
LÉPJETEK BE ÉS LÁSSÁTOK
lrtd EvelYIl ~'all.~·!t

Angliában születtem 19ü3-hau: !Jii](-:-;ómtól I'ngva ('rú:-; iirükliilt
vonzalom élt bennem a hivatalos angol (~gyhúz ir-ánt. C:-;aládrúnl
valamennyi ágán anglikán lelkészek sarjudtuk. Apám úg;pwvczcU
megbízható papi ember volt: nugvuu pou t os az istentiszteleti-k
végzésében és példás é letű. Semmiféle teolóai ai órdcklődós llelll
mozgott benne, mert teljesen hiányzott he!íílc a vitutk ozó k"dv:
m inden választáson a torvkru szuvazott, ug~'ölnúgy, ahogyu II 'l
előtte az apja Ei azelőtt a nagyapja. Hasou ló szel lernben 1el.f":-;I
tette vallási kötelezettségeit is.

Alig töltöttem be tizedik évemct, hOHSZÚ l':-; uualmus kiil1l'llll"n;, t
írtam a purgatóriumról a' ..H iuwul.ha' :'ol'lnÍljáhan. H nem I,is
aggodalmára szűleimuek, akik tudták, m i.nt vélekedjenek jelleinem
felől, kijelentettem, hogy clertnsnusn akarok 11~IlJÜ. ~Iíg a VCICIII

egykorúak madárfészkek kiszed éséu ('H jútékvollatokoJl lolkr-sül
tek, jómagam ezt a hevületet az egyház; dojg'ai f(~l{~ i rú nvitut
tam s rn iscruhákról és hi tkúrd ésekt-dl szapor] t. II t.1aIII a szót.

Ennek az lett a kűvotkezmóuve, hogya ll!gklel'ikúli:-;ahb h i ru
iskolába írattak be. Tizenhat e:-;ztPlldóH ko rcuu hau lelkúszünk előtt

határozottan tagadtam Isten létezósét, Huszouh at éves fejjel be
léptem a katolikus egyházba. Azóta iniurh-n egYI':-; nJ('g'próh{tli II lú
som csak meggyőziitt e lépésem helye:-;:-;{'g'(',]'ii1.

Most azt kívánják tőlem, nv i la.tkoxzum IÚ·YI'IYg'{~seillll'íil.

Elő:-;zör is ott a g-yerekkori 11117,g-(\:-;Úg-OIlI. Nl'lIl ru iut hu 11Iiliueu
alapot el akarnék vitatni ettól' ti kor;)l;rdt Il'lkP:-;l'déstiíl; dl' ,neg
vallom, ug-yanúgy hóbort volt. akárcsak 1101,. ;lllIi tursa.ima.t ;\ llla
dárfészkek rs a játrIollasinúk felé tere-lte.

A vonzalom félig Ílrökliitt volt. rélig~,;ztdik;)i. Sokan Vi!IIIWk.

akiket egész; életükön út ilyesféle hajlamok tartanak lokütve. Az
én esetemben a dolog egybl'l':-;ett u kumuszkorrul: IS k iilf'őldi ol
vasóimuak azt sem szabad olf'elerlu iiik. hogy I'~: az angl ikúr, egy
ház iránti esztétikai vonzalom sa.iútsúaoaau .iellernző a hr it sz i
getekre. 'Músutt a kouvcrtiták képzeletében m: elsi) HIIg'a1111azás
a katolikus egyház felé igen gyakran a katol ik us kul tu szuak ab
ból a porupújából szúrruaz.ik, melv oly erős el lcu tótben áll a pro
testáns szekták isteutiszteletének kopúrsturúvu l {'s :-;zegl'liyes';"gó
vel. Angliában éppen fordítva vuu. Ott a közópkori templomok ,'.:-;
katedrálisok, a monarchiát övező ragyogó coreiuóniúk, Cantc rbu r,'
és York ostromának történelmi mult]a, a falusi purók iák 1'1 1':-;a
dalmi. szcrvezéso, Oxford és Cambridge ,~vSZ;ll1,aUOH kul tú rúj-r. m:
'angol irodalom fénykorában meg:-;z;erkesztett liturgia niiud az;
anglikán egyház; örök:-;ége. míg a rúmai ka tnl ik u sok l'pító:-;z;"1 i Iw!,
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többnyir!' xi lúu v moderu 0pü!eteklH'il g'yííll1l'k össze és papjaik
Pg'YSZPl'ü ír m issz.ionúr iusnk.

Gyennekkol'i hitein fö!színe,.;súgére rú va ll a könnyedség, amclv
lvel lemondtam róla.

Nvilván szép számban vannak katolikusok, akik legalábhi"
l'i(,tük el!:~i rl,sÚ'bell h i tükr-t vpsztik. de l.iihhllyire heves benső

lia rook után (is rcndxzc-riut erkölcsi okokból.

I<~n épp oly köuuvr-déu vetettom le lí"j h itemet, ru i nt valami
k iuött kahátot,

lill e, hogyan tőrt ón]. Az elsl) v ilúc'hú horú alatt több egyetemi
t auúr hazarisúgból belecgvozctt abba. hogy biz tosftsák a mozaósr
jolt l'ia tu l tuuárok f'őlv áltásút, Ilyen kürühnouvok ki',zl került az
l'n ku llég i umuurbu ('gy kl,si)bb piiFI';iki -;zékhe emelkedett kiválo
oxlordi teolúgns. I';z a mű ve lt l'-; kug'Yl's férfi, anú1kiil, hogya
Jeghal VÚIl yabh sejtl·IIlIP lett volna ,'/)Ia, lIteis távú tett. :F;löadiii.;ai
hall k i f'ej te tto, hogy egyt'llen hibl iui könyvet -;P1Jl az írt, akit sze r
:r.iijének tartanak. A ITa ősztökúlt. hogy jú \leg yedik századi ruódra
vi:,!tiw/ílnllk Kri,sztm; l(,rllu"szdh·i"!. ::\lintúlI sikereseJJ eltávol itot
la il h itern iil'iiks(;gpkéut ku pott ,"Hl'ki~·ll:,;sú~'()lwt.S,lhog'.\:lu sern tud
t .uu t ovúl.h k övo t n i őt n n uu k a Illag'<IS lo;'.'ik<iunk uz út j.in, 1IIlleJY";1
\'{'giilis si korül t iisc:.f;('.pg'ypztetnil' ]!upi IIlivdlUd {'s kétl'1yét.

E~~yull('id(()r olvuxtn m PO]!p .. !I>S;'V Dll .i\JHn·' l'llIlii művét. c\
SZiiVI'g'!WI ('satolt jegYíletek Lej bn itzl1ez vezet tek s én ka! II u z
ul'lkiil, vuk tábuu l'lljigpluésztett 1I11ilt'1'ízíkai tn n ul m auvuk bu ve!d·
j('UI m'l.l('all1. EI{'ggé elörehalautalll uh hoz, ho!."y tökMctes('u h',1e
];ouyo!Úd,;;llU ni' i:-:u)('rl'! prohjl'mújilbn. I;;l;',YSzPl'übhnck talá.ltam, ha
riilhagyok a k u tu lúxsu l s lovou oiu a k ővetkeztetóst, hogy az em bel'
l'gy,';linlúu kl~ph';l'u bárm i t i:-: t ndui. 'rng'I1111I;ltailuu; I1HID'igÓilYÜ
f'S lIuhóíI pmIJer volta nl. Dp llll'g'gyiíződ{·selll. hosrv ha ku tol i k us
vag'yok s uSíll'l'iut up\,plkl'delll. ta nu ru i m ki)zt okvo í lcuűl akad
valaki. aki pl{,g t ii re lmr-s hOZÚt. hog'y .l'outo loru vegye vuloru ziild
i'iilü elhiz<lkor!ottsilg'omat. HasOJllók{'p]len. ha a szeirtségek kegyel
IlIóbou erúsi:diilll uleg, sokkal jobhun iJé,(,..,ültl'lll volua h itctuct,
':l'mhog'y ily l'g'ykiillllyell hútat fordítsal, neki. Iskolúrnban azou
ban né III i jogg'ul úg'~' tek i n tettek, m in t kHlllat-í:I, aki a teliets(':,;,cs
tiú k ru jelklllí'(í vúlsúg-oll VCl'g'íldik út. s nwg':I1Ill'a hagytak, hadrl
keressem utumut.

Ki:·\'otkeílö tííl {~VPll\ olyan mozz anuto t n yu j l , amely inkúbn
i lleuék !'el!:lmyírú, ui in t essz{,ista to lláru. Akik olvasták a köu,'

vei met, megértik annak a viláznak il jellegzetessogét, amelybe
m iudcn cröru mel helovotettem nuuru n.u t. Tíz ilyen esztendő clóg
volt hozzú , ho!!,'y lIle!!,'g'yiízzön ró la: aíl {det. oi t vagy másutt, ~d·

hetetlen l'S tűrhetetlen Isten nélkül. A követkcz.rnény már világos;
«suuán az II k{~t'u(os: "Mi{,rt óJlIJen nÚll1a'~"

Ha egy kutul ik us ha u, aki h itét vel"íltdtl', ismét föltámad a
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hit igénye: óhutut.luu u l abba HZ pg'yhúzh<l tcr vi ssz». aUlt'lyf't pl
h.urv ot t. Miért uem tdteiu {'U is íg'Y i AI',t h iH/eul, I'ZPlI :1 l"';'i'll

HZ európainak uéru i pl()uyP v au, kiiliJlli)sl'li <ll. a nuri ka i vu l 1''1.('111

heil. Lehetsógesnck tartoin. hogy \'<111 itllll'i'ihli HZ !'>:op,.;i!IL A ;la
mok ilyen \'ag~' aniolyali vidékén, nk i. úg~: lll; l'ől, h"g'y sL'jl"I!!;('
sincs a katol ikus egyhitI. snjútos lll'i,YZl't{'l'iíl. Ogy tek i nt i H

katolikusokat. miut ('g-yik !;Ú'sasúg lag'.hit a -uk 111l'g'PlIg'(·dhet.:í

k őzt, melvek m inrl igéllyt tu rtanuk a hÜ":{·g'uiuc. \1;uri,p:li (,Ild,e!'
számára azonbau nem lehets{~gI'S i lv--u úl!ú'i'oll1. Ang'lia kil('lI(',,:z:lz
éven út katolik us v o lt , hú ro m s"ú:rado,! ;It prot('sl;'lls, s \'l"'nil
egyen, az uto lsó u út ag-nosztikuH, Az nllgn l (',I"t valu meu nv i uwg
ilyi]vúuulá"a alu tt ott rejlik, eHnk nli/.~· le plr-zv«, n ku í o l i k u s .iplll'~.

'I'örtúuelem, helyrajz, tőrvéuvkezé«, l'ég'(""'l,pj: ru ind a ku to l i k u-,
eredetre mutatuak rá.

Anglián k iviil az utazó nyomban f(i\l'pdezi n hl'J'(',:isek él' szn
k adúsok helyi és időbeli termeszetét s vol uk ';Z!'llllH'i: HZ pg'yhúz
örök jegyeit. \'nkítú hizolJyossúg- Iot t HZ;"IIlOJtll'n, "(l~'y "'lJlli.iJ'(,
le eretllekség és skizma nem lehet igm' (",' az (';.n'húz 111'\11 I,,JI!'!
hamis. Azt llleg-cllg'cdhetteJll vnluu. hov~' ÍI;\Il1i~ <IZ p~d's", hogo:.- :\
keresztéuv k inv i latkoztntús mindelws!ül ('";11:,,, \'ag;~ 1','\r(·{·rU·s; d,'
ha a kert~sztéll~' k i n y i lnfkoz tut ás igm~, akkor ('Z vo lt ;1 1I11'~

g-yiíződésem - valóban az egyhúz a Kl'i,,·t.!lIs idtal alnpitot! ta rxt
ság- s az összes többi lelk i-sze llcm i l'",alúd t'sal, nu uv ib-ru lielv tú l
ló. amennyit a Skizma és a l{erOrJlI hajúLi;]'(""('!liíl IIlp!~Jlll~lltl'i1.

Oly v i lú coxuak ta lál tu m (·7.t a 11l(·g'{t1lapi/;lht. ho~':~' ,'Ig', {'n'z
tein, vi tu nem is f'érhet hozzű, Nem lllaradt mús h á t ra. m i n t 1I11'.:;'

vizsgálni azokat a tőrtenelm i és bii]espll'li «rvoket. ,llIlpIY('k a kl'
resztéJlY kinyilatkoztatás hitl'll'ss{'g,{·t i!!awljúk. S IIl(ltd :1'1 a ,.;Z,'

rencse ért. hogy lltegi8,~nerkedtelll eg'~' oko, l'", SZl' II t ]lappal. aki
vállalkozott erre a hizorrvitúsi eljúrúsra. Ak ko r, {'1'tl'llllileg 11l('l!,

gYŐZH'. de érzelm i leg lIag'yolI kevéss{' éri n Ive, a'~ (~g'Yh;IZ tagj"
lettem.

,"'.ttúl fogva olyan vo ll az (~letl'II), IIli.1I '..al'úzslato,.; {'s g'i1Z
dag f'öl í'edcző út egy huta.lmas birodaloru hau, uh ol szuhadon j;I1'
hatt:tJll-kelheiteIlL Azt moudiák, {de/l' l'o lv.uu au Id'silhI. sok )(OIIVl"'

t itu tekiut v isszn mély hOJl\'ú'~'g'ynl rneg'I."n'~~l' plsó h Ú ll ll p j a i ll ll k
lm g ahnára. Nálarn óppen meaf'ord ítva jiirJén1. l~n iukúhb elké
pedve döbbentem 1'Ú öntel tsésn-mre, mcllvul kt~sznpk {'I'l'Ztl~1l1 lll<l'~~IJl!

az egyházba, való befogadtatúsra Ils I'Hodúlknztalll a pap hizu lmú n.
aki meglátta a növekedés !eheUlségM e!!:y 1'1l1~~ ire k isxarud t ]{dek
ben. Ldőnkint l'aggu tnak a burútaim s tu.návsot kórrick tlllPJll;
ez ves mozzauatok vonzzúk, músok izgatjúl, ő ke t. C8ak pzi mon dhu
trun nekik, sujú t talla8ztalatc!IIbúl: .•L(·pjele!, be {·s i{ISS~ÜO!C.

, Nem tudhat játok kívülről, mi az (~gyhúz, Lég'y há rnri lyen júl'
tas a teológiában: mi nduz, amit Í111bz, sl'IIIJ1li ahhoz az, ismerethez
képest. amely a SZl'lItek Eg'y/,'ss{~g'{',lll'k Ipg'l'gy,;,:priibIJ t~udúban él.
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