
VISSZATÉRÉS
Részlet az Ítél a történelem
című önéletírásból

Milyen titkokat rejt az Idő, melyet szelíden Törté-
nelemnek szoktak nevezni, hogy egy bizonyos na-
 pon született csecsemő elszenvedi, vagy legalább
tanúja lesz olyan személyek hatásának, akik év-
századokkal előtte születtek? Két jeles személy szü-
letett azon a napon, november 10-én, amikor én:
Luther Márton és Friedrich Schiller, a költő és drá-
maíró. Őt szerettem, olvastam műveit, nagyra ér-
tékeltem. Tell Vilmosa a szabadságharc hőse volt
számomra. De a reformátor közvetlenül beleszólt
életembe, négy évszázaddal később. A reformáció
nagy apostola és követői hatása ugyanis nemcsak
eljutott, de döntő tényezővé vált még abban a szé-
kely kisvárosban is, ahol születtem. Ebből a bo-
nyolult történetből csak annyit ragadok ki, hogy a
csíki faluban született és katolikusnak keresztelt,
de első feleségétől elvált apám egyházilag csak re-
formátus leányt vehetett el, mert akkor még a ka-
tolikus egyház nem ismerte el házassága érvény -
telenítését. Apám nem tudott szabadulni már
boszorkánykorba jutott feleségétől, akivel soha nem
élt együtt. Csak azért vette el, mivel nagybátyja fe-
lesége volt, s annak minden vagyonát örökölte.
Hivatalosan elvált, református templomban es-
küdött anyámmal, és így született e nevezetes na-
pon az első fia, aki az ő nevét viselhette. Igaz, ek-
kor már a román hatóságok úgy döntöttek, és egy
évvel később alkotmányba is foglalták: aki Ro má -
niában születik, az román, beszéljen akármilyen
nyelven, és mindegy, hogy a szülők milyen nevet
akarnak. Így Ştefan néven lettem bejegyezve, s ezt
hordoz ta minden iratom később is, évtizedekig.
A nagyromán eszme így akarta érvényesíteni,
hogy Er dély és Részei, melyet majdnem ajándék-
ként megszerzett, minden újszülöttje román. De ez
csak „hivatalos” erőszak volt, mert a hivatalos ira-
tokon kívül sehol nem használták, sem szóban,
sem írásban.

Három éves lehettem, amikor apám elhatá-
rozta, hogy véget vet a közös életnek, mely nagy-
bátyja feleségéhez és a közös vagyonhoz kötötte,
s egy régi házat vett, nagy telekkel a Kantában.

Engem első emlékeim szerint a ház előtt, a
kerítés és az udvari rész között elhelyezett bronz
feszület, a keresztfára feszített Jézus látványa ra-
gadott meg. Láttam mindennap, élővé vált szá-
momra, mert megkínzott arca, szenvedésének
valósága, a vele szemben elkövetett gaztett élő
bizonysága volt az emberi gonoszságnak. Hi-
szen a Kisjézus születése napján karácsonyfával

és ajándékokkal örvendeztetett meg. Akkor még
az anyagi világnak is életet tulajdonítottam. S a
Megfeszített gyermeki képzeletemben olyan
volt, mintha élt volna. Az emberek levették ka-
lapjukat és keresztet vetettek, a búcsúra menő
szent seregek meghajtották zászlóikat. Minden-
nap friss virág volt a keresztfa tövében. Jézus ek-
kortól mindennap jelen volt életemben.

Apám házassága miatt reformátusnak keresz-
teltek, de falubeli osztálytársa biztatására, aki
nemcsak egyszerű katolikus pap volt, hanem a
kantai katolikus gimnázium igazgatója, dr. Boga
Alajos, később kanonok és Márton Áron püspök
titkos utóda (ordináriusa), a katolikus elemibe íra-
tott. Így gyermekkoromban, mély hitben és meg-
győződésben, katolikusnak neveltek. Részesültem
a gyónás, a szentáldozás és a bérmálás szentségé-
ben, és a Mária Kongregáció tagjaként letettem az
esküt, hogy nem támadom soha az Anyaszent-
egyházat. Ezt be is tartottam. Későbbi életem úgy
alakult, hogy református kollégiumban kellett ta-
nulnom, melynek keresztlevelem alapján semmi
akadálya nem volt. Így szakadtam el, úgy tizenöt
éves koromban, a katolikus egyháztól.

Apám halála után, 1932-ben elgondolkoztatott
az élet értelme, egyesek sikeres munkássága,
mások értelmetlen korai halála, vagy léha, köny-
nyelmű élete. Ahogy tanulni kezdtem a termé-
szettudományokat, kétfelé vált a világ: a vallásos
hit világa és a természet, vagyis az anyagi világ
megismerése. Aztán, ahogy kikerültem szülővá-
rosom vallásos közösségéből, egyre erősebben ha-
tott rám az anyagi világ. Ez a kétdimenziós látás
mindig zavart, izgatott, de lelkem mélyén soha
nem tudtam elfogadni, hogy csak az anyagi világ
létezne. Közben a történelem „művelte” a maga
borzalmait. Néhány évvel az első világháború
után születtem, de szüleim, rokonaim elbeszélé-
sei és a rengeteg háborús emlék, főleg képes fo-
lyóiratok háború alatti példányai, bőven szol-
gáltattak borzalmas képeket. Mindezt a Sátán
művének tulajdonítottam: a Sátán bolondította
meg az embereket. A technika csodái lenyűgöz-
tek: a csatahajók képei, az ágyúk, amelyekkel a né-
metek Párizst lőtték. De láttam a lövészárkok
körül lerakott kereszteket, hallottam elesettekről,
Sósmezőn, az Ojtozi Szoros közelében, ahol ro -
mán nyelvtanulás céljából egy nyarat töltöttem.
A géptechnika érdekelt, és bámultam is a moto-
rok működését apám gépműhelyében, az esz-
tergályosok ügyességét, ahogy szép formává
alakították az anyagokat. Sokévnyi olvasás után
győződtem meg, hogy nem a technika a hibás,
hanem az emberek, akik visszaélnek a technika le-
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hetőségeivel. Aztán belenőttem a második világ-
háború korszakába, megismertem annak még az
elsőt is jóval meghaladó borzalmait, az embereket
és a magyarságot nyomorgató következményeit.

Egyetemi éveimben (1943–1947) együtt laktam
fizikus, matematikus, természettudományokkal
foglalkozó hallgatókkal. Mikor a materializmus lett
a kizárólagosan elfogadott irányzat az egyete-
men, próbáltam kifaggatni őket, hogyan egyez-
tethető össze a szellemtudományos kutatás, meg-
ismerés és annak filozófiája a természettudományok
felfedezéseivel. A kérdés feltevésére Németh László
A minőség forradalma című kötetében közölt tanul-
mányai, a modern fizikai elméletek, a relativitás, a
kvantum-elmélet és Eddington csillagászati felfe-
dezései késztettek. Ezekről a középiskolában sem-
mit nem tanultunk, így értelmezésükre sem volt al-
kalom. Kollégáim kitérő válaszokat adtak, vagy
határozottan állították, hogy a két diszciplína ösz-
szeegyeztethetetlen. Nem tudtam szakszerűen ér-
velni, mert közgazdasági hallgatóként tanultam
ugyan közgazdasági, szociológiai és filozófiai el-
méleteket, de ezeket akkor már a „marxista tudó-
sok” egy kalap alá véve mint polgári áltudományos
téveszméket tárgyalták. A materialista filozófia né-
zeteit nem tudtam elfogadni. Vizsgáztam marxiz-
musból, mégis, főleg Németh László hatása visz-
szatartott attól, hogy akár a jobb-, akár a baloldal
törekvéseivel azonosuljak. De vitába szállni az ak-
kor már „hivatalos” marxizmussal nem lehetett.
Minden kételkedő megnyilatkozás heves támadást
váltott ki, nemcsak tanárok, de a baloldal befolyá-
sa alá került hallgatók részéről is.

Gyermekkoromtól kezdve átéltem a 20. század
minden válságát, téveszmék sokaságával ismer-
kedtem meg, melyek befolyását gondolkodásom-
ra nem kerülhettem el. De ami visszatartott, hogy
ne legyek eszköze semmilyen embertelen cseleke -
detnek, melyeket kortársaim egy része kiszolgált,
arra csak egyetlen magyarázatot találok: a gyer-
mekkoromban megalapozott Jézus iránti szerete-
tem és életének példája. Magatartásom kialakítá-
sában segített mindkét felekezet iskolájának
szellemisége. A katolikus gimnázium és a reformá -
tus kollégium a keresztény humanizmus örökér-
vényű tanításait táplálták belém. Ez volt az a ve-
zérfonal, mely meghatározta cselekedeteimet,
anélkül, hogy ennek filozófiai mélységét és érvé-
nyességét tudatosan felismertem volna. De éreztem,
hogy a faji gondolat és a marxi osztályharcos ma-
terializmus egy tőről fakad, mindkettő szemben áll
a keresztény humanizmussal, tehát csak téveszme
lehet. A tudományos felfedezések és a keresztény
hitre alapozott megismerés közötti ellentét mindig
foglalkoztatott. De felismertem: ez csak ismereteim
hiánya, tudósok, inkább áltudósok kicsinyes, sőt ér-
dekből meghirdetett és mindegyre fellángoló vitája.

Az utóbbi időben Kellermayer Miklós orvos, bio-
lógus professzor felfedezései, okfejtései, felismerései
életemnek kilencedik évtizede végén arra késztettek,
hogy szembenézzek életem tévedéseivel és meg-
találjam az utat, melyet a jelenkori európai ember,
de az egész emberiség számára egyedül kivezető-
nek érzek. Az ember, ha meg akarja menteni ma-
gát és utódait a végpusztulástól: az egyetlen kiút
a Teremtő egyetemes törvényeit betartó cselekvés,
a józan, mértékletes, bensőséges családi élet, pél-
damutatás a jövő nemzedékek számára. Ez meg-
erősítette bennem azt a tanítást, mely elsőáldozó-
ként mélyen bevésődött lelkembe: az emberi élet
legfőbb értelme Isten törvényeinek megismerése,
Isten szeretete, szolgálata és az emberek iránti sze-
retet. Rövidebben most sem tudom összegezni más-
képp élettapasztalatomat.

Most, 90. életévemben, sokszor felmerül ben-
nem a kérdés: minek köszönhetem ezt a hosszú
életet? Kortársaim, nálam sokkal fiatalabbak
sorra elhaltak. Fiatal koromban nem fogadtam
el gondolkodás nélkül a körülöttem zajló ese-
mények magyarázatát. Kutattam emberi sorsok
hátterét és azok valóságos okait. Gazdag olvas-
mányélményeim alapján azt kutattam, jeles írók
hogyan válaszolnak e kérdésre: mi értelme van
az életnek? Erre adott válaszaikat próbáltam
összekötni saját életemmel. Ezekből a felismeré-
sekből ragadtam ki a legfontosabbakat.

Életem 88. éve vége felé, öcsém temetésének
másnapján erős mellkasi és szív körüli fájdalmat
éreztem. Hét napig mozdulatlan fekvés és sorozatos
műszeres vizsgálat, állandó ellenőrzés következett,
mely idő alatt, mivel aludni nem tudtam, volt időm
elgondolkozni életemről és az engem évek óta fog-
lalkoztató kérdéseket újra átgondolni. Sok évtize-
des tapasztalat és az elismert fizikai tudományos
tételek felidézése során eszembe jutott, hogy a két
még ma is érvényes elméletben: a relativitás és
kvantumfizika tételei főleg az anyagi világ törvé-
nyeivel foglalkoznak. A természettudományok és
a társadalomtudományok az anyagi világ törvé-
nyeiből indulnak ki és vizsgálódnak, de egy té-
nyezőnek, amely pedig minden anyagi változás-
nál jelen van, nincs anyaga, csak mint jelenség és
folyamat ismeretes, ez pedig az Idő. Jól ismertem
a materialista felfogást, mely a tér-idő egységét hir-
deti, amely szerint nincs idő tér nélkül, az anyagi
folyamatok a legkisebb atomjelenségtől a világe-
gyetemben létező végtelen galaxis-rendszerekig
mind időben zajlanak, de az Időnek nincs anyaga és
mégis létezik. Sőt döntően befolyásolja az élet anya-
gi jelenségeit. Ezt tapasztaltam a magam életében
is, és felmerült bennem a kérdés, miért is ma-
radtam életben a 20. században, a jelenig? Titkok
sorozata bontakozott ki előttem: egyéni sorsok,
társa dalmi, történelmi jelenségek, melyekre a ma-
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terialista filozófia csak formális, a lényeget meg-
kerülő vagy elhallgató választ tud adni. Nem ad vá-
laszt sorsomra, életemre. Egy meghatározott napon
születtem a végtelen időben, s gyermekkori élmé-
nyeimet felidézve, nem csupán az eseményeket, ha-
nem inkább azok magyarázatát keresve, követtem
végig az életemben tapasztaltakat. Hitem a Terem -
tőben, ha meg is ingott egy időben a materialista
tanok és megfigyelések hatására, tudatom mélyén
megmaradt, mert jelenségekre és saját sorsomra más
magyarázatot nem találhattam: csak azt, hogy ta-
lán azért maradtam életben és kerültem az ese-
mények forgatagába, hogy bizonyítsam: az Idő, min-
den esemény kulcsa, a Jóisten kezében van. Ezt
bi  zonyította Jézus megjelenése a Földön és a
Szent lélek állandó jelenléte, mert a „Élet” és a Vi-
lágegyetem minden jelensége, ha részleteikben
megismerhetőek is, az alapkérdésre nem adnak vá-
laszt: miért keletkezett és létezik ma is mindez, ha
egy Teremtő akarat, mely uralkodik az Idő fölött a
végtelen Térben és Időben, nincs jelen?

Már a születésem is megmagyarázhatatlan titok.
Titok, hogy miért, mi célból születtem. De erre

nincs semmi logikus magyarázat, mert a kérdés túl-
mutat az én egyedi esetemen, és feltehető minden
ember születésekor. Feltehető úgy is: mi szüksége
van a Világegyetemnek nemcsak erre a kisfiúra, egy-
általán az emberre? Működhetne az Idő végtelen
kereke egy olyan zavaró tényező nélkül is, mint az
ember, aki alapjában kilóg a természet szigorú rend-
jéből. Csak zavart okoz a maga önző céljaival és tö-
rekvéseivel a Világegyetem és a Természet nagy
rendjében. Egy csecsemő voltam az akkor született
sok tízezer között a Földgolyón, de sorsomat, sor-
sunkat már meghatározták az akkori időben be-
indult események. Mindössze négy év telt el a vi-
lágháború után születésem napjáig, de már készült
a következő, melynek nemcsak én lettem részese,
hanem minden akkor született gyermek, aki bele-
nőtt egy még vészesebb és bor zalmasabb háború-
ba. Már akkor működtek a történelem urai, for-
málói. Jelen voltak úgy harminc-negyven évesen,
névtelen senkik vagy nagyszájú kalandorok: a ha-
talom megszállottai és a rabolt zsákmány féltékeny
őrizői egyaránt. Csecsemő voltam millió társammal,
de ezek a politikai gonosztevők már alakították az
új világrendet, amellyel maguk alá akarták gyúr-
ni az emberiséget rögeszméik, innen-onnan ösz-
szelopott és összetákolt elméleteik alapján. Az Idő
tehát már nekik dolgozott, az Idő, amely ekkor-
tájt talán a Sátán kezébe került, mert minden, ami
emberi gonoszság, mely valaha megtörtént e Föl-
dön, már jelen volt ezen istentelen gonosztevők
terveiben.

Még két éves sem voltam, amikor 1924 elején
egy fiatal magyar költő, József Attila ezt a fi-
gyelmeztető verset írta és tette közzé: „Nem én

kiáltok, a föld dübörög. / Vigyázz, vigyázz, mert
megőrült a sátán.” Persze egy gyermeknek nem
lehetett fogalma, mi készül az Időben. Pedig logi-
kus következményként készült az akkor alig négy
éve véget ért világháború következő fejezete: a
még pusztítóbb és borzalmasabb második világ-
háború. Kikre gondolt a költő, mikor a megőrült
sátánt emlegette? Pontosan nem lehet tudni. Mit
érzett meg? De két sátánt már fel lehetett ismerni:
Sztálint és Hitlert, a jobb- és baloldali politikai al-
világ két „jeles” szereplőjét. Ezeknek „tevékeny-
ségét” volt alkalmam megismerni.

Nagy örömet és megnyugvást jelentett, hogy
unokáimat apjuk után katolikusnak keresztelték és
— különösen a II. Vatikáni zsinat dokumentu-
mainak a lényeget érintő megismerése után, a ke-
resztény felekezetek ökumenikus összefogása
jegyében — feloldotta bennem is a feszültséget,
melyet a református valláshoz való csatlakozásom
óta éreztem. Elhatároztam, hogy írásaimban ebben
a szellemben fogok megnyilatkozni. Erre akkor kap-
tam teret, amikor áttelepültem Magyarországra.
A kilencvenes évek elején tapasztaltuk, hogy sem
Márton Áron püspök, sem Mindszenty bíboros ál-
dozata a közvélemény egészében nem kapja meg
a méltó elismerést. Közeledett Mindszenty bíboros
születésének 100. évfordulója, elhatároztuk, hogy
szülőházára Csehimindszenten emléktáblát he-
lyezünk. Ez meg is történt 1992-ben, ekkor vettem
részt újból először teljes szentmisén, s találkoztam
ismét az Eucharisztiával, a szentáldozással, mely
gyermekkoromban olyan boldogsággal, meg-
nyugvással és biztonsággal töltött el. Mikor láttam,
hogy mindenki a szentáldozáshoz járul, csak én
állok egyedül, éreztem, valami kimaradt az éle-
temből, és erről csak én tehetek. Mert gyermek-
korom ban részesültem azokban a szentségekben,
melyekről lemondtam, vagy megfosztottam ma-
gam. Ott voltam annak a bíborosnak a szülőfa-
lujában, aki a katolikus hitéért és egyháza, ma-
gyarsága iránti hűségéért vállalta a szenvedést,
börtönt, megaláztatást. Jártam szülőházában,
egyszerű szobájában, ahol imádkozott gyer-
mekkorában, ahonnan elindult a Jóisten által kijelölt
útjára. Ismertem életét, olvastam gondolatait.
Tud tam, hogy megkínozták, meggyalázták, meg-
alázták, de megtörni nem tudták az akkori gonosz
hatalmak, amelyeket magam is jól ismertem. Akik
Márton Áron püspököt és egykori nevelőmet, jó-
tevőmet, Boga Alajos kanonokot is meggyötörték
és elpusztították.

Nem akartam úgy állni az Anyaszentegyház elé,
hogy csak megjelenjek, mint aki nem csinált sem-
mit az egyházáért, s most a változott világban je-
lentkezik a kegyelemért. Aktivitásba kezdtem,
hogy bizonyítsak. Minden cselekedetnek van va-
lami gyökere: nem akartam, hogy az érvényesülés
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legyen cselekedetem háttere. Ezért olyan szerve-
zésekbe fogtam, melyek a katolikus egyház szere-
pét és jelentőségét erősítették. Megszerveztem
Gödöllőn Tempfli József nagyváradi püspök atya
látogatását, közönség előtti fellépését. A Kolozsvári
Bolyai Egyetem felszámolása, mely egyúttal az er-
délyi katolikus egyház kifosztását is hozta magá-
val, az egyházi iskolák elrablásának ügye, melye-
kért Mindszenty bíboros és Márton Áron is
áldozatot vállalt, mindig tárgya volt felszólalá-
saimnak, cikkeimnek, köteteimnek. Megszervez-
tem a Magyar Érdekvédelmi Szövetséget, bead-
ványokat írtam hazai és nemzetközi fórumokhoz
az Erdélyben elrabolt magyar egyházi iskolák és
más javak ügyében. Fellépéseim miatt a román ál-
lami hatóságok nem kívánatos személynek (persona
non grata) nyilvánítottak, hogy ne mehessek Erdély -
be agitálni a Ceauşescu bukása utáni időszakban
is érvényesülő kisebbségellenes és az egyházi javak
visszaadását megtagadó politika ellen. Tartottam
a kapcsolatot Tempfli József nagyváradi püspök-
kel, akinek székhelyét erőszakkal vették el és nem
akarták visszaadni. Újból meghívtam Gödöllőre,
el is jött, előadást tartott és a műsorba bevettem
a máriabesnyői kapucinusok művészi előadását
is. Budapesten megszerveztem egy nagyszabású
kiállítást az erdélyi főiskolai oktatás hét évszá-
zadáról, és mellette egy tudományos konferenciát,
melyen Tempfli József püspök úr a gyulafehér-
vári katolikus teológia és Márton Áron püspök
szerepét ismertette és méltatta népes közönség
előtt.

Mindezek abból a fogadalomból születtek,
melyet a Mindszenty bíboros úr szülőházán el-
helyezett emléktábla alkalmával tartott szent-
misén tettem.

De a döntő lépést, szembenézést addigi éle-
temmel és gyermekkori fogadalmammal, hogy
Jézust fogom szolgálni, nem volt erőm meglép -
ni. Két unokám tanult a Gödöllői Szent Nor bert
Premontrei Gimnáziumban. Elkísértem őket a
templomba, ott voltam elsőáldozásuk, bérmálá-
suk eseményénél. Ilyenkor mindig megeleve-
nedtek gyermekkori emlékeim.

Elérkeztem a 88. évembe, kértem a leányuno-
kámat, Emma-Zsófit, ígérje meg nekem: ha olyan
helyzetbe kerülök, gondoskodjon, hogy felve-
hessem az utolsó szentséget. Ezt ő megígérte, de
egyszerűen hozzátette: minek addig várni? Az-
 előtt is meg lehet gyónni. Szabadkoztam, mit
mondjak arra, hogy mikor gyóntam utoljára? Ez
1937-ben volt, amikor a kongreganista fogadal-
mat is tettem. Ezt nem lehet csak úgy bemondani.
Egy élettel kell rá felelni, magyarázatot adni.

Ekkor határoztam el, hogy felülvizsgálom
életemet a hitem alakulása szempontjából, fele-
lek mindarra, ami velem történt. Nem igazolás-

képpen, mert a külső tényezők, okok magyará-
zatul szolgálhatnak, de nem mentenek fel senkit
az alól, amit elkövetett vagy elmulasztott.

Végül összefoglaltam mindazt, ami Istentől
és az Anyaszentegyháztól elválasztott vagy két-
ségeket támasztott bennem. Ezt röviden megír-
tam és elküldtem unokámmal Ullmann Péter
kanonok úrnak, a Gödöllői Premontrei Szent
Norbert Rend kormányzó perjelének, azzal a ké-
réssel, hogy részesítsen a gyónás szentségében.

A perjel úr készséggel és meleg keresztényi sze-
retettel fogadott, és már előzőleg elolvasva írott
vallomásomat nemcsak megértette, de tisztázó
kérdéseire adott válaszaim alapján méltónak ta-
lált arra, hogy részesüljek a gyónás szentségében
és a szentáldozásban, az Eucharisztia szentségében,
amely katolikus keresztény hitünk megerősítésé-
nek örök forrása. Néhány pillanatra megérezhet-
tem azt a felejthetetlen élményt, melyet gyermek-
koromban Jézus közelségeként megéltem. Ezután
többszöri műtét, szívinfarktus és más betegség kö-
vetkeztek életemben. Isten segítségével vissza-
nyertem látásomat, munkaképességemet, hogy
befejezhessem, amiért születtem, melynek célját
és értelmét, egész életemben kerestem.

Most életem alkonyán biztosan állíthatom:
A tudományos igazságok megismerése nem el-

távolít, hanem közel hoz Istenhez. Oly mérhetet-
lenül nagy az ő Igazsága, melyet Szent Fia hozott
el számunkra, hogy az ember még a legmélyebb
és legalapvetőbb kutatással is csak részigazságo-
kat ismerhet meg. A természettudományos és
technikai felfedezések nem Isten ellen valók, csak
az emberi gonoszság (sátáni erő) teszi azzá, ha
visszaél ezekkel és éppen embertársai ellen hasz-
nálja fel azokat. A tudás közel hoz, nem eltávolít
Istentől. Csak az önzés, a hatalomvágy, az anyagi
érdekek elsődleges érvényesítése távolít el és okoz
tragédiákat. Az öntelt nagyképűség, hogy képe-
sek vagyunk helyettesíteni Istent.

Bebizonyosodott, hogy a természet törvényei
és az anyagi világ csak relatív térben és időben
működnek. Ez egyik elméleti megközelítése a
valóságnak. De az emberi társadalomban nem
a „relatív” igazságok érvényesek. Pedig egyesek
azt hiszik, hogy ez így van, és nekik joguk van,
egyé nileg vagy csoportban dönteni emberi sor-
sok felett. Nekik, akiknek a kezében van a hata-
lom és annak eszközrendszere. Két világhata-
lom, politikai és államhatalmi rendszer építette
fel magát születésem óta. Én megéltem mind-
kettő mindennapjait, szemem előtt zajlott le
mind a kettő csúfos bukása, megsemmisülése.
Egyiknek tömeggyilkos vezetője öngyilkosságba
menekült, a másik kettő üvegkoporsóban muto-
gatott látványosság lett — egy darabig, amíg ki
nem dobták őket. De voltak olyanok is, akik cin-
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kosukkal együtt kivégzőosztag előtt végezték.
Hát ide vezettek a maguk által meghirdetett,
hamis elméletekre alapozott, hatalommal kény-
szerített „igazságaik”. Mert alapvető tévedés,
hogy ami a természetben érvényes, mint például
a természetes szelekció törvénye, ez érvényes az
emberi társadalomra is. Tévedtek a faji- vagy
osztályharcot hirdetők. Mert az ember, s az em-
beri társadalom nemcsak anyagból áll — hiába
állítják az áltudós materialisták és relativisták —,
hanem lélekből is. Az ember különös teremt-
mény, s erre csak egy magyarázat lehetséges:
olyan erő hozta létre és fejlesztette ki, mely fe-
lette áll az anyagi világ ismert törvényeinek. Ez
pedig a Jóisten. Az emberi tudomány minél job-
ban elmélyül a részletek megismerésében, annál
inkább fel kell ismernie ezt.

Életem során világbirodalmak omlottak össze,
mérhetetlen szenvedést okozva az emberiségnek.
Láttam a moszkvai Mauzóleumban, üvegkopor-
sóban, közönségnek mutogatva azt a két embert,
aki annyi szenvedést okozott a világnak, amennyit
senki eddig. A fáraók piramisokat építettek, annak
mélyére rejtették testüket, így jelezték nagyságu-
kat az utókornak, de ezeket a törtető ha talom má -
niákusokat kirakatba tették és még holttestüket is
fegyveres őrök vették körül. A bámész csődület órá-
kig sorakozott, hogy bejusson látásukra. Azt hitték,
nagyságuk az örökkévalóságig biztosítva van. De
ez a nagy hazugság úgy omlott össze, vált semmivé,
mintha sohasem lettek volna.

A világ nagy része ma is megtagadja Istent, Jé-
zus intő szavát, a Szentlélek megvilágosító ere-
jét, és hamis bálványoknak áldoz. A pénz lett a leg-
főbb érték, mintha csak az hozna boldogságot.
Minden relatív, emlegetik ma is az elkopott dia-
lektika szel lemi örökösei. Csakhogy a fizika re-
lativitáselmélete nem érvényes az emberi társa-
dalomra. An nak is megvannak a törvényei, míg
ez a relativizmus a társadalomban az önzésnek,
a hatalom bitorlásának, a rablásnak, a gátlásta-
lanságnak a filozófiája. Ha összefog egy rabló-
banda, maffiamódszerekkel megszerzi a hatalmat,
kormányozhat egy ideig az emberek fölött. Hir-
detheti, hogy ő képviseli az „örök igazságot”. Az-
tán jön egy másik hatalom s elkergeti. Vagy ve-
zetői egymást pusztítják el jakobinus, kommunista
módra. Az erkölcs nem relatív, az emberi életnek,
együttélésnek évezredek óta érvényes törvényei
vannak. Ahogy ezt a Tízparancsolat hirdeti. Er-
kölcsi alap nélkül minden „szocialista” (akár mar-
xista, akár faji alapú), minden kommunista, neo-
liberális, utópista elmélet megvalósítása mulandó,
csak szenvedést okoz az emberiségnek. Az ér-
téktelenség, élvhajhászás, a könnyű élet, az ön-
célú jólét kergetése, az önzés csak a Föld tartalé-
kait pusztítja el.

Az ember hiába keresgél más bolygók terein,
a végtelen világegyetemben, nincs még egy a
Földhöz hasonló égitest, ahol olyan könnyen
hozzájuthat anyagokhoz, amelyek létét biztosít-
ják. „Legyőzzük a természetet” — hirdették ön-
telten a nemrég még létező világbirodalom urai.
Végül a természet győzte le őket és bebizonyo-
sodott, hogy az oktalan rablás és pusztítás or-
szágnyi területeket változtatott pusztasággá,
embermilliók nyomorát okozva.

De bízom benne és egész élettapasztalatom
azt igazolja, hogy az Anyaszentegyház, a többi
testvéregyházzal együtt, helyt áll ma is, ahogy a
legnehezebb időkben. Ahogy őrködött, biztatott
és vértanúi példát mutattak a helytállásra, bizo-
nyítva a Jóisten erejét és igazságát. Nincs és nem
lehet más út az emberiség számára, mint vissza-
térés Istenhez és annak törvényeihez.

Sokszor eszembe jut André Malraux, az egy-
kor kommunista, de aztán „megtért” francia író
mondása: „A 21. század vagy vallásos század
lesz, vagy egyáltalán nem fog létezni.” De bizo-
nyára nem a bigott, fundamentalista vallásokra
gondolt, melyek csak kihasználják a hitet önző,
hatalmi céljaikra.

Az új század első évtizede utáni években va-
gyunk. Remélem, gyermekeink, unokáink nem
szenvednek annyit, mint mi, a 20. század gyer-
mekei.

Thomas Mann a harmincas évek elején, Hitler
uralomra jutásakor írta: Achtung Európa! —
Európa vigyázz! Most hasonlóan minden felelős
írástudónak le kell írnia: Európa, vigyázz!

A felelőtlenséget, erkölcsi nihilizmust hirdető
neoliberális és hamis baloldali eszmék kihaszná-
lói, a hitetlenség és keresztényellenesség álarca
mögött, saját uralmuk és anyagi jólétük, hatal-
muk érdekében az értéktelenség kultuszával, er-
kölcsi zülléssel, kábítószerekkel fertőzik Európát,
főleg ifjúságát. Így „munkálkodnak” értékei, ön-
maga megtagadásán, a hit és kultúra végpusztu-
lásán. Ha sikerrel járnak, Európa többé már csak
egy összehordott, kiszolgáltatott, elpuhult, elö-
regedett, jellegtelen embertömeg lesz.

Érvényes, és egyben az ember és az emberi-
ség iránti felelősségünkre figyelmeztet XVI.
Benedek pápának 2011 januárjában a Béke Vi-
lágnapja alkalmából hirdetett üzenete: „az em-
beri faj születése isteni akarat eredménye, s ez
adja létének értelmét is. Ha az ember az evolúció
véletlen terméke lenne valahol a világűr pere-
mén, akkor értelmetlenül élne; helytelen azt
gondolni, hogy véletlenszerűen létrejött egy élő-
lény, ami gondolkodik és ésszerűséget keres a
körülötte lévő világban.”

KATONA SZABÓ ISTVÁN
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