-
győződésemnek is, hogy abban a körben, amelyben a hit, az Isten
szava a döntő, a családomban, nem lennének hajlandók engem fel-
nőttnek tekinteni. Istentől és szüleimtől való eltávolodásom együtt
járt, egyszerre következett be.

Elkerülhető lett volna, hogy ilyen nagy árat fizessek a felnőtté vá-
lásért? Azért, ami tulajdonképpen magától is előbb vagy utóbb, de
feltarthatatlanul bekövetkezik? Így kell, hogy elérkezzék az önállóság
határmezsgyéjére minden kor fiatalsága? Vagy lehetséges lett vol-
na számomra is, hogy okosabban, kisebb megrázkódtatások árán,
gyermeki énemhez és hitemhez ragaszkodva váljak felnőtté? És ma-
napság, amikor körülöttünk az egész világ annyira más, mint volt
a múlt század hatvanas éveiben?

Mennyi megoldandó feladat következik ezekből a kérdésekből és
felismerésekből!
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Való valóság csak
egy lehet

Jó lenne tudni, hogy van egy valóság.
Jó lenne hinni, hogy van egy valóság.

Mert való valóság csak egy lehet.

Lehet, hogy mindenki, de egy természettudós talán még inkább, túl
tudatosan is szeretné tudni, hogy hol van a helye a semmi és Isten
között, hogy ott azon a helyen az ő küzdéseinek, áldozatainak, kí-
váncsiságának, eredményeinek, egész belső lényének értelme van.
Szeretné hinni, hogy egy nagy titok megfejtésének részese. Önma-
gát szeretné elhelyezni valahová, egy nem képzeletbeli, de igazi va-
lóságba, amelyben kutatói tevékenysége értelmet kap, és olyan kap-
csolat vagy visszaigazolás részesévé válik, amit költők élhetnek át
ritka pillanatokra, vagy szentek és igaz emberek imádságban.

És ebben az önmagunk keresésében találjuk meg a Teremtés cso-
dáját. Mert lehet, hogy van olyan felszínen szántó, ki saját vagy te-
rülete nagyszerűségétől, részleges eredményeitől elragadtatva hiszi,
hogy nemsokára minden ismeret birtokosa lesz, tudás és uralom gaz-
dája. De aki mélyre szánt, többet keresve és akarva, a végtelenséget
látja maga előtt. Láthatja a teremtett világ harmóniáját, rendjét, és
hiszi tudatosságát. Megtapasztalhatja e világ elképesztő összefüg-
gőségeit, amelyek kizárnak minden véletlenszerűséget, féligazságot,
mellébeszélést. És ugyanakkor megérti, hogy sohase lesz képes mind-
ezt értelmével átfogni, és talán sohase fogja teljesen megérteni e cso-
da célját. De hiszi és érzi, hogy ő nem véletlenül vesz részt ebben a
csodában, és áldott az a hely, amit benne neki szántak.

Fiatalkoromban mindent meg szerettem volna érteni, tanulni. De
hamar rájöttem korlátaimra. Mégse korlátaim tudata vezetett rá, hogy
higgyem a végtelen elérhetetlenségét, hanem pont egyre erősödő von-
zalmam a mind nehezebben kifürkészhető felé, az, hogy csak azzal
érdemes foglalkozni, ami nagyon nehéz. Egy jó kutató, ahogy talán
minden ember, egyre nehezebb feladatokat tűz ki célul maga elé, az
igazi kihívásokat, a nagy próbákat. Vajon kihívásnak számítana egy
olyan titok feltárása, vagy egy olyan világ megismerése (akár egy egyén,
vagy az emberiség számára), aminek egy pár év alatt (vagy akár pár
évszázad alatt) a végére tudnánk járni? Nem hiszem, hogy a Jóisten
egy ilyen világot teremtett volna. Egy ilyen világ megismerése nem
a szellemi életünk dicsőségét jelentené, hanem hasztalanságát a vég
tudatával, nélkülözve mindent, ami a jövő, a munka, a remény, az élet.
Nem hiszem, hogy a Jóisten egy olyan világot teremtett volna, mely-
ben ezt szánta volna osztályrészül, egy olyan véges valóságot,

NÉMETHI ANDRÁS
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amelynek majd egyszer rájövünk a trükkjeire. De hiszem, hogy egy
végtelen világot teremtett, tele csodákkal és titkokkal, amelyek sor-
ra kinyitódnak, tele a felnyitás reményével és örömével, a munka ál-
dásával. Oly sok titok van mindebben, hogy mindannyian megtalál-
juk benne a számunkra valót, a tudós a tételeit, a költő a verseit, a gyerek
a félelem elleni bátorságot, a fiatal a szeretet erejét, az öreg a min-
dennapok bölcsességét. Találunk: van, amit újra és újra, van, amit egy-
szer és mindenkorra, és ezek mindig újak lesznek, izgalmasak. De van
olyan, amit feltörni sohase leszünk képesek. Talán nem is vagyunk elég
érettek, felelősek és erősek az élet-halál, a teremtés és sok más titok-
tudás hordozásához. Az életet megrendelni nem lehet, csak ajándékba
kapni. Aki ezen változtatni akar, tönkreteszi azt.

Hiszem, hogy ez a kevesebb sokkal több, mint a mindentudók ön-
dicsérete. Az alkotást ez a részesedés teszi szentté, a hiúságot ez gyúr-
ja lassan alázattá, ez ad erőt az igazi próbatételekben. Mindenben
van egy átfogó kapocs: valaki néz rám. Lehet, hogy nem mindig. Még-
is jó eljátszani azzal a gondolattal, hogy amikor éjszaka tételeimbe
temetkezve „számolok”, talán a Jóisten is emelgeti szemöldökét —
ugyanúgy, ahogyan én is falmászó fiamat nézve, lent a padlón iz-
galmamban, tudattalanul emelgetem lábamat, karomat, hátha a fiam
ott fent a falon jobban eléri a bütyköket.

Mert itt fogalmazódik meg az új fordulat, a lényeg: az előbbi meg-
győződés mind csak az íróasztal hite, reménye. Mit sem számít a szak-
mai tudás, elméleti világkép, ha a falmászó (az élet létráját mászó) fiaim
a tétek. Akkor a tudós helyének vagy tudáshatárainak keresése csak
hiúság. Egyetlen egy dolgot szeretnék az Isten kezébe tenni: a csalá-
domat, a gyerekeimet, a védelmükben átélt elesettségemet, gyámol-
talanságomat. Ez a mindennap hite, mikor féltem a gyerekeket attól,
ami a külső világban körülveszi őket, a családban levő szeretetet a ma-
gunk fáradságától és a külvilág durvaságától. A hit talán ebben az ál-
lapotban kezdődik. Ez már nemcsak egy természeti törvény vagy a te-
remtett világ szépsége, hanem mindennek lelke — apám emléke,
feleségem türelme, pár barát pillantása. Igen, a Jóisten nem teremthette
meg a világot mindezek nélkül. A saját pillantásának bennléte nélkül.

Egy éjszakai zarándoklat előtt az atya azt mondta, gondoljuk meg,
miért tesszük meg a negyven kilométert. Ajánljuk valamiért. És ilyen-
kor a lista hosszú. Vergődő hazánkért, barátaink és magunk család-
jaiért, házasságainkért, gyerekeinkért, vagy akár munkánk eredmé-
nyességéért. De való valóság csak egy lehet, kérni csak egyet lehet, hinni
csak egyben lehet. Abban, hogy a Jóisten látja, hogy ott bandukolok
a fiaimmal és feleségemmel, és ránk pillant. És látja a többi százat, akik
bandukolnak a hazáért, családokért, házasságokért, gyerekekért, és
a munka teremtő öröméért. Hiszem, hogy a kacagás a görcstől, a jó
vers a rossztól, a jó tétel a rossztól abban különbözik, hogy nem hiány-
zik belőle, hanem benne van ez az atyai, isteni pillantás.
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Credo
Hitem az egyház hite. Nem úgy, mint a szénégetőé, akiről azt mond-
ják, hogy amikor az inkvizíció a hitét firtatta, azzal válaszolt, hogy hi-
szi, amit az egyház hisz. Arra azonban nem tudott válaszolni, hogy
mit hisz az egyház. De azt sem gondolom, hogy a különféle egyhá-
zakból vagy felekezetekből patchwork-szerűen gyűjthetné csokor-
ba mindenki, ami neki leginkább tetszik. Inkább azt vallom, amit az
egyház nagy egyetértéssel vall és tanít, de óhatatlanul a magam kor-
látai és tapasztalatai szerint eltérő hangsúlyokkal. Ez nem annyira
tudatos elhatározás eredménye, mint inkább életrajzi adottság.
Nem annyira önkényes elzárkózás, mint inkább tanulási készség.

Sem a napját, de még az évét sem tudnám megmondani annak,
amióta tudatosan, személyes meggyőződésként mondom a hitvallást.
A Bibliát tizennégy-tizenöt évesen, talán elsős gimnazistaként kezd-
tem olvasni. Egy csendeshéten kapott biztatást követő nekiszánás-
sal. Naponta iskola és ebéd után, a tanulás előtt egy fejezet, kezdve
a Teremtés könyve elejétől. Különösebb tanácsok vagy segítség nél-
kül. Nehéz megfogalmazni most, hogy serdülő gyerekként mit találtam
benne annyira érdekesnek akkor, hogy a január elsejével megkezdett
rend mellett évekig kitartottam. Nem ábrándítottak ki az Izrael né-
péről írottak. Nem riasztottak el Izrael Istenének szavai és tettei sem,
aki — így éreztem — mintha egyre átfogóbban és egyre személye-
sebben engem igényelne. Egyrészt valami szilárd, mély alapot adott
annak a polgári erkölcsnek és illemnek, amelynek elvárásai közepette
felnőttem. Ott sokaknak elég lett volna a látszat és az annak alapján
alkotott vélemény. Isten, aki a bibliaolvasás és konfirmáló lelkészem,
Botta István révén megfogott, kemény harcba állított kamaszkori ma-
gammal. Voltak ebben a küzdelemben ragyogó győzelmek és meg-
szégyenítő vereségek is. Ez a belső formálódás odáig vezetett, hogy
tizenhét évesen nem tudtam megtenni, hogy ki ne álljak szűkebb kör-
nyezetem elé azzal, hogy a lelkészi szolgálatra érzek elhivatottságot.
Az érettségiig pedig ezt az elhatározást szinte mindenkivel meg kel-
lett vívni. Sokat jelentett mindebben a prófétai szó, amelyet egyre in-
kább magamra vettem: „Ne félj… enyém vagy” (Ézs 43,1).

A teológiai tanulmányok során a korábbi gyermeki hitet, ifjúi he-
vületet felváltotta a józanság. Következménye volt ez annak, hogy
szembesültem olyan kérdésekkel, amelyeket nem csupán kívülről tesz-
nek fel a hívő embernek, hanem amelyek olykor a hívő embert is el-
bizonytalanítják, hitében megrendítik. Hiszen az ateista propaganda
pamfletjein inkább csak nevetni lehetett, de az egyház múltjának vagy
jelenének fonákságai vagy éppen saját mulasztásaim súlyos próbatételt
jelentettek. Az ötvenhat évvel ezelőtt megkezdett tanulmányok a Szent-
írás átfogó tanulmányozása, az egyháztörténet megismerése, az egy-
ház tanításában való elmélyedés és a gyakorlati szolgálatra történő
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felkészítés révén mégis megerősítettek. A stúdiumok végére mások-
kal együtt én is beleremegtem a gondolatba, hogy fiatal létemre mire
is vállalkozom. De úgy éreztük, hogy nekünk is szól a Jeremiásnak
mondott biztatás és parancs: „Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, ha-
nem menj el azokhoz, akikhez küldelek” (Jer 1,7).

A bátorításra szükség is volt. Az iskolapadokban, bármennyi szó
esett is róla, mint utóbb kiderült, a maga teljes valóságában nemcsak
azt nem tudtam elképzelni, milyen az a politikai és társadalmi külső
környezet, amely a lelkészt körülvette. De azt sem, hogy milyen egy-
szerű, szűkös és bizonyos tekintetben primitív létfeltételek között kell
majd helytállni apró evangélikus szórványgyülekezetekben. Ha Jézus
ma megkérdezné, mint egykor tanítványaitól: Amikor elküldtelek ben-
neteket erszény, tarisznya és saru nélkül, szenvedtetek-e hiányt va-
lamiben? Visszatekintve a több évtizedes hosszú útra elmondhatom
én is Péter apostollal együtt: semmiben (Lk 22,35). A hivatás minden
szempontból nehezebb volt, mint előtte mindenre elszántan gondol-
tam, de testileg és lelkileg is megőrzött az Isten. Mindeközben keserves
lecke volt megtanulni, hogy a jó szándékkal és odaadással végzett szol-
gálat mellett is nem az emberek, hanem a Szentlélek ébreszt hitet a szí-
vekben az ő tetszése szerint.

Tíz olyan év is volt, amikor nem a lelki és teológiai munka volt
az elsődleges feladatom, hanem az ökumenikus kapcsolatok admi-
nisztrálása. Egy kicsiny evangélikus egyház lelkészeként rányílt a
szemem nemcsak a többi evangélikus egyházra, hanem a világ-
egyházra is. A keresztyénség nagy családjára, amely a világ minden
sarkában jelen van, harcol és tanúskodik, átérezve az egész embe-
riség testi és lelki nyomorúságát. Mivel pedig a mindenható Isten
nemcsak a keresztyéneken uralkodik, nemcsak a lelkeket boldogít-
ja és igényli, tudatosodott bennem, hogy az élet individuális di-
menzióján túl nem lehet idegen keresztyén mivoltunktól a szociá-
lis szempont sem. Az istenhit ilyen értelemben nemcsak lelkeket és
szíveket, hanem a világ berendezkedését is érintő ügy.

A teológiával tudományosan foglalkozni azt jelentette és jelenti szá-
momra, hogy a hitben testvérek érdekében kell vizsgálnom közös hi-
tünket. Megilletődve kutatom az előttem járt és tanító atyák írásait. Gyö-
nyörködöm a régiek világos felismeréseiben, gondolataik mélységében
és a kifejezésbeli különbségek ellenére is megmutatkozó modernségükön.
Istenem, valóban csodálatos, ahogyan kiváló emberek képességeit szol-
gálatodba állítottad, és még sincs ember, aki, és nincs szó, ami a maga
teljességében ki tudná fejezni, hogy ki vagy, mennyire szeretsz, mit
ajándékoztál nekünk Jézus Krisztusban és mennyire akarod, hogy tel-
jes szívből téged szeressünk. Nem tudunk róla beszélni, mert emberek
vagyunk, de beszélni kell róla, mert megszólított Isten. Ha nem így len-
ne, nem szólhatnék. Véges emberként azonban csak azt tudom mon-
dani róla, amit megértettem belőle. És csak úgy, ahogyan el tudom mon-
dani. De ez a mi nagyon is emberi szavunk mégis olyan mag lehet Isten
kezében, amelyből termés lesz, és amely által megújul a világ.
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A múltban roppant energiákat fordítottunk annak bizonygatására,
hogy nekünk és nem a másik keresztyénnek van igaza. Vitáink nélkü-
lözhetetlenek, mert emberek vagyunk, és önmagában senki sem birtokolja
az igazságot. A mennyei Atyát egyre inkább olyannak látom és hiszem,
aki elég gazdag arra, hogy sokféle módon használjon fel különböző em-
bereket. Éspedig arra, hogy megismerje a világ. Úgy kellene hát vi-
táznunk, hogy egyetlen pillanatra sem feledjük: ugyanannak az egy
Atyának vagyunk gyermekei, aki úgy szerette a világot, hogy Jézus
Krisztust küldte-adta érte, hogy el ne vesszen, hanem új élete legyen.

Az én Credo-m nem absztrakt és statikus tantételekből áll, hanem
himnusz a Teremtőről, aki életet ad, a Megváltóról, aki megbocsát-
ja a bűnt és új élettel ajándékoz meg, és a Szentlélekről, aki Krisz-
tushoz elvezet és Krisztusnál megtart.

Miben hiszek?
Miért hiszem?
Az első kérdés talán egyszerűbb, hiszen nekem a Credo erre választ ad.
De mi van a Credo mögött a mai világban, az én világomban. Hiszen
mindnyájan valamilyen kultúrában, majd egy-egy megismételhetetlen
életút során szerzett élményeink fényében és fogalmainkban értelmezzük
a magunk számára a közös Credo-t. Szinte csoda, az egyház és szent-
jeinek csodája, hogy ez a Credo megőrizte egységét két évezred során.
Sőt, a Biblia Istene, Ábrahám és Jákob Istene, a Megtestesülés Istene és
az evangéliumok üzenete egy sajátos és milliárdnyi ember számára még-
iscsak azonos emberképet, a bibliai antropológiát sugallja.

Mégis, ezen túl, életünk, eszmélődésünk egy-egy kritikus pontján
egyértelműen dönthetünk, szinte kételkedés nélkül egy egzisztenciális
igazság mellett. Amikor ez világossá válik, mint Tamás apostolnál,
csupán annyit mondhatunk: én Uram és én Istenem. Ezekben a mo-
mentumokban, az elmélkedés csendjében, oly egyszerűnek és oly nyil-
vánvalónak látszanak az élet és a világ nehéz dolgainak igazságai.
Oly kézenfekvő, oly racionális az evangéliumi válasz. Ekkor szinte
egy tétel racionális bizonyításának evidenciájával értek meg dolgo-
kat. Ez ajándék.

A mai zavaros világban, egy túl-összekötött (overconnected) in-
ternetes nooszférában, ahol a tudatos vagy tudatlan félrevezetés és
manipuláció áldozatai lehetünk, ha nem vigyázunk, ma még inkább
szükség van a józan észre és a tisztán megőrzött szívre. Oly szívszorító
látni sok tévelygő fiatalt, akiknek nem adatott meg a biztos család
vagy a bölcs tanár vagy a józan barát, akik szívük tisztaságát áldozzák
fel az ostoba percnyi „jól érzem magam”-ért.

ROSKA TAMÁS

Villamosmérnök,
informatikus
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Ugyancsak ész-szorító látni az alapvető tudás hiányát és az igazság
kereséséről való lemondás kultúrájának terjedését egy „posztmodern”
babona hatására. Egy olyan babona terjedését, ami önmagában tagadja
az objektív igazság létezését, ami egyben önellentmondás is.

Mily biztató látni ugyanakkor, hogy a jónak, az igaznak is nehéz
ellenállni. Egy Edit Stein, egy II. János Pál, most pedig Benedek pápa
sugárzó intellektusa és áldozata olyan adományok, melyeket csak
a Gondviselés „találhatott ki”.

Csupán néhány momentum.
Ahogyan Edit Stein, kora egyik legjelentősebb fiatal filozófusa,

mély ószövetségi hitét elveszítve keresi a racionális igazságot a tu-
dományos gondolkodás egyik fellegvárában, Göttingenben az első
világháború szörnyűségei láttán. Drámai bizonytalanságában elkezdi
olvasni egy este Avilai Szent Teréz önéletrajzát. Mire leteszi a
könyvet, választ kapott élete legjelentősebb kérdéseire, ami majd el-
vezeti őt a mártíromságra.

Ki ne emlékezne II. János Pál megválasztása utáni első szavaira:
Ne féljetek! — a krisztusi hit számára megnyílni. Ne féljünk túllépni
a zavaros demagóg manipulációk kísértésein. Biztos alapokon áll-
nak a keresztény gondolkodás alappillérei. Még akkor is, ha személyes
és szellemi gyengeségeink ezt elhomályosítják. Még akkor is, ha egyes
úgynevezett „tudományos világnézetek” — korábban a „tudomá-
nyos szocializmus”, ma a „tudományos ateizmus” — az éppen ak-
tuális lokális felfedezések ésszerűtlen általánosításaival manipulál-
va megkérdőjelezik az alapvető világképi igazságokat. Még a
logika világában is tudjuk, hogy vannak megválaszolhatatlan kér-
dések. Ha ezek egzisztenciálisak, akkor az élet tapasztalata és az aján-
dékba kapott kinyilatkoztatás segít. A tíz parancsolat tíz mentőöv!
A nyolc boldogság nyolc útjelző, a szeretet himnusz vonzóerő.

Ugyanakkor, mily alázatra tanító Benedek pápa napokban tartott
beszéde: nem mi birtokoljuk az igazságot, az igazságnak kellene bir-
tokolnia, megragadnia minket.

Ha törékeny edényben is, ha tükör által homályban is, de mégis
énekelni kellene az elménkkel (1Kor 14), hálás szívvel, örömmel —
ajándékba kaptuk hitünket és a reánk bízottakat is.

Vallásgyakorlás felől,
hitgyakorlat felé
Katolikus nevelést kaptam. Jártam, járattak hittanra, vasárnaponként
szentmisére. Voltam elsőáldozó, lettem bérmálkozó. Édesanyám meg-
tette, amit megtehetett: bevezetett a vallásgyakorlat különböző for-

SÜVEGES GERGŐ

Műsorvezető
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máiba, megismertetett a heti, éves ritmus történéseivel. Szilárd ala-
pokat, szokásrendet, működő formákat adott.

A rítusokból az életbe való átmenetet a közösségek indították el
bennem. Ma is vallom: hitemet csak közösségben tudom megélni,
ütköztetni, kibontakoztatni, tisztázni. Szükségem van a tükörre, a
visszacsatolásra, a tovább mozdításra.

Első kisközösségünk, amelybe 14–15 évesen kerültem, mindent
megadott, amire egy kamasz vágyik: tartoztunk valahová, együtt
mozdultunk, élményeket gyűjtöttünk; tapasztaltuk, hogy össze-
kapcsolódunk. Találkozók kéthetente, közös imák, kirándulások, nyá-
ri táborok, énekszolgálat, mély beszélgetések, felszabadult öröm…
mind-mind azt erősítették bennünk: ide tartozni jó. Ide tartozni kell.

Nagy hatásúaknak bizonyultak a jezsuita szellemiségű lelkigya-
korlatok: Püspökszentlászlón ismerhettem meg Vácz Jenő atyát, Lu -
kács Jánost, Hofher Józsefet, Forrai Tamást. Máig kísérnek — lélekben
és valóságosan. Az ő vezetésükkel találtam meg a személyes Teremtőt.
Korábban úgy hívtam: Isten. Akkortól: Uram.

Aztán megszületett a felismerés: vannak kincseink, amelyekkel
gazdagíthatunk másokat. Ekkor kezdtünk el bérmálkozók számá-
ra háromnapos lelkigyakorlatokat szervezni. És megtapasztaltuk: mi-
közben úgy gondoljuk, másoknak adunk magunkból — s miközben
valójában a Szentlélek eszközei lehetünk —, mi kapunk vissza a leg-
többet. De kitörölhetetlenül belém ivódott: amit kaptam, továbba-
dom; s ha üres vagyok, újra töltődöm. Ez az alapvető egyházélmé-
nyem: tudok adni és tudok megújulni. Így van ez, változzon
bármilyen irányba az életállapotom: egyetemistaként, jegyesként, fia-
tal házasként, munkakezdőként, dolgozó emberként, férjként, apa-
ként, közösségi emberként egyaránt ezt tapasztalom.

Feleségemmel is a közösségek körében találtunk egymásra. Olyan
közös kincseink, életalapjaink vannak, amelyek már a megismerke-
désünk előtt léteztek. Nem nulláról indultunk, amikor a szemünk ösz-
szevillant. Ezeket az alapokat hordozzuk ma is, és ezekre épít jük a
családunkat. Személyes istenkapcsolat. Közösségi lét. Há zasságépítés.
Más házasságok, közösségek szolgálata. Ezek a legfőbb mozgató-
rugóink.

Ebbe az életformába próbáljuk bevezetni a gyerekeinket is — a sze-
mélyes és családi közös imák, a szentmisék, a Regnum közösség, a
miseszolgálatok révén. És azáltal, hogy látják, tapasztalják: éltető le-
vegő, mindennapos táplálék számunkra, hogy közösségbe tartozunk,
időt és energiát áldozunk arra, hogy építsük a személyes kapcsola-
tainkat és a közösségi kapcsolatokat, és sokat dolgozunk egy-egy lel-
kigyakorlat, előadássorozat, rendezvény előkészítésén.

Tudjuk azt is: legfeljebb alapokat adhatunk nekik. A személyes hi-
tükért nekik maguknak kell megküzdeniük.

Ez tehát az út, amelyen eddig jártam, s amelyen lassan két évti-
zede a feleségemmel, Margittal közösen járhatunk. Hiszem és ta-
pasztalom, hogy ez az út a formáktól az élet felé vezet.
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Nem tudom, kinek van könnyebb dolga: a vallásba/hitbe bele-
növőnek, vagy a tudatos fejjel megtérőnek. Egy biztos: a mindennapi
döntéseket egyikünk sem spórolhatja meg. A fordulat, az átbillenés,
a forma élettel telítődése ott, a gimnáziumi időkben történt meg ve-
lem először. De ez nem biztosíték arra, hogy később, sokszor,
évente, havonta, naponta, találkozásonként ne kellene újra dönte-
nem — és az ne lenne újra vívódásokkal teli.

Mert meghoztam az alapdöntéseket: Istennel akarom élni az éle-
temet. Azért akarok magamért tenni, hogy másokért tehessek. Csa-
ládos életet élek. Férj vagyok és apa. Ugyanakkor minden döntési
helyzetben, minden dilemmában próbálom vizsgálni: hogyan tudok
hű maradni ezekhez a döntésekhez. Vajon mennyire erősek bennem
ezek az alapdöntések?

Ezt nevezem megtérésnek: állandó visszatérés az Istennek tett ígé-
retemhez.

De vajon kicsoda és milyen az az Isten, akivel kapcsolatban va-
gyok? Ő számomra elsősorban irgalmas. Másodsorban alázatos. És
mindenekfelett: szerető.

Az én Istenem mellém szegődik az emmauszi úton. Nem választási
lehetőségeket ad, miközben figyeli, vajon sikerül-e eltalálnom az őál-
tala megálmodott, egyetlen lehetséges kombinációt. Sokkal inkább vá-
lasztási szabadságot kínál. Bízik bennem és támogat. Minden segítsé-
get megad ahhoz, hogy jól dönthessek, és ha meghoztam a döntésemet,
odaáll mellém, és kegyelmeivel támogat. A rosszat nem rám méri, ha-
nem velem együtt elszenvedi. Irgalma mérhetetlen bizalommal tölt el.

Az én Istenem tékozló atya. Kint áll a kapuban, messziről figyel,
és alig várja, hogy felém rohanhasson, és a nyakamba borulhasson.
Fontos vagyok számára. És keresi, hogyan tud a legjobban meg-
szólítani, miközben nézőpontot vált: azt figyeli, én hogyan tudom
őt a leginkább befogadni. A Biblián keresztül? Akkor úgy mutatja meg
magát. A meditációs imában? Akkor úgy lép felém. A liturgia jel-
képeiben? Akkor ott találkozik velem. A kitárt karú, karizmatikus
dicsőítésben? Akkor abban adja magát. Ez adja az ökumenikus hi-
tem alapját is: Isten mindnyájunknak úgy mutatja meg magát, aho-
gyan a magunk korlátai között a leginkább képesek vagyunk őt be-
fogadni. Alázata mérhetetlen hálával tölt el.

Az én Istenem az életét adta értem. Az egyetlen Isten, aki nem azt
mondja: ha megteszed ezt és ezt, és még ezt is, akkor majd szeretni
foglak. Ő csak annyit mond: mielőtt lettél, én már szerettelek. Fel tu-
dom fogni, mit jelent ez? Szeretete mérhetetlen boldogsággal tölt el.

Viszonzást nem kér és nem vár. Az sem az ő elvárása, hogy folya-
matosan dübörög bennem a kérdés: mire kell adnom nekem az élete-
met. Jóra adom-e éppen; helyesen ismerem-e fel az engem mozgató mély
és erős vágyakat, amelyeket ő teremtett belém; vajon arra mozdulok-
e, amerre a leginkább szükség van rám — éppen rám és csakis rám?

Ez tehát a Credóm: a közösség segítségével megismerni, szemé-
lyes kapcsolatban befogadni, szolgálatban továbbadni.
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Énekeim szeretet-
üzenete mindent
legyőz
Nem vagyok a szavak embere, csak az elénekelt szavaké. Ars poeti-
cámat — crédómat is legszívesebben dalokba-énekekbe foglalnám,
de a Vigilia nem egy „hangos” folyóirat. Ettől függetlenül jólesne, ha
esetlen mondataim mögött halk énekeim belülről hallatszódnának.

Minden ember valamilyen küldetéssel, feladattal érkezik a Föld-
re. Már maga a születés egy misztikum, egy csoda. Minden születésben
ott a lehetőség az emberség szolgálatára, és a környezet, a neveltetés,
a hit felelőssége, hogy a szárnypróbálgatás után teljes kibontakozás
következhessék, még akkor is, ha vallom, hogy nevelni tulajdonképpen
csak részlegesen lehet, mert születésünkkor már magunkkal hoztunk
mindent, ami lesz belőlünk, és a nevelésből csak az marad meg, ami
ellen a bennünk lévő adottságok nem lázadnak.

Lényeges, hogy a gyermekben ne önmagunkat keressük, mert a
Teremtő gondoskodik helyettünk arról, hogy mindenki előbb-
utóbb megtalálja a helyét, küldetését, mi csak egyengethetjük az utat.
A Teremtett világ, a maga összetettségében hihetetlen rendet takar,
ahol minden egyes ember egy megismételhetetlen univerzum. Va-
lójában az ember önmaga számára a legmisztikusabb, legismeret-
lenebb minden őt körülvevő lény között.

A Teremtő nekem a színpadtól, szerepléstől szorongó-félő lénynek,
mégis ezt a csodás pálya-utat jelölte meg, hogy hangommal, énekeimmel
gyógyíthassam a lelkeket. Nem könnyű szeretetéhes, lelki nyomorú-
sággal küzdő emberek elé kiállni, mert az én lelkem azonnal elérzéke-
nyül, de az énekeim szeretet-üzenete mindent legyőz. Ebben a kegyelmi
állapotban számtalanszor van részem, ez a Teremtő ajándéka és az éne-
kek az én ajándékaim a Teremtőnek. Az éneklésem intuíció, és vallom,
hogy intuíció nélkül csak mesteremberek volnának mindenütt.

Hiszek a dal, az ének gyógyító erejében, hiszen olyan érzelmi csa-
tornák nyílnak meg általa, melyek lelki megnyugvást hoznak. Hiszek
a Vox Humanában, hiszek abban, hogy a dal, az ének által emberib-
bé, békésebbé válhat világunk. Sokszor vagyok szomorú, mert az em-
berek egyre ritkábban élnek ezzel a csodaszerrel. Ahelyett, hogy ki-
énekelnénk magunkból a bánatot, félelmet, szorongást. A technika
csodáinak köszönhetően, a manipulált média hatására az emberi tár-
sadalom egyre inkább átalakul, ahonnan a Vox Humana kiszorul.

Hiszek a közösségek, az imák gyógyító erejében, mely a legko-
nokabb betegségek felett is győzelmet tud aratni. Magam is meg-
tapasztalhattam életmentő műtétem során.

SZVORÁK KATALIN

Népdalénekes,
előadóművész
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Szavakkal a hitet nagyon nehéz megérintenem, de templomi kon-
certjeimen olyan nagyon közel kerülök az Úrhoz, hogy szinte pár-
beszédben vagyok vele, ekkor érzem teljes lelki megtisztulással az
ég és föld harmóniáját, összecsengését. Nem véletlen a hit megtar-
tó ereje, hiszen a tisztelendő öregek és bölcsek mind Istenhez for-
dulnak, de az egykoron legmaterialistább ateista tudósok nagy ré-
sze is öregkorában megtér Istenhez.

Szíveket megérinteni csak belső harmóniával, kiegyensúlyozott
lelki világgal lehet, mert különben az ének „hamisan” cseng. A lé-
lek a test lakója, ezért vigyázok mindkettőjükre és vonulok el szám-
talanszor a természetbe, mely a Teremtő egyik legnagyobb ajándé-
ka nekem. Járom az erdőt, hegyeket mászom és a legkisebb virágban
is hosszan gyönyörködöm, naplementét és holdtöltét csodálok. Tá-
voznak a lelki mérgek és újult gyógyító erővel térek vissza egyre be-
tegebb civilizációnkba, ahol igyekszem távol tartani magam minden
álhírtől, álembertől, álértéktől, próbálom kiszűrni a felénk áradó vi-
lágszintű környezeti szennyet, mert a médiák örökös háttérzörejé-
ben elveszítjük önmagunkat és az egymáshoz vezető utat.

A legtöbb ember menekül a csend elől, nem tud vele mit kezde-
ni, mert így szembesülnie kellene önmagával. A legtöbb ember ön-
maga elől menekül, s az emberek java másnak akar látszani, mint
ami, közben pedig a legnagyobb hűséggel önmaga iránt tartozik el-
sősorban.

Húsz éve televízió nélkül, mostantájt már közel minden média-
hatást elkerülve élek. A „túléléshez” saját magamat kell először fel-
építenem, akárcsak embertársaimnak kellene. De ez nem egy kö-
rülbástyázás, mert hiszek az örök mozgásban, az örök változásban.

Mindenki éhes a szeretetre, az odafigyelésre, megértésre. A szere-
tet ereje mindent legyőz. Csak a szeretet tudja megmenteni a világot.
A zsarnokság tehetetlen a szeretettel szemben. Minden emberben el-
sősorban csak a jót kéne észlelnünk, és ehhez kell a feltétel nélküli sze-
retet gyakorlása.

„Bármit elveszíthetsz. A vagyonodat, a békességedet, a türelmedet,
a hitedet, a családodat, az életedet… Mindent! Csak egyetlen dolog
van, amit soha senki nem vehet el tőled, sem el nem veszítheted, az,
amit te adtál másoknak.”

Ars poetica — Credo
Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök felkérésére a Szakrális Mű-
vészetek Hete alkalmával kiállítást rendeztem a Párbeszéd Házában
Úton a világban, úton az építészetben, úton a Szentírásban címmel. En-
nek apropójaként fogalmaztam meg személyes ars poeticámat, eg-
zisztenciális credo-mat.

TÖRÖK FERENC

Építész
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Az ars poetica magatartásforma, a credo pedig hitvallás. Az ars
poetica mint magatartási forma időben változó. Az életszakaszok-
hoz simulóan formálódhat, mint egy vízfolyás, mint egy csermely
vagy patak új és új formát vehet fel, ágakra szakadhat, hogy végül
— jó esetben — folyóvá szélesedjen.

A gyermekkortól a felnőtté váláson át a megállapodott férfikorig
változhat. Más lehet az alakuló ifjúság idején, más a házasélet es-
kütétele után, és gazdagodhat az alkotói munkásság esztétikai el-
veinek összefoglalásában.

Visszatekintve életutam főbb állomásaira, cikk-cakkjaira, talán
Thomas Mertonnal mondhatom: „Bizonyos értelemben folyvást ván-
dorlunk, / Úgy vándorlunk, mintha nem tudnánk, hová tartunk. /
Más értelemben viszont már megérkeztünk.”

Számomra a hangsúly a „mintha nem tudnánk…”, illetve „viszont
már megérkeztünk…” gondolatokba sűrűsödik. Gyermekkorom
apró ars poeticája volt a számomra kedves, szeretett barátok, barát-
ságok megszerzése és megtartása. Az ifjúkor adománya olyan avatott
lelkivezető megtalálása, akinek irányítása mellett egyéniségem for-
málódhatott. Az ő tanítása révén értettem meg és fogadtam el, hogy
az ifjúság legnagyobb értéke, kincse a tisztaság. A tisztaság, amely csak
a jó Isten kegyelmével, a hit erejében, annak gyakorlásában őrizhető
meg. Ez a hit adott erőt, örömet, benne találtam meg önmagamat.

De hol itt az önállóság, a szabadság — kérdezhetné valaki. A sza-
badság mindig az egyéni döntések lehetősége. Döntéseké, amelyek
irányt adnak, életteret biztosítanak az embernek. A szabadság min-
dig függés: lehet függés az Istentől, más esetben függés a szabadosság
semmibe torkolló céltalanságától. Én az Istentől való függés mellett
döntöttem, s ez adott szabadságot számomra.

Az így választott „szabadság” vitt a tanulmányok, a hivatás sze-
retetéhez, ez vezetett az Isten áldotta házasság kötelékébe, a gyer-
mekáldás, gyermeknevelés szépséges világába. De ez határozta meg
építészeti munkásságomat, alkotói ars poeticámat is. Ez az út ka-
nyargós volt, sok-sok fordulattal, de úgy érzem, a célt sohasem té-
vesztettem szemem elöl. Hivatástudat? Emlékszem lelkiatyám in-
telmére, amelyet a roskatag plébánia épületek átalakítása miatti
elégedetlenségemre tett: „Te a legutolsó budit is olyan szeretettel
építsd, mintha templomot építenél.” Felrázó dorgálás! Megmutat-
ta, hogy nem a magunk építészeti dicsőségére építünk templomot,
hanem a közösség szolgálatára.

„A regionális építészet mestere” — mondja rólam az építészeti kri-
tika, és ebben benne foglaltatik a hely, a hely szelleme iránti fogé-
konyság, a meglévő adottságok, az építtetők igényeinek tisztelete,
az anyagi lehetőségek szigorú betartása.

Igazi lelki értékeket kell teremteni az emberekben, hogy szakrá-
lis minőség jöjjön létre a terekben. Mert ha Isten képmása az ember,
a Teremtő méltó társa az építész vagy a képzőművész, akkor való-
ban szakrális terek és alkotások születnek építészetben, képben és
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zenében egyaránt. Ez az út vezetett „egzisztenciális credo”-m meg-
fogalmazásához.

Isten megkülönböztette magát a teremtett világtól, és azt az em-
ber megismerésének tárgyává tette. A világ kutatható és megismer-
hető! A világ nem szükségszerűség, vak végzet vagy véletlen követ -
kezmény. Isten megajándékozta teremtményeit azzal a méltósággal,
hogy önállóan cselekedjenek. Az embernek személyi méltósága van,
nem valami, hanem valaki, aki képes önmagát megismerni, és Istennel
közösségre lépni, a teremtésben közreműködni. Az emberi személy
egyszerre testi és szellemi lény, és részesedik az Isten képmás mél-
tóságában. Az összes ember egyetlen emberi nemet alkot, az Isten-
hez rendelt élet egyenlőségében és szabadságában. Számomra a „hi-
szek Istenben” állítás a legfontosabb, ez a forrása az összes többi, az
emberre és világra vonatkozó igazságnak.

Az egyénin túl lenni kell „közösségi hitvallásnak” is. Négy évti-
zeden át voltam a Műszaki Egyetem tanára, később tanszékvezető
professzora. Az ifjúság között éltem. Számomra mindig a jövőt je-
lentették, amely mindig a jelenben formálódik. Önmagammal
egyenlő személyiségnek tekintettem őket, akiket nem erőszakkal, ha-
nem tisztelettel, a szakma iránti szeretettel igyekeztem vezetni. Nem
egymással szemben álló tanár-diák kapcsolat volt ez, hanem közös
oldalon, az előttünk feltárulkozó építészet megértésében, elfogla-
lásában való együttgondolkodás.

A körülöttem élő közösség felém irányuló szeretete mindig visz-
szaigazolta számomra az általam megfogalmazott értékek helyességét.

„Hitét vallotta,
másokban a hitet
erősítette”
Tizenöt évvel ezelőtt történt, hogy Dr. Kovács István atya, azaz Doki
életének 60., áldozó papságának 25. évében 1997. június 7-én a szent-
ségekkel segítve és megerősítve hazatért. Ez állt azon a partecédulán,
amelyet nagyon sokan döbbenten vettek kézbe. Számomra egy barát,
egy társ az életúton ment el. Együtt gyerekeskedtünk (édesapja, Pista
bácsi családunk gyermekorvosa volt), együtt miséztünk Pisti két lány-
testvére, Mundi és Ari által krepp papírból készített miseruhákban, vagy
náluk a Krúdy Gyula utca 2-ben, vagy nálunk az Üllői út 11–13-ban.
Együtt ministráltunk a Krisztus Királyban, a Sophianumban (Sacré
Coeur) Schandl páter diákmiséin és a Jézus Szívében. Együtt jártunk

VIZI E. SZILVESZTER

Orvos, farmakológus
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a Sophianumban. Erikkel és Gazsival négyen mi voltunk a tiszta lány-
iskola fiú tanulói. (Akkor az oltárnál csak fiúk segédkezhettek.) Együtt
voltunk kedvencei és rosszaságai az iskolának, együtt mentünk a ben-
césekhez, hogy együtt éljük meg a papok elvitelét a Jézus Szívéből, és
együtt gondolkodjunk az emberekről, a világról. Pisti mindig Isten szol-
gálatában akart maradni. Ezt a vágyat erősítette benne az az elképze-
lés, mikor együtt jártunk a Manrézába Szarvas jezsuita atya oktatásaira,
hogy majd mi is missziós térítők leszünk Kínában. Ő mindig pap akart
lenni, de édesanyja a Magyarországon uralkodó légkör miatt arra kér-
te, kövesse szülei foglakozását, és legyen orvos. Mint a piaristáknál
— egyébként kitűnően — érettségizett diákot egy év késedelemmel
vették csak fel az orvosi egyetemre. Együtt lehettünk ott is. Végzés
után gyerekorvosként Sopronba került. Közben baráti társaságunk-
ban kirajzolódott annak a kislánynak a személye is, akit nemcsak a
szülők, de mi is Pisti méltó párjának tarthattunk volna egy szentsé-
gi házasságban. Szeretett barátomban azonban győzedelmeskedett
az elhivatottság, a hit, és beiratkozott Esztergomban a Szemináriumba.
Esztergomban szentelték pappá 1972. június 21-én.

Mint pasztorációt végző pap nem volt hajlandó igénybe venni a
politikai hatalommal való megalkuvásnak egyetlen eszközét sem,
így nem is emelkedett az egyházi hierarchiában. Emlékszem az ál-
tala szervezett nagymarosi kirándulásokra, amikor medikusaival, aki-
ket a hitre oktatott, bejöttek hétvégi házunkba. Ma is érdekes számomra
visszaidézni, milyen érzéseket váltott ki bennem, az oktatóban a ta-
lálkozás hívő diákokkal. S gondolom ez fordítva is igaz volt. Abban
a korban, a nappali sötétségben a feltárulkozás, a hit megvallása koc-
kázatot rejtett magában.

Az sem véletlen, hogy mint orvos és mint pap, a test és a lélek gyó-
gyítója, életének fontos feladatainak tekintette a családvédelmet, a
magzatvédelmet, a fiatalokkal és a szellemi visszamaradottakkal való
törődést. 1989-ben ő készítette elő az élet védelmében aláírt doku-
mentumot, amit Seregély István egri érsek, Czeizel Endre genetikus,
az orvostudományok doktora, Frenkl Róbert egyetemi orvospro-
fesszor, Gáti István akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár és jó-
magam mint az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos Ku-
tatásetikai Bizottság elnöke írtunk alá.

Az Ulászló utcai kápolna igazgatójaként feladatának tekintette,
hogy a „veritatem facientes in caritate”, „igazságot adni a szeretetben”
gondolatának eleget tegyen. Tudta, hogy a városlakók magányos-
ságukban szeretetre éheznek, az emberek az igazságot szomjúhozzák.
Ahogy az Úr meghívta őt az igazságban, és megfogta az ő kezét (Iz
42,6), úgy nyújtott ő az emberek számára enyhülést a nehézségben
és vigaszt a szomorúságban. Szerették a szellemileg visszamaradottak
is, mert társuk tudott lenni. Szerették az emberek, a hívők, mert meg-
értő és hitet adó, a hit terjesztője volt.

Aztán hirtelen jött a hír: Doki megbetegedett. Ő nem lehet beteg,
mondták a hívei, barátai, azonban számára nem a gyógyulás ren-
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deltetett, hanem a hosszú szenvedés. Sokan voltunk mellette, har-
coltunk érte. Orvosai között volt dr. Margitai Erzsébet, dr. Sánta Éva,
de még hosszú a sor. Jómagam reggelente látogattam meg, hogy se-
gítsem kishúgát az ellátásban, és a barátot, a számára is nyilvánvaló
diagnózis, a rosszindulatú daganat és a mellhártyában egyre nagyobb
terjedelmet elérő metasztázis tudomásulvételében. Utóbbira nemigen
volt szüksége. Ő vigasztalt minket. Hosszú szenvedés után 1997. áp-
rilis 18-án az állapota drámaian romlott, légzése akadozott, pulzusa
ki-kihagyott. Mi orvosok egyértelműen úgy gondoltuk, már csak órái
vannak hátra. Mikor vigasztalni próbáltam, a húsvét utáni 4. vasár-
nap liturgiájából idézett „A jó Pásztor meghal a juhaiért.” A körülöt-
te lévők, azok, akik búcsúzni jöttek, a kápolnát és a lépcsőházat meg-
töltő hívek imádkoztak és énekeltek érte. Az akkor már eszméletlen
Dokitól a hívek körmenetet alkotva vettek búcsút. Másnap reggel szo-
bájába lépve meglepetés fogadott. Az ágyában ült. „Szervusz Lexikém,
jó, hogy jöttél!” — köszöntött, és szótlanságomat megtörve így foly-
tatta: „Még dolgom van.” Igen, dolga volt még: feladata. Dolga híveivel,
és feladata, hogy Kandid atyának, aki a kápolna igazgatásában előd-
je volt, a Szent Filoménáról írt könyvét megjelentethesse. Azt, hogy
az egész életében papnak készülő gyermekorvos miért tartotta fon-
tosnak Filoména, a gyermekvértanú életének megismertetését, már
örökre titok marad, de pünkösdre a könyv megjelent. Barátainak és
híveinek dedikálhatta 1997. pünkösdjén.

Június 7-én a szentségekkel megsegítve és megerősítve végleg el-
hagyott minket. Amikor a halottszállítók a csángó ruhába öltöztetett
papot el akarták vinni, minket, a barátokat ott találtak az ágy körül. Így
történt, hogy kedves halottunkat körbeállva, egymás kezét fogva a döb-
bent szállító munkások velünk együtt mondták a Miatyánkot.

Kovács Pisti hittel, hitben és a hit erejével élte le életét, ezért alko-
tott maradandót, és azóta is, most már 15 éve minden június 17-én
a Szent Imre „Jézus Szentséges Szíve” plébániatemplomban Bíró püs-
pök atya celebrálja a szentmisét. Jáki Teodóz atya — a székely- és csán-
góföldi útjaiban társa — karnagyi működésével énekelnek a hívek
százai, kérik Doki segítségét, és hitben meggazdagodva hagyják el
a szentmisét.

Békében ment el, mert hitte és tudta, hogy a test halála, Istenbe
vetett hitének metafizikai földi ellentéte csak egy állomás a fogan-
tatás pillanata és végtelenített lét között.
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