
A VIGILIA KÖRKÉRDÉSE

MIÉRT ~E~ ~ZCi~ó1< I<ERESZ(TYÉN)TÉNYl

Kereszténynek általában a Jézus tanítását valló, megkeresztelt személyt tart
ják, akinek a kereszténységgel mint közösséggel is, vagy annak látható formá
jával, az egyházzal, mint intézménnyel is kapcsolata van. A kifejezés, miszerint
a keresztények Jézusnak, mint a Krisztusnak, a Messiásnak követői,'nem a zsi
dóktól származik (ők Jézusban nem az igazi, a várt "Fölkentet" látták), még
csak nem is a keresztényektől (szenteknek,. testvéreknek, tanítványoknak nevez
ték magukat), hanem a pogányoktól ered. Az 'Apostolok Cselekedeteiből tudjuk,
hogy "először (a szíriai) Antióchiában nevezték el a tanítványokat keresztények
nek" (ApCsel 11,26). Ezen kívül az Újszövetségben még két helyen szerepel a
keresztény szó: "Agrippa (király) Pálhoz fordult: »Kis híja, hogy rá nem veszel:
legyek keresztény«," (ApCsel 26,28) - "Ha pedig (valakinek' közületek) mint ke
reszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőitse meg az Istent ezzel
a névvel" (Szent Péter első levele; 4,16).

A magyar nyelvbe szláv közvetítéssel került át - olvassuk az Akadémia
történeti-etimológiai szótárában -, valószínűleg a horvát vagy szlovén krstjan
alakjában, majd "a szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldásával, továbbá hang
rendi kiegyenlítődéssel keresztyén-né fejlődött. A keresztény változat közbülső

keresztyén vagy keresztén fokozaton át jött létre az eredetibb keresztyén-ből, de
számolhatunk a kereszt népetimológiás beleértésével is. Később, a XVIII. század
vége óta nyomon követhetően a. keresztény és a keresztyén megnevezések hasz
nálata között felekezeti megoszlás ment végbe: az előbbi katolikus, az utóbbi
protestáns jellegűvé vált."

Vajon változott (változik)-e korunkban a keresztény sző értelmezése, bővült,
gazdagodott-e tartalma? Kik tartják ma kereszténynek magukat, illetve akik
nem hisznek Krisztusban, míért nem tudnak hinni benne? Ki-ki hogyan indo
kolja személyes meggyőződését? Napjainkban igen elterjedt az a nézet, hogy
kereszténynek lenni elsősorban morális magatartást jelent, az evangéliumok sze
rétet-tanításának megvalósitását az emberi. kapcsolatokban. Az etikai síkon meg
élt kereszténység fogalmához csatlakozik a keresztényiség mint egyetemesség
küldetés gondolata. Maga Teilhard is hajlott arra, hogy a kereszténységet mín
denekelőtt a Krisztusban való világ-egyesülés tanának tekintse. "A kereszténység
annyira megkapja teljes értékét a teremtő Egyesülés eszméinek keretében 
írja a Tudomány és Krisztus című művében -, hogy a teremtő Egyesülés elmé
letét már nem olyan filozófiának kell felfognunk, amelyet megerősítenek és fel
váltanak keresztény szempontok, hanem inkább azt érdemli meg, hogy a Meg
testesülés hitének filozófiai kiterjesztéseként kezeljük."

Nem kétséges az sem, hogy a keresztényiség mibenléte koronként tágítható
vagy szűkíthető attól függően, hogy milyen fontos történeti-társadalmi-emberi kér
désre keres választ a világ, milyen égető gondok foglalkoztatják az emberiséget
és ezek megoldásában mennyiben számít a kereszténység hatékony közreműkö

désére. "Annák a kereszténynek a szemében - hangsúlyozza Teilhard -, aki
arra szenteli magát, hogy a világot Krisztusban egyesítse, az erkölcsi és mísz
tikus benső élet munkája teljes egészében visszavezethető két lényeges, egymást
kiegészítő mozzanatra: meghódítani a Világot, és a Világ fölé emelkedni. Ez a
kettős mozgás természetszerűen születik egymásból, s ugyanannak a törekvés
nek két, egymásba fonódó formáját testesíti meg. Ez az . egyetlenegy szándék
pedig: Istenhez kapcsolódni a Világon át."

A Vigilia idén is körkérdéssel fordult a magyar szellemi és miívészeti élet
jeles képviselőihez: Miért vagyok, illetve miért nem vagyok keresz(tyén)tény?
Mindössze két kikötésünk volt. Az egyik terjedelmi, amit nem mindenki tartott
önmagára nézve kötelezőnek, a másik pedig, hogy személyes vallomásra számí
tunk. Miífaji megkötöttség nélkül legtöbben valóban egyéni útjukat, saját belső
élményeiket tártAk föl, így hiteles, őszinte megnyilatkozásokat kaptunk. A vál
tozatos forma - a levéltől a novellisztikáig, a glosszától az esszéig - a mon-
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dandók változatosságát is eredményezte. Ezúton is megköszönjük valamennyi
válaszadónknak szíves közreműködését, készségét és a kötetlen dialógus jegyé
ben fogant tanulságos vallomásokat, amelyek reméljük - hozzájárulhatnak
a kölcsönös -rnegísmerés további mélyítéséhez, minden gondolkodó ember gazda
godásához.

A beérkezett válaszokat az alábbiakban - a szokott módon - névsorban
közöljük.

Borsos Miklós munkája

BADY FERENC római katolikus apát
plébános:

- A föltett kérdésre elsőként arra
válaszolok, hogyan lettem keresztény?
Nem kellett megküzdenem érte sem
miféle útkereséssel, hiszen őszintén és
okosan vallásos szüleím csecsemőko

romban megkereszteltettek. Nem azért,
mert akkor ez úgy volt szokásban, ha
nem mert annak akartak nevelni. És
annak is neveltek családi életük mutat
ta példájukkal és szavukkal. Amióta
eszemet tudom, Édesanyám egészen
haláláig napi áldozó volt, Édesapám
pedig olyan férfi módra volt vallásos.
O sem hagyta el a vasárnapi és ün
nepi szentmiséket, és legalább nagy
ünnepeken maga is gyónt és áldozott.
Egyházi ískolákba járattak. Alsóban a
piaristák, felsőben a bencések tanítot
tak és neveltek. így érthető, hogy nem
kellett semmiféle útkereséssel rátalál
nom a kereszténységre.
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A kérdés lényege mégis az, hogy
ma miért vagyok keresztény? Helyte
len, vagy inkább hiányos volna a vá
laszom, ha röviden ez volna, mert
pap vagyok.

Távolabbról kell elindulnom. A fel
sőfokú tanulmányaim idejéből. Okos
professzorok és okos könyvek tanítot
tak. És mégsem ezért, vagy csak ezért
vagyok keresztény és pap. Hiszen ha
nem is kerestem, de alkalmasint szem
betaláltam magam nehézségekkel. Csak
egyszer mertem kifejezni kétségemet
amorális princípíumok mégpedig a
voluntarium, vagyis a lelkiismereti be
számíthatóság és a kétséges lelkiisme
rettel végrehajtott emberi cselekedetek
kérdésében. Elfogadható választ nem
kaptam. Csak ezt: - Ebből írja meg
a disszertációját!

Akkor és azóta választottam, és van
két ideálom: Szent Pál és Assziszi
Szent Ferenc. Tőlük írásban és embe
ri magatartásban mai napig is mindíg



megkapom az alkalmas eligazítást. És
ebben a kérdésben is az ő válaszukat
adom.

Pál, a nemzetek apostola olyan is
tenképet adott az embereknek, amely
végül is megfelelt a művelt. görögnek,
az öntelt latinnak, a zsidónak. A hi
vőnek és nem-hivőnek. Istenfogalma
bár metafizikai, transzcendens, de mert
Jézusról mintázta, mégis emberarcú. És
ez tökéletesen megfelel a kinyilatkoz
tatott Isten képének, és megtelel az
emberi személviség igényének. S ez
annyira igaz, hogy megfelelne a Kala
hárí sivatagban még ma is kőkorszaki

kultúrában élő ember lelki igényének,
ha volna, aki megismertetné velük.
Mert ez az Isten hatalmas, mindentu
dó, ám ugyanakkor gondoskodó és
megbocsátó. Végtelen, de belefér az
ember lelkébe. Emberarcú, mert jó. Ez
az Isten megköveteli az elismerést, a
tőle való függőséget, mégis szabadnak
hagyja az embert. Minden ettől a sza
badnak hagyott embertől, az ő maga
tartásától függ. Ebben benne van az
Atya és a fogadott fiú viszonya. Ez a
viszony az alapja, hogy éljünk a tör
,;én.nyel, ha végső célunkat el akarjuk
erru. mert ez a személyiségünket ala
kít9 legnagyobb tényező.

Assziszi Szent Ferenc pedig azért -a
példaképem, mert bár több, mint hét
évszázaddal előbb élt, a huszadik szá
zadban is modern, Ezt írta az ember
ről: az ember értékemelésének titka a
jócselekedetekben vim. Ez adja az em
ber rangját, címét, méltóságát. Ez az ő

krisztusi azonosulása. Azért kapta a
stigmákat is, mert a jócselekedetei sok
szor visszaütöttek. A mai ember is jó
cselekedeteiért, jelképesen, sok stígmát
kap. Ha kenyeret kínál, követ vágnak
hozzá. De nem is azért teszi a jót,
hogy kenyér helyett kalácsot kapjon
vissza, hanem azért, hogy saját emberi
személyiségét, emberi értékét növelje.
Isten előtti méltóságát ezzel emeli min
denki a legeredményesebben. De ezt
a belső emberi értéket nem árt ha
észreveszik az embertestvérek is.' Ez
sem más, mint az evangéliumi üzenet
közlése, a papi küldetés kiteljesítése.

Ennek a korszerű szentnek a taní
tása abban is nagyon időszerű, hogy
annyira szerette a teremtett világot, a.
természetet. A .Nap a bátyja, a Hold
a nénje volt, az élő természetben min
denki és .minden a testvére volt, még
a farkas IS.

BELL1!:R B1!:LA tanár, történész:

- Ha mint marxístát - ami inkább
törekvés, mint állapot - arról kérdez
nének, hogy izraelita, mohamedán
vagy buddhista vagyok-e, gondolkodás
nének, hogy izraelita, mohamedán
kad belém a szó, ha a kereszténység
gel kapcsolatban kérdezik ugyanezt?
Talán azért, mert az ilyenfajta kérdés
a ráció síkjáról könnyen átlendül a
líra területére. Érzéseink a vallás irá
nyában a gyermek- és ifjúkor emlé
keinek, a' hazavágyódásnak, a nosztal
giának, a kegyeletes, szép szokásoknak
és hagyományoknak a szférájába nyíl
nak. Abibliaórák varázslata, a kará
csonyi misék fenyő- és a májusi litá
niák virágillata, a templomhoz kötődö

családi események áhítata szállong a
kérdés körül.

A kereszténységhez fűződő kapcsola
tomat mégsem lehet a lírában felolda
ni ; egész szellemi énem részes benne.
Elsősorban történész vagyok, és nem
szégyellern Kautskyval bevallani, hogy
az emberiség történetének egyik legha
talmasabb jelenségét látom a keresz
ténységben. A kereszténység mint so
cietas perfecta, "ideális közösség" azért
létezhet évezredektől napjainkig, mert
meghatározott funkciót tölt be az adott
társadalom reprodukciójában. Ez a
funkció időnkint és koronként roppant
erőteljes; elég az őskereszténység, a kö
zépkori eretnekségek, a korai reformá
ció és talán még az ellenreformáció
intenzív életformáló jellegére utalnom.
Talán ez adhatta a korábban marxista
ként ismert Nyikolaj Bergyajevnek azt
a bizarrnak tűnő ötletet, hogy egybe
vesse az egyház középkorí és a kom
munista párt Iegújabb kori nevelő

szervező tevékenységát.
Nézetem szerint a kereszténység nap

jainkban sem vesztette el képességet a'
konkrét történelmi-társadalmi cselekvés
befolyásolására, és ideológiai szempont
ból sem yált meddővé; ma is képes új,
progresszrv, olykor egyenesen forradal
mi jellegű eszmék világrahozására vagy
legalábbis örökbefogadására, és hozzá
tehetném : ma sokkal inkább, mint az
utolsó két évszázad alatt bármikor.
Aki nem veszi észre, hogya Vatikán
az utolsó nagy európai diplomáciai ta
lálkozón, az 1814-15. évi bécsi kong
resszuson még a vallással takarózó, re
akciós Szent Szövetség-í rendszert tá
mogatta, míg az ez évi helsinki. biz
tonsági és együttműködési értekezleten
a haladó erőket, még ha ezek nem is
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burkolództak a vallásosság palástjába,
az Ripp van Winkleként átaludta az
utolsó évtizedeket.

A kereszténységnek és egyházainak
nem csupán kivételes történelmi sze
repét nem tagadhatom mint történész,
hanem ennek pozitív vonásait sem. A
történelmi haladás programját először :
- vallásos keretben - a keresztény
üdvtörténet vázolta föl; a többi vallás
a corsi e recorsi, az örök visszatérés
taposómalmába zárta híveit. Az em
beri egyenlőség, szabadság, személyíség
nagy értékeit a kereszténység tette 
ha mindjárt vallási síkon is - az an
tik filozófiai iskolák magántulajdoná
ból a tömegek köztulajdonává. Mikor
pedig az ortodox egyházi tekintély gá
tolta szabad kíbontakozásukat, a közép
kori spirituális eretnekmozgalom fel
szabadította ez alól a Szentlélek által
megvilágosított egyént, a protestantiz
mus minden hívőt, a liberalizmus
minden egyént. A szocializmusra ez
eszmék realizálása és valóban egye
temessé tétele maradt. Engels a gaz
dasági-társadalmi fejlődés szükségszerű

lépcsőfokairól írva megkockáztatja azt
a látszólagos paradoxont, hogy rabszol
gaság nélkül nincs - modern szocia
lizmus. Kereszténység nélkül van? Ka
utsky A szocializmus. előfutárainak be
vezetéseként írta meg A kereszténység
eredetét.

És még mit sem szóltam a keresz
ténység egyedülálló művelődéstörténeti

szerepéről, a keresztény irodalom 
élén a "könyvek könyvével", a Bibli
ával -, tudomány, művészet egyete
mes hatásáról, a kereszténység nagy
alakjairól. Jézusról, az Emberfiáról, az
emberiség nembeli lényegének utolér
hetetlenül tiszta és vonzó megjelené
séről. a nagyegyházszervezőkről, tudó
sokról. a kereszténv életeszmény kife
jezőiról, a szentekről, akiket éppen úgy
tekinthetek a tudás, jellem és szenve
dély óriásainak. mint Engels a rene
szánsz naev alaktaít.

Keresztény vagyok hát? Ha keresz
ténynek lenni csupán annyit jelentene,
mint .elísmerni a kereszténység rendkí
vüli történelmi szerepét, igényelni aktív
közreműködését a szocializmus és a
kommunizmus építésének hosszú törté
nelmi időszakában, nem szégyellni
marxista világnézetem keresztény haj
szálgyökereit, elszíneződését - akkor
kijelenthetem, hogy keresztény vagyok.
De kereszténynek lenni ennél jóval töb
bet jelent: hinni a vallásban, elfogadni
teológiáját, megtartani törvényeit és fó-
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képpen a vallási követelmények szerint
formálni az egész életet. Ilyen értelem
ben nem vallhatom magam keresztény
nek, "csak" olyan marxistának, aki
fenntartás és előítélet nélkül őszinte

híve a kereszténységgel való legszéle
sebb körű együttműködésnek.

ifj. DAMJANOVICS pAL görög katoli
kus lelkész:

- Mert jó annak lenni. Több vagyok
általa, gazdagabb, emberibb ember. Szá
momra Jézus személyisége, üzenete és
hívása jelenti a legtöbbet, ami az em
beri személyiség értelmes Élet-cél köve
telményének és Végtelenség-igényének
megfelel.

Jézus emberméltóságunkhoz szabott.
személyes emberségünkhöz szóló üzenet
tel szólít meg; nem kényszerít, tiszteli
szabadságom, nem erőlteti rám magát.
Amit és ahogyan közöl. amire hív,aho
gyan közeledik hozzánk, mindebből ész
revesszük őszinte együttérzését, az egyén
értékelését, az ember nagyrahivatottsá
gába vetett bizaImát a földi élet ke
retei között is, me ly egyben lehetőség

arra, hogy Végtelen-utáni vágya, egész
Élete kiteljesedhessék a Jézussal szemé
lyesen és közvetlenül megélt szeretet
közösségben, az Örök Teljességben. Fel
hívása olyan szeretetteljes és határo
zott, hogy arra csak őszintén, egyértel
múen, megalkuvás nélkül lehet vála
szolni.

Magatartásából biztosan megállapítja
az ember, hogy amikor követésre szólít
föl, nem "hiteget", nem "ígérget", nem
"áltat": a mi emberi, egzisztenciális
Ügyünket a legkomolyabban saját ügyé
nek tekinti; szeretetből fakadóönkitá
rulkozásában nem "magyarázkodik". Sőt,
szeretetért való áldozatvállalásra, cse
lekvésre ösztönöz saját életáldozatával.
mely a világtörténelemben a legmeg
győzőbb példaadás és önzetlen szolgálat
volt - az Emberért! Tanúságtevő és
követésre hív6 példaadás arra, hogyan
kell úgy szeretni az embert, hogy ezál
tal Isteniq jussunk el, és fordítva: ho
gyan kell úgy szeretni Istent, hogy
emberszeretetilnknek ne csak napi tar
talma, hanem végső értelme is legyen.

DIENES VALÉRIA ír6, múfordít6, fi
lozófus:

1. Mert keresztény kultúra táplálta
szellemi fejlődésemet.

2. Ifjúságomban alkalmam volt elvesz-



teni keresztény hitemet, és az ebből

eredő tanulságok elsőknek járultak hoz
zá hitem újraszületéséhez. A valóság
filozófiai szemlélete - amely az egye
temen megszüntette hitemet - úfrate
remtette azt a századforduló időreform

jának hatása alatt, amikor a tér szim
bolíkájának ismeretelméletéből az idő

szintézis élményébe léptem át. Ez vég
legesen megújította valóságlátásomat.
Én tehát teljesen filozófiai alapon va
gyok keresztény.

3. Eszméleti megújulásomnak filozó
fiai alapja a bergsont "időreform". Ez
azt jelenti, hogy minden magyarázó
térmetaforából vissza kell mennünk a
múlt megmaradását és a jövendő belé
pését jelenné egyesítő, tevékeny idő

szintézishez, amely gondolkodásunkban
a történések szubsztancialitásának meg
alapozója. (Bergson, 1908-1912)

4. Évtizedek fejlődése folyamán új
megvilágításban láttam meg a katoli
kumot. Hosszú idő alatt kérdőjeleim

megkapták filozófiai válaszukat, és a
"katolikus gyakorlatnak" minden gesz
tusa mint emberformáló, lelkiismeret
nevelő eszmélettechnika vált be az éle
temben. Megszületett számomra a szel
lemi "erőtér", amelyben a folytonos új
rateremtődésből élő ember lélegzeni
tud. (Prohászka, 1924-1927 és folyta
tódása: Teilhard de Chardin műveiben.)

5. Az időreform azonban nincs be
fejezve. Beleszól minden filozófiába,
mert minden filozófiai gondolat eszmé
leti jelen, és minden eszméleti jelen az
idő szintetizált gyermeke.

6. Mínthogy kereszténységemet kérdé
zik tőlem, arra válaszolok, miképpen
férek hozzá ebből a szlntézísből folyó
eszméleti élethez a katolikus gyakorlat
tal. Ez ugyanis nem egyéb, mint az
eszmélet kezelése, morális formálása a
transzcendens lét segítségével. Haszná
lom benne a múltat, irányítom a jö
vendőt, de most már nem puszta ér
tesüléssel, ténymegállapításokkal, hanem
megítéléssel, értékeléssel, mert ráborul
a "van"-ra a "kell".

7. Amit nekem az Időszuggesztió a fi
lozófiai ismeretelméletben tanított és
megvílágított, azt érzem a legközvetle
nebb valóságnak és azt találom meg
szellemi létemben, mint személyszerű

empíriát, Krisztus történetiségében és
az Evangélium konkrét és áttételes ki
[elentéseíben a mindennapok nyelvén
fogalmazott eszmélet-dialógusokon ke
resztül. Ez a három valóság, amelyen
kereszténységem alapul.

FABINY TIBOR evangélikus teológus,
az Evangélikus Teológiai Akadémia dé
kánja:

- Különös, egyedülálló értelme van
ennek a szónak: "c;hristianos". Amióta
Pál apostol korában a szíriai Antió
chiában első ízben nevezték "Krisztus
követőknek" Jézus tanítványait, a kí
vülállók részéről ez mindig valamiféle
kritikát, a tanítvány részéről pedig el.;.
kötelezettséget jelentett.

Magam, mint legtöbb kortársam, "be
leszülettem" a keresztyénységbe. Az
anyatejjel együtt szívtam magamba
édesanyám imádságos, hivó, másokért
élő lelkületét - drága szüleim és nagy
szüleim lelki örökségét.

A háború utáni években mint jog
hallgatót, majd jogvégzett banktisztvi
selőt azután elemi erővel ragadott meg
az ekkor újra felfedezett evangélium.
Fényében megláttam, hogy "ami test
től született, test az, és ami Lélektől

született, lélek az". Nemcsak Nikodé
musnak, hanem nekem is szólt a sze
mélyes meggyőzésrerejével Jézus sza
va: "Szükség néktek újoltnan születne
tek!" (Ján 3,6.8). A bűn és a bűnbo

csánat kézzelfogható realitás, a törvény
és a kegyelem igéje mindennél na
gyobb kincs lett számomra.

Sokan csodálkozva néztek rám ab
ban az időben, a gyökeres életváltozás
láttán. Kérdések záporában, viták he
vében boldogan tehettem - és teszek
ma is - bizonyságot arról, hogy akit
az értünk meghalt és diadalmasan fel
támadott Jézus Krisztus az ő Igéjén
keresztül megragad, az nem tehet mást,
minthogy önként, boldogan kövesse
Mesterét.

A névleges keresztyének milliói kö
zött élő hitű Krisztus-követők sokasá
gára van szükség, olyanokra, akik át
élik a' követésre való elhívás és a
szolgálatra való küldés nagy, belső

misztériumát. Csak ekkor, csak szemé
lyes megtapasztalás által, csak a Krisz
tushozvaló megtérés útján válhatunk
azzá, amire szép nevünk kötelez min
ket.

Visszatérve személyes vallqmásomra:
keresztyénnek "születtem" ugyan, még
is valamikor keresztyénné "lettem". Az
élő Krisztus élő hitet plántált belém az
Igén és a szentségeken keresztül. Ezzel
azonban nem zárult le, sőt inkább csak
elkezdődött keresztyénségem. Mert az
igazi, élő hitet Pál apostol úgy jelöli
meg, mint amely "szeretet által mun
kálkodik" (Gal 5,6). Hit és szeretet,
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Krisztus-követés és az emberek szolgá
lata - elválaszthatatlanok egymást61.

Világi pályámon éppúgy, mint lelké
szi, majd professzori szolgálatom során
sokszor tapasztalhattam meg, hogy csak
akkor van hitele keresztyénségünknek,
ha az nem önmagáért, nem is csak ls
ten dicsőségére, hanem egyenesen az
emberekért történik. Másoknak élni, se
gíteni, szolgálni, szeretni: ez az igazi
Krisztus-követés. Keresztyénnek lenni
számomra azt jelenti, hogy Krisztus
nyomdokában járva nem magamnak,
hanem embertársaimnak élek. Egyre
bővülő körben: családomnak, közössé
gemnek, hazámnak, az emberiségnek.

*
ES~LYEK

A mai ateizmus nemegyszerűen is
tentagadás, rnint ahogy a mai teizmus
sem egyszeruen istenigenlés. Mindkettő

veszített harcias indulataiból egyrészt,
hiszen az ateizmusban ma már kisebb
a neofita kihívás-szándék, a teizmus
ban pedig kisebb a csökött merevség:
medítatívvá, bölccsé, nyitottá váltak.
Másrészt, paradox módon, azt lehet
mondani: a teizmust most sokkal in
kább jellemzi a negáció,·. mint az ate
izmust. Isten ugyanis objektíve nincs, a
természettudományok akarva-nem akar
va se találnak helyet (funkciót) neki a
végtelenü! nagy és végtelenü! kicsi vi
lágban. Az ateistának tehát nincs mit
tagadnia; ateista az, aki tudomásul vesz
egy negatívumot. Tagadnia ateistának
kell; telsta az, aki nem vesz tudomá
sul egy negatívumot, tagadja az objek
tív tényt, hogy Isten nincs. Kiszabadul
ván luciferi kényszerzubbonyából, sok
kal tisztábban érvényesü! most· már az
ateizmus pozitív pátosza: embert te
remteniaz emberség immanens tarta
lékaiból, fölépíteni egy erkölcsös tár
sadalmat a jóságos Isten jutalomígére
tei és a szigorú Isten büntetésfenyege
tései nélkül. Az ateizmus tehát igenlés
(pontosabban : igenlő tagadás), s mint
ilyen, szüntelen íntegrácíó ; integrálása
a kereszténység morális és kulturálís ér
tékeinek is. Ez az ateizmus nagy esé
lye.

Ha a voltaire-i mondást úgy fordít
juk meg: az Istent azért kellett kitalál
ni, mert nincs, akkor persze szubjektíve
nagyon is van Isten. Számolni kell ve
le. Számolni kell azzal is: a társadalmi-

. természeti körűlmények ....- a társada
lomváltoztató erőfeszítések kudarcai pél
dául - évszázadokig arra kényszerít-
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hetik még az embert, hogy Istent ta
láljon ki magának. Ez a teizmus nagy
esélye.

De mert a teizmus érdekei a társa
dalmi maradandósághoz, a társadalom
jobbítás kudarcaihoz fűződnek, ebben
rejlik, minden esetleges jószándék elle
nére, a teizmus retrográd volta. Ezért
száll vele szembe az ateizmus (és nem
valami "papfaló" gonoszságból), ezért
nem ---.lehet a kettőt "összebékíteni".
Csakhogy miként az istentagadás ön
magában nem program (egy polgári
ateista és egy szocialista ateista közt
nem teremt szövetséget az az azonos
ság, hogy mindketten "istentagadók"),
önmagában az istenigenlés sem prog
ram, s ha egy istenhivő meggyőződéssel
harcol a forradalmi ember- és társa
dalomváltozásért. akkor szüntelenül meg
is haladja saját teizmusát - nagyok a
lehetőségel hivők és nem-hivők törté
nelmi szövetkezésének. Annak, hogy kö
zösen lépjenek a politikai pororidra. Van
példa erre a kölcsönös felismerésre ná
lunk is, másutt is; a példák szaporod
nak. Ez az emberiség nagy esélye.

F ARAGO VILMOS. újságíró,
kl'itikus, az Élet és Irodalom. főszer
kesztő-helyettese

*
FARKAS FERENC zeneszerző:

- A Vigiliakörkérdésére nem köny
nyű válaszolni annak, akinek az írás
nem kenyere. A kérdés hullámai to
vább gyűrűznek és újabb hullámgyűrűk

keresztezik egymást. A válasz pontos
megfogalmazásához sem a rendelkezé
semre álló idő, sem a tér nem volna
elegendő. Hiszen egy Teilhard de Char
din tanulmányának a Vigiliában meg
jelent első része is tíz oldal terjedel
mű!

A zene nyelvén sokkal könnyebb vol
na számomra a válasz. Ám úgy hi
szem, ezen a módon már meg is vá
laszoltam.

•
Kedves Barátom!

Leveledet megkaptam, figyelmedet ő

szintén köszönöm.
Am a fölvetett kérdés igen bonyolult,

bármelyik dimenzi6ból is szemléljük.
Egy oldalon felelni? Ez afféle igen,
vaqy nem lenne, szóval "szavazás". és
éppen a lényeg maradna ki belőle.

Viszont nagyobb terjedelmet aligha
szentelhettek egy-egy hozzász6lónak.



Nézd, Wilder (kit Veres Péterrel el
lentétben nagy írónak tartok), milyen
határozott .válaszokat adott egykor, s
mennyire elbizonytalanodott utolsó (sze
rintem határtalanul izgalmas) remeké
ben. Holott talán nem is ő bizonyta.la
nodott el, de a közeg, melyben él. He
lyesbítek: nem utolsó, de legutóbbi re
gényében. Ugyanis bármennyire öreg,
még mindig várok tőle valamit, amíg
lélegzik.

Engedd meg, hogyaválaszadásról
még gondolkozzam.

Figyelmedet ismételten köszönve
szeretettel, köszöntlek:

FEJJA GEJZA író

*
"KRISZTUST KERESEM"

Telve sok keserűséggel és valami
csekély önismerettel, 52. évemben ismét
Krisztus jár eszemben.

Hol van Krisztus biztatása? A törté
nelemben? A tudományban? A tapasz
talatban? Nincs. A hitben? Milyen hit
ben?

Az emberré való vísszakecmergés
mindig valami hitetlenséggel, valami
kétellyel kezdődött, míg az ember-el
lenesség vagy inkább az élet-tagadás
mindig valami ellentmondást nem tű

rő, félreértett vagy félremagyarázott
hitből masírozott elő. Nem szomorú
nevetségesség az, ,hogy ha az ember
nem követ ,egy éppen aktuális, divatos
közhiedeimet egy társaságban - ké
nyelmetlenné, "fertőzötté"vagy enyhébb
esetben "bogarassá" válik? Az emberi
ség nagy társaságában aztán. meg
egyenesen nincs pardon a "nehéz em
bereknek".

Hiszel Krisztusban? Nem felel-
tem volna, tegyük fel, diákkoromban.
Kínos, megbélyegzett következmények
kel kellett volna számolnom, rnelyet
diákfejjel nem is tudom, hogyan visel
tem volna el. .

Ha elgondolom, hogy az emberiség
zöme tulajdonképpen nem valamiféle
hittel, hanem inkább valami napról nap
ra szóló beídegződéssel, készen kapott
illendőségekkel s a létfenntartás bű

vész-trükkjeivel él, az alkalmazkodás
agresszivitás oulzálásában, mélyen az
Anyagban, akkor érthetővé válik szá
momra, hogy ha fel akarom őket sora
koztatni és valakik ellen rohamoztatni,
mindenekelőtt hitet kell adnom nekik.
Bocsánat a triviális hasonlatért: a hit
olyan motor, amelynek segítségével

büszkén meg lehet- előzni a lélek or
szágútján gyalog caplató, lenézett hi
tetlent.

A különböző hiteknek különböző már
kái vannak, mint az autóknak, s lehet
dicsekedni velük, melyik "húz" jobban.
Vánnak százszázalékosan "biztosított hi
tek", melyek karambol esetén is ki
fizetőek. S vannak "kockázatos hi
tek", melyekkel nem tanácsos az álta
lános hitforgalomba kerülni.

Jaj annak, aki a lélek bizonytalan
ságát választja! Az ilyenből nem le
hét példakép, nem lehet prédikátor,
ném lehet apa, nem lehet katona,
állampolgár. Ahogyan egy három tagú
míní-dársaságban (és mondjuk: nem vi
takörben) kínos hangulatromlást idéz
elő egy magától értetődőnek - tartott
állítás kétségbevonása, úgy - törté
nelmileg - az emberiség nagy társa
ságában is kínos "feszengést" okoz a
"magától értetődő dolgok" megkérdő

jelezése.
Azok közé tartozom, akiket a túlzott

egyetértés láttán nyugtalanság fog el.
Kissé tartok a velem 'egyetértőktől.

Mindig nagyobb tiszteletet és szere
tet-irányú vonzáimat kelt bennem az
emberi bizonytalanság, a tévelygés, a
kérdőjelre hajlamosság, s míndíg meg
riaszt a tántoríthatatlanság, a makacs
ság, a sziklasztlárdság gőgje, impera
tívusza,

sejtem a transzcendencia létét. Ez a
sejtés számomra dramatizálhatatlan.
Szavak ócskavas-rácsdarabjaiba nem tu
dom bezárni. Ezért dadogók.

Sejtéseim a misztikum sztéráíban a
kozmikus dimenziókban- emberi 'ki
teljesülésem velejárói. Nem csüggeszt
az a sejtésern sem,- hogy nálamnál
vannak magasabb rendű létezések. Sőt.
Ha csak hinnék bennük, zanzásítanám
a végtelent, a felfoghátatlant. A hit
torzít, mert ember szabja. A sertés. a
nyugtalanító seités megengedi, hogy ki
lépjek önmagamból. Séjtésemet nem
erőszakoihatom másokra. A' sejtés 
lendület a transzcendencia felé. A sej
tésben nincs eretnekség. A sejtés a sza
bad akarathoz közelálló: A seités túl
haladja a szégyent, a dicsőséget, a ve
reséget, a győzelmet, a beavatottságot
vagy a kívülállóságot. A sejtés több
mint bizonytalanság s a bizonyosságr~
meg egyenesen fittyet hány. _

Szent János apostol látomásai, drá
mai fogalmazásuk ellenére (vagy éppen
azért), talán egyatomháború nagy sej
tése, . vagy egy lehetséges Földön kí
vüli élet, mégpedig egy magasabb ren-
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dű élet nagy sejtése? Tudom, naiv és
elkésett ez a kérdésem. Ebbe a maga
sabb rendű létezésbe nem férne bele
Krisztus? Nagyon is. Vagy mondjuk:
magában Krisztusban foglaltatik.

Ha egy vakondnak nincs tapaszta
lata egy sas kinézetéről, mozgásteréröl,
viselkedéséről, attól azért a sas - lé
tezik. S ha a vakond - vakond-tév
hittel - központnak, főfontosságú, ke
rek, befejezett világnak is érezné önma
gát s az Őt körülvevő pár maréknyi
földet, nincs-e fölötte magasabb rendű

élőlény, az ember, ki sorsába belenyúl
hat ? S az ember lenne az, aki a töké
letesség, a befejezettség, a "tovább nincs
létezés" megtestesítője lenne? Igen. Saj
nos, ezt hiszi magáról még míndíg, Da
cára szaporodó történelmi informáci
óinak. Ez azonos a vakond-közérzettel.
Pedig az élet több figyelmet érdemel.
Az ember-központú szemlélet az embert
ördögi körbe rántotta. Azért, mert ma
gasabb rendű képességeit (pl. szerszám
készítés) csak önmaga létének kultuszá
ra fordítja, azok ördögi kétírányúságot
nyernek: önfenntartás és önpusztítás,
(A biológia, a fizika, a kémia, az ipar,
az urbanizáció eszközei nemcsak a jobo
létet, hanem a pusztulást, a nemlétet is
szolgálják.)

Az a történelmi ember, aki kízsák
mányolóí önközpontúságában (micsoda
hit!) kizsákmányoltjai létét tapossa, éle
tet öl, életét fojt - történelmi mére
tekben. Ez ellen nem segít a túlvilágra
halasztott igazságtevés. Ez ellen csak
a forradalom léphet fel; azaz újabb
erőszak - az élet védelmében. Újabb
kör. Es a következő kör? Az a hit,
hogy "aztán" majd mínden rendbe jön.
De ez megint ünneprontásos hitetlenség,
amiért szégyellnem kell magam.

Sajnos az. ember éppúgy formálja-fa
ragja hitét, mint szerszámait. Szerszá
mai érzékszerveinek, kezeinek a meg
hosszabbítását szolgálják, hitei pedig
önmaga jelentőségének a felnagyítását
(vagy épp kicsinyítését). E gigantikus
szerszámokból már leselkedik a gigan
tikus katasztrófa lehetősége. Dagad az
ember, mint egy rákosodott angyal.

Krisztust keresem. Nem a keresztre
feszített Krisztust. Nem a töviskoszorú
zottat. Krisztusnak nem lehet emberi
arca ezek után. Hacsak nem egy Isten
színész volt, aki egyszer eljátszotta az
Ember szerepét. (Bocsánat a gorombá
nak ható kínlódásomért.) Krisztus ter
mészeti erő sem lehet. Krisztus proton,
neutron sem lehet. Sem plazma. Sem
feleselő rím a gonoszra a kozmosz köl-
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.teményében. Krisztus azonos a hittel,
! mellyel az ember - úgy véli - ki

küszöbölte s végleg megszüntette a kín
zó ellentmondásokat és létrehozta a vé
ges lét helyébe az örökIétet. Ez az ígé
ret tulajdonképp az az emberi vágy,
mellyel az ember megígértette magának
.az öröklétet.

Félek a Krisztus-magyarázá& látsza
tától is. Hisz' arra aztán többszörösen
sem vagyok méltó. Csak épp keresem.
A szeretet kóstolgatva - megkésve.
Melyről annyit hallottam, olvastam.
Mely annyit idegesített. Melyet szerep
ként, ha eljátszottam az életben, és
bőven kritizáltam azt, aki - gyakorol
ta. Nehéz erről írni. Pláne annak, aki
nek meggyőződése, hogy a nyelv is al
kalmatlanná vált az emberi eszközök
tárházában. A fekete mágia eszköze: a
meglévőt eltünteti, a nemlévőt létező

nek tünteti: Nem szeretném Krisztust
ócskavas-szavakkal eltüntetni. Sem a
haldoklók tört szeméből, sem a gyen
gék, a [ámborak, a tapogatózók, de még
a kételkedők sejt~seib6l sem.

GERA ZOLTAN
színművész

•
HOGY KERESZT1!:NY VAGYOK-E

A mi európai világunkban a vallást
magánügynekszokás tekinteni. Ahhoz,
hogy körkérdésekre válaszolva írjUnk
róla, túl nagy és aktuális a tárgy. Ha
felelősen, hazugság nélkül élünk: vala
milyen hit, ideológia, meggyőződés kö
zösségeiben élünk. Olyanokban, ame
lyek, eszméik lényegét tekintve, össze
egyeztethetetlenek ugyan, de mégis
együttműködhetnek a haladást szolgáló
cselekvésben. A veszedelem akkor kez
dődik, amikor az együvé tartozás erköl
csisége kiesik a társadalomból: a hit
vagy a világnézet mániává, az elköte
lezettség rutinná vagy karrier-üggyé
lesz. Ahogy lett - egyebek között 
a hazai keresztény kurzus idején. Az
ért voltam én akkor, katolikus létem
re, végül már teljes ellenkezésben.
Társadalmunk azóta egészében átala
kult. Ú j reformkorban élünk, s mosta
nában ismét nemcsak otthonosan, de
az együttérzés fokozott felelősségével is
tevékenykedem hazámban. Ezért kell és
lehet a kérdésre mégis válaszolnom.

Keresztény vagyok; hazudnék ha mást
mondanék. Magyar és európai; oly nép
és földrész fia, melynek nagy részében
évezredek óta őrzi és újít ja magát a



kereszténység. Itt születtem, nevelőd

tem; bennem él és a maga gazdag vál
tozatosságával körülöttem is. De kato
likus családomban legfeljebb a kinti
világ zajlásll nyomán lett beszédtárgy
a felekezet: apám barátai közt egyfor
mán voltak katolikusok, protestánsok,
zsidók; ezt az örökséget minden kísér
tés ellenére sem pazaroltam . el. A ke
reszténység ezért sem válhatott szá
momra vitathatatlan hitelvek türelmet
len rendszerévé. 'Élő örökség, művelt

ség, meggyőződés, magatartás. Gyer
mekkoromban természetesnek tartottuk,
hogy a zalaegerszegi iskolákban min
den felekezet gyerekei a maguk hittan
órájára mentek; serdülőként, az "érseki
katolikus" Rákócziánumban, főként ·a·
nagyszombati gimnázium odamenekfllt
bölcs atyái szabták meg az embet'séges
hangot: az érettségin - 19ZZ':'ben! 
Ady Endréből szóbelizhettem. Az Actio
Catholica türelmetlen szellemével egye
temistaként taldlkoztam, de Bangha pá
ter kígy6nyelvű ékesszólása, az Emeri
cana karrier-melengető érdekszövetsége,
meg a kereszténység jegyében végre
hajtott verekedések csak elundorítottak
a mozgalmi egyházakt61. A Bécsben
kíváncsiságb61 hallgatott dogmatika meg
morális a szőrszálhasogat6kazuisztiká

tól riasztott '&lissza, s egy okos páter a
'fenyegető-vonz6 örvényből is visszarán-
tott, amikor azt mondta: ,,$aját magát
a kolostorba is elviszi!"

Az igazságok nem foghat6k örök
formulákba; még a számtanéi, a fizi
káéi sem, hát még a lélekéi. Tudom,
hogy· minden eszme'l'endszer hordoz6i
,nak szükségük van katekizmusokra,
szervezeti alá- és fölérendeltségre, ne
velő és lelkesítő eszk6zökre, hogy a tö
meget közösséggé formálhassák. Ezek
nélkül nem épülhetnének székesegyhá
zak, paloták, gyárak, faluk, lakótele
pek, világvárosok. De hiszem, hogy
mindez megvalósulhat boszorkánypörök
nélkül, a szigorú ezeretet. emberséges
jóakarat, szívós türelem segítségével is.
A kereszténységet sem hitterjesztő had
járatai tették valóban világformál6 erő

vé, hanem az, hogy jobb rendre cserél
te a rabszolgaságot, hogy legalább Is
ten előtt egyenlővé tette az embereket,
s képes volt a népvándorlások, a hű

béri anarchia. a vallásháborúk barbár
zűrzavarából mindegyre megtalálni a
kiutat. Igy maradhatott fenn az eur6
pai ember meg-megú,juló világa, amely
ben lehetővé lett már - nemegyszer az
egyházak ellenében - kivívni az em
beri jogok evilági mélt6ságát is.

Sokat köszönhetek a kereszténység
nek. Főként Jézusnak, az ember fiá
nak, s nem azoknak, akik Isten .fiává
emelték, hogy nevében' lemészárolhas
sák az eretnekeket. Tőle tanultam,
hogy az ember esendő, de megadatott
neki felismerni a jót, a rosszat, s a
lehetőség, hogy válasszon köztük. A lel
kiismeret szabadsága és felelőssége;, az,
hogy testben, lélekben ne csak őrizze,

de javitsa is magát; a kíváncsiság, a
vizsgálódás, a kételkedés és az alkotás.
Tőle tanultam, hogy a legfőbb keresz
ténység magunkra venni a világ gond
ját; terhét, megtalálni a teremtmény
megpróbáltatásának értelmét. Nem ce
rem6niákban, hanem a minaennapi élet'
türelmében. Tőle tanultam különbséget
tenni Isten és Császár, a lélek s a ha
talom szabadsága és szolgasága ~özött;
a hamis írástudók ellen fordul6 tilta
kozás kötelességét, s aharagét, mely
ostort emel a templomban üzérkedőkre.

Jézus olyan tanítványa lehetnék talán,
akit Kálvin nyilván éppúg1l máglyára
küldene, mint az egyéb egyházi vagy
világi inkvizítorok, bár - nem lévén
sem bö'tcselő, sem hittudor, sem a ter
mészet és a társadalom szakmai bú
vára sohasem fogalmaztam meg
olyan tételeket, amelyeket vissza kel
lene vagy lehetne vonnom.

Ismétlem: -nem tételeimmel, de tisz
tességemmel vagyok keresztény; s ha
történetesen úgy tennék fel a kérdést:
szocialista vagyok-e? - nagyjából ha
'sonlóan felelnék.

KERESZTŰRY DEZSO
költő, irodalomtörténész, kritikus

•
KOLOZSVARI GRANDPIERRE. EMIL
író:

Ahhoz, hogy tudjam, keresztény
vagyok-e vagy sem, először a keresz
ténység fogalmát kellett magamban
tisztáznom. Ez nem egykönnyen sike
rült, aminek egyik oka, hogy mínden
nemű teológia míndennemű tétele iránt
kora gyermekkoromtól fogva a legtel
jesebb közönyt tanúsítottam. Ez persze
egyet jelent a teljes teológiai művelet

lenséggel. Erről az oldalról már csak
azért sem közelíthettem meg eredmény
reményében a kérdést, mert agnoszti
kus vagyok, azaz meggyőződésem sze
rint ugyanannyi bizonyítékot lehet fel
hozni Isten léte, mínt nemléte mellett.
Kanti antinómia.

839



A modern tudomány azt tanítja, hogy
valami felrobbant s ebből lett a világ
egyetem, amely jelenleg azzal szórako
zik, hogy tágul. Ez éppoly kevéssé elé
gít ki, mint az, hogy a világot Isten
teremtette. Leegyszerűsítve mindkét té
tel magában foglalja a filozofikus tan
kérdést, hogy mi volt elébb, a tyúk
vagy a tojás. Emberi ésszel megnyug
tató és elfogadható választ képtelenek
vagyunk adni a kérdésre. Marad a hit
és a kegyelem.

Az irodalomban sem leltem segítség
re. A legegyszerubb meghatározást írom
ide: - "A kereszténység azoknak az
igazságoknak, törvényeknek és kegyelmi
eszközöknek foglalata, amelyeket Jézus
Krisztus kinyilatkoztatott". Ez a meg
határozás azonban nem igazít útba a
gyakorlatban. A ferencesek és a jezsu
iták kétségkívül keresztények, de más
más világ mindkettő.

Végül is abban állapodtam meg ma
gamban hogy szükségszerűen keresz
tény va'gyok mert a keresztény kultú
rában nevelkedtem, ennek a kultúrá
nak az erkölcsi mértékeit alkalmazom
magamra és felebarátaimra, annak el
lenére, hogy. sema tételes vallásokban,
sem a túlvilágban nem hiszek, annál
inkább a karitászban. Belső vitám a
kereszténységgel egy volt: a hugenotta.
őseimtől úgyszólván a géneimben örö
költ puritanizmus öröm- és életellenes
ségét igyekeztem kiirtani magamból.
Mellesleg a többi közt azért írok, hogy
a környezetemből kipusztítsam ezt a
csak szenvedést okozó, végső lényegé
ben meddő szemléletet.

*
Kedves Uram!

Megkaptam levelét. - Ha úgy teszi
fel a kérdést: hivő vagyok-e, van-e
bennem áhítat - igenneZ válaszoZok.

De hitem nem kötődik valláshoz. A
költő szavai: "Isten, kit a bölcs láng
esze fel nem ér, /Csak titkon érző lel
ke óhajtva sejt .•." - visszhangzanak
bennem. A Mindenségnek' ez az óhajtva
sejtése' ad áhítatot életemhez, munká
imhoz.

A kereszténység kuZtúrhagyományai
nagyon erősen inspirálnak munkám
ban. KüZönösen a román és a korai
gótika megható áhítata, rusztikus, ára
dó an gazdag virá~zása. Ezt az áhítatot
mélyen átérzem.

Emberi magatartásomat nagyon ke:'
serves. sok kudarcot valló nekirugasz
kodással igyekszem' javítani, erősíteni.
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Az evangélium tanításait a ma em
bere számára. is hasznosíthatónak tar
tom, hisz' mélységes humánuma nem
időhöz kötött.

Személyes vallomást kért, Ime, itt
küldöm - ha nem is árnyaltan - csak
dióhéjban.

Sok szívélyes üdvözlettel:
xovxcs MARGIT

szobrász, keramikus

*
BESZ1l:D MAJCZ1l:N MARIA SZlNMOv1l:SZ

SlRJANAL

(1974. november 26.)

Szervusz, Marika!
Szervusz Asszony! Édesanya!
Szervusz drága, egyetlen Barát!

Utad elvégeztetett és itt motyogunk
betonlakásod ajtaja előtt, ahol már
nincs bebocsáttatás.

Itt a csapatod, Marika, kapkodunk
elszálló krisztusí alakod után, sugárzó
szemeid melegében kuporgunk, emléked
parazsát szítjuk és dödögünk. kiáltunk,
könyörgünk, rángatjuk szürke kabát
kád szélét: ne men] még! Maradj még,
nélküled sötételesz l Nélküled elszáll ró
lunk a kedvesség!

Utoljára azt mondtad a kórházi
ágyon: mostanában sokat álmodol és
álmodban rníndig napfényes tájakon
utazol, barátok között, akiket nem is
mersz.

Akkor már elengedted kezünket. Szi
górúan néztél ránk, mint aki az élet
-dolgait illetlennek és komolytalannak
ítéli. Eltűnt arcodról a szenvedett rno
soly, humorod göröngvei szétgurultak,

Allunk a sárban és szellemed fecske
röptét bámuljuk. Marikám, őszi fecs
ke, melegebb tájak felé húzol a dar
vakkal; de a tavaszokon ugye vissza
jársz hozzánk?

Otthonodban, otthonunkban, aszta
Iunknál, szívünkben és a színpadon
helyed örökké vár. Élni fogsz, -míg
élünk, játszani fogsz, játékainkban to
vább élsz. Részünk voltál, részünk ma
radsz, és Te leszel bennünk az Egész.
Szívemből soha nem hullott ki egy

szekszárdi éjszaka. Két-három .éve le
het. Kirohantál a szállodából és zokog
va kiáltoztál : "Én meg fogok halni. meg
fogok halni." Kerestünk az ismeretlen
fák között, az alvó házak között és mi
kor rádtaláltunk: énekelve, bohóckodva,
táncolva próbáltuk kiűzni a Gonoszt
konok koponyádból ...

Itt állunk megint ördögűző játékra ké
szen, törpe sámánok, hiába. Magaddal



vitted a titkot. A titkodat, amit csodál
tunk, szerettünk és féltünk. 37 éved
fényereje kevés, hogy rátaláljunk.

A színpad színes rnűví tüzei között Te
voltál a napfény. Az örök-tűz. A Fény
hordozó. Az Egyetlen.

Súgarat hoztál magaddal hegyen túl
ról, távoli nagy vizekből, nagyanya
meséiből, Pannónia áldott földjéből,

mélyebbről, mint ahonnan az olajat bá
nyásszák a Balaton takarója alól.

Balatoni lány, kanizsai lány, hol van
nak utánozhatatlan mondataid, ember
groteszk mozdulataid ; szíjas asszony
vállad hordja háncskosárban a kecs
kekörmöt? Nem meséled többet a kecs
keköröm legendáját Tihany fokán.

Allunk a révnél. Almunk Veled száll.
Látunk felkelni a vízről, hajnalban,
Te ritka madár. Allunk a parton, már
a fehér vitorlákat is elhagyod, a sirá
lyokat is, a hegyeket is. Sugaras ma
dár, visszaköltözöl dédanyádhoz. a Nap
hoz.

Köszönjük, hogy melegedhettünk a
közeledben.' Köszönjük a napnak, hogy
erre a Földre küldött.

Marika, a búcsú pillanatában olyan
vagy, mint régen: [egenyesudarú, nap
sugaras, akácillatú, virágszem~, hajnal
mosolyú, madárszárnyú, kenyérbarna.

Te igazság kubikusa, közösség ko
vásza, tisztesség kovácsa.

Te anyaság követe, emberség példája.
Te kiválasztott asszony, küldött mű

vész.
Te szépség szobrásza, boldogság ak

robatája,
Te szeretet agitátora, remény apos

tola.
Te napszámos, Te milliók közt egyet

lenegy.
Szervusz, Marika. Téged hívnak

messzi szózatok.
Mint régi hamvazószerdákon, porod

dal szeretném érinteni homlokunkat.
Elszálló hited égesd belénk.

LATINOVITS ZOLTAN
színművész

*

MANDY IVAN író:

- Soha semmire nem tudtam általá
nosságban· válaszolni. Erre sem tudok.
Hadd világítsam meg - ha lehet 
egy gyerekkori élménnyel.

A gyerekkor mélyén erős hit élt ben
nem. Imádkozással fejeztem ki. Lefek
vés utáni ima volt, ahogy úgy ma
gamra maradtam. Béke vett körül.

Akármi is történt velem napközben,
ilyenkor mindig béke vett körül. Két
imát mondtam. A Miatyánkot és az
üdvözlégyet. Az utóbbi meglehetősen
furcsának tűnhet, hiszen református va
gyok. Anyám katolikus volt, tőle kap
hattam ezt az imát. Egyébként soha
nem akart eltéríteni a vallásomtól.

Egy éjjel az ima megszakadt. Mind
járt az elején, a Miatyánk kezdő sora
inál.

(Második elemista voltam. Miért olyan
fontos ez most nekem? Meg az is, hogy
egy gyereknyaraltatáson történt. Ke
gyetlenül szúrt a szalmazsák. Dühös,
megkeményedett szalma lándzsák tör
tek föl belőle. Körülöttem társaim há
lótermi szuszogása. A szaImazsákom
mellett falevelek egy szürke dobozban.
Napközben összegyűjtött falevelek. Ha
za akartam vinni? Meg akartam mu
tatni valakinek?)

Nem, arról szó se volt, hogy elfelej
tettem a Miatyánkot. Mondhattam vol
na tovább. Végíg elfújhattam volna.
Csakhogy éppen ez az... Éreztem, hogy
mindez üresen kongana. Azt pedig nem
tudtam elfogadni.

Az ima measzakadt.
Soha olyan dühös kétségbeesést! Új

ra kezdtem és újra abbahagytam. Döb
bent értetlenséggel feküdtem a sötét
ben. Mi történt? Mi történhetett?

A békének, a nyugalomnak vége volt.
Újra és újra harcba indultam az imá

ért. Újra és újra gyászos vereség.
Nem nyugodtam bele. Éreztem, hogy

valami rettenetes dolog történt. Jöttek
éjszakák és jöttek nappalok. Mindig
megvívtam a magam csatáját. Ez így
tart szinte a mai napig.

Most már valahogy magában a küz
delemben hiszek.

Meglehet, hogya kereszténység ná
lam az égő türelmetlenséget jelenti.
Hogy nem nyugodhatunk bele a lelki
csonkaságba. A kereszténység nálam a
harcot jelenti valami jobbért, egy tisz
tább ügyért. Harcot li restség, a bu
tasáq, az önteltség ellen,

Eqyszer talán majd éppen ez a sza
kadatla1/, küzdelem vezet el a lélek
békéjéhez.

MOLNAR ANTAL író, zeneesztéta:

- A mélyen tisztelt Szerkesztőség

körkérdésére tudományos hitelességgel
nem válaszolhatok.

De mint laikus, úgy vélekedem, hogy
az igazi kereszténység, ahogyan a He-
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gyi Beszédben "Igévé lőn", alkalmas a
jövendő emberiség üdvözítésére. .

Annál is inkább, mivel a valódz ke
resztény étosz közeli rokonságban van
a szocialista erkölccsel.

PASSUTH LASZLÚ író:

- A felvetett kérdést első olvasásra
túlságosan polarizáltnak érzem - az
igen vagy a nem két határkövén be
lül az árnyékokat - a kétség vagy
kétkedés övezeteit csak nehezen kerül
hetem el. S mintha az agnosztikusok
nak lenne könnyebb a válasz - va
lamit tagadni - retorikusabb, mintha
ilyen esetben a véleményt a szembenál
lás daca edzené.

Nyolc éva kolozsvári piaristák Alma
Materében s így, visszatekintve, még
Majláth püspök lényének varázsa volt
az, amit mint örökséget a férfikorba
magammal hozhattam. Talán csak azt
tehetném hozzá, hogy mindmáig ez az
a "teológiai poggyász", amelyet hordoz
hatok s mindaz, ami a keresztényi meg
győződést megtámasztja, inkább a tör
ténelem oldaláról közelített felém. Pon
tosabban szólva - a nagy világkép,
mely feltárul míndenkíben, aki keresz
ténynek, érzi magát - nem fejlődik ki,
nem bontakozik szét sűrűbben, árnyal
tabban, mint amikor elhagyjuk a gim
názium küszöbét.

E néhány szó nyilván elegendő arra,
hogy az, aki olvassa, megérezze benne
az igen-t s ugyanakkor azt is, hogy fél
évszázadnál több idő alatt sem csende
sedtek el a kétségek' és . szorongások,
melyek a transzcendens világ létét va
lahová a tudatalatti eszmélés s az álom
világ közé helyezik. De lehet-e vissza
fordulni az úton, melyre ráléptem s
amely - úgy hiszem - létem utolsó
órájáig vezet?

PERNYE ANDRAS zenetörténész, kriti
kus:

Sajnálatos módon a kérdés szub
jektíve nem válaszolható meg. Ebben
zenetörténész voltom is megakadályoz.
Mindkét dolgot - a kereszténységet és
a zenét - szemlélve, az Önök kérdése
differenciálatlannak tűnik.

Ami az előbbit illeti: mít kell keresz
ténységen értenünk? A szigorú érte
lemben vett római katolicizmust
melyben nevelkedtem -, vagy a pro
testantizmust? A későbbi egyházakkal
olyannyira meg nem egyező korake-
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reszténységet, vagy a legujabb idők tö
rekvéseit? Ezeket az óriási különbsége
ket kereszténység és kereszténység kö
zött az ökumenikus zsinat ellenére sem
tekinthetjük nemlétezőnek. mert
Szent Agoston szavaival élve "a
múltat megváltoztatní Istennek sincs
hatalmában". Továbbmenőleg: amit a
kereszténység az előtte volt korszakok
érzés- és gondolatvilágából átmentett,
az fontosabbnak, "örökebbnek" látszik
a kereszténységnél magánál, a művé

szet számára pedig talán a legfonto
sabb.

Ami pedig a másik dolgot, tehát a
zenét illeti: világtörténelmének csak
egy részét ismerjük, azt, ami fennma
radt. Gyökérzete csakúgy, mínt ideoló
giája mélyen ereszkedik a keresztény
ség előtti kultúrákba. Amennyiben te
hát a zene - az Önök szavaival élve
--"örök és alapvető morális értékekre
figyelmeztet", úgy e figyelmeztetések
"örökebbek" a kereszténységénél. Egyet
len vallás sem hozhat létre annyira
általános érvényű Igazságrendszert, mint
a művészet, Szép példa erre az egyip
tomi kultúra, melynek vallási vonatko
zásait ma már csak a szakemberek is
merik - művészete viszont közkincs.

A katolicizmus ideológiai és zenei
tekintetben kereken l600-ig determi
nálja a zene történetét. A protestantiz
mus kb. a XVIII. század közepéíg.
Tisztán a kereszténység oldaláról azon
ban a zene éppúgy nem közelíthető

meg, mint ahogyan például a nap
mégoly alapos vizsgálata sem vihet kö
zelebb bennünket az egyiptomi kultúra
napimádó korszaka művészi alkotásai
nak megértéséhez. f:s fordítva: az

. egyiptomi műalkotások ismerete nem
gazdagítja a napról alkotott képünket.
A művészet már csak ezért sem lehet
"egyik kifejezési formája az európai ke
reszténység tartalmi mondandójának".

Mindennek ellenére - főként az em
lített dátumok előtti korszakokban ke
letkezett művekre nézve - igen fon
tosnak tartom a keresztény mítosz tör
ténelmi átélését, de legalábbis ismere
tét. Ennek elhanyagolása jelentős mér
tékben hátráltatja a régi muzsíka diffe
renciáltabb megismerését, legalábbis
ma. Könnyen lehet viszont, hogy ezer
év múlva ezt sem fogják ennyire fon
~~t~ak tartaní. (Lásd az egyiptomi pél-

A két dolog közé tehát nem lehet
egyenlőségí jelet tenni. A zene nem
tesz kereszténnyé, a kereszténység vi
szont nem tesz zeneivé senkit.



R~SZLET SZENT ORPHEUS BREVlARDrnMA
IV. KOTET~NEK BOVfTETT TARTALOM

MUTATOJABOL

l. Orpheus egyik legkedvesebb tanít
ványa (paradosso dei Contraditti An
tagonista) Iogíkai.v bölcseletí és hittudo
mányi előadásokat tartott európai egye
temeken és kolostoriskolákban a "tudo
mány vándorszínészeként". Megtudja
barátaitól, hogy őt tanításaiért inkvizí
ciós jellegű egyházi bíróság elé szán
dékoznak állítani. Erről levélben szá
mol be Orpheusnak: amennyiben csak
lehetséges, logikai sűrűséggel jelzi "ta
nait" vagy inkább egyéni eszmélkedé
seit és kérdi, hogy ezek után is nyu
godt lelkiismerettel kereszténynek ne
vezheti-e magát? -

2. Az ősember egyedül érezte magát
a világban, sem saját magát, sem a
környező természetet nem 6 csinálta,
hanem valami, vagy valaki Más. Ez
a Más az Isten. -

3. Minden mítosz, ha kritizáljuk is:
figyelemre vagy tán tiszteletre méltó,
kétségbeesett Nagy Kísérlet ennek az
Idegennek vagy' Másnak kifejezésére. -

4. Ebben a kisérletben én is egy éle
ten át részt veszek, sok belső harccal,
mert egyszerre vagyok mítosz-szülő

(mítogén) és túljózan, túlracionális ter-
mészet. - -,

5. Imádkozó desperációval kiáltom,
ordítom a két nagy kérdést: l. A vi
lág tele van rosszal, szegénységgel, be
tegséggel, gyűlölködéssel - miért? mí
ért? akar Isten egy gonosz és szenve
dő világot? 2. Miért, miért rejtőzik el
Isten az emberek elől - ahelyett, hogy
világos Napként állna egzísztencíánk
közepén? Szinte maga termeli maga
ellen az ateizmust. -

6. Nincs kedvesebb foglalkozásom (a
természettudományok mellett , , .) az
összehasonlító vallástörténetnél. A ke
reszténység kritikusai boldogok, ha ide
gen, ún. pogány vallások témáit és mo
tívumait látják felszívódva, ismételve
a kereszténységben, - boldogságuk
oka: ezzel "destruálhatják" a keresz
ténységet. Én? Örülök a pogány és ke
resztény rokonságoknak: a gyökerek
gyökerénél minden vallás ugyanaz, a
kereszténység igazolva, nem kompro
mittálva van. -

7. Emberi művészetnek sehol és soha
olyan monumentális alkotásait nem ta
láltam, mint a román és gótikus ka
tedrálisokat,dómokat. -

8. Ha valami vagyok, hát ez vagyok:
"bestiális" szeretője, pártolója a szegé
nyeknek, betegeknek, elesetteknek 
minden molekulám a legfanatikusabb
harc a békességért, [óságért, igazságos
ságért -, a Hegyi Beszéd ígért bol
dogságait korlátozhatátlan mohósággal
már a földön meg akarom valósítani,
Fizikai szervezetem moralitásból van
élettanilag felépítve - nem akarok
mást, mint tevékeny könyörületet,
résztvevést, hálát -, szívem és agyarn
a megbocsátás okos helyre állított lár
más-lángú szövétneke. Az én választott
ünnepeim egyik legpirosabbja: Minden
szentek napja, mert akkor a névtelen
nép ezer és százezer névtelen jó em
berét ünnepeljük, nem a hivatalosan
oltárra emelteket. -

9. A rossz és a szenvedés jelenléte:
legkeservesebb problémánk. Ezért a
Golgota és Kálvária legelső zarándok
helyünk, - ha már Isten ismeretlen
okból rosszat és szenvedést teremtett:
megtestesülésekor a szenvedést kellett
testeként vállalnia - az incarnatus est
értelme: indoloratus est. Testté lett:
szenvedéssé lett. -

10. Kontraszt és ellenpont: Jézus el
ső csodája - a kánai menyegzőn a
bacchikus bor "teremtése" -, vagyis
a végső cél mégiscsak a szenvedés le
győzése és az életöröm. Az egyik Szent
lélek-himnusz is "perenne gaudium"
ról, az örök boldogságról beszél. -

ll. Jézus mézsem kereste, kívánta a
szenvedést (,.múljék el tőlem!" ...): te
hát ha római hatalom volnék - nem
a keresztfa és feszület lenne oltáraink
és katedráliaínk, szentkéneink és szent
ruháink fő és első ..ékesséze", hanem
a keresztény boldoasáanak valamely jel
kéne. A szén zvermek. a jó pásztor. a
vígan feltámadott. a bárány. az apolló
nikus ifjú: nem így volt-e okosan kez
detben vagy ötszáz évig a művészetek
ben? - .

12. Eltévelyedés és az Isten-teremtet
te természet totális félreértése: a
szexualitás kérdésének középpontba ál
lítása. Nem ez az erkölcs gyújtóponti
kérdése. Hatalomvágy, kapzsiság, hiú
ság és gyűlölet a főbűnök. Aszkézis el
len beszéltem, hiszen Isten is materi
ális ember és világot akart, nem csak
angyalit. A fogamzásgátlást nem tartot
tam istentelenségnek, - a Biblia "so
kasodjatok és szaporodjatok" nem az
emberiség öngyilkosságáig burjánzó
"végtelen" szaparodást jelenti. Házas
társak válhatnak. -



13. Kínaiak, hinduk, óceániaiak stb.
hittérítését nem pártfogoltam: Isten te
remtette őket olyan vallásúaknak, ami
lyenek, és mínt mondtam, a mélyek
rnélyében minden mítosz ugyanazt
a transzcendentális vagy metafizikai
igényt, szomjúságot elégíti ki. A meta
fizika: fizikai jellegéről. Nagy kérdés:
a világ zöme míért nem Isten-igé
nyű? - .

14. A művészek sok-istenhivő alkatok,
a filozófusok Ös Egyetlen Ok-hivő al
katok. Utóbbi az egyik oka, hogy a
"kereszténység" mellett oly gyakran
"judeo-kereszténység"-rőlbeszéltem. -

15. A panteizmusról megbocsátólag,
megértőleg szóltam: a teremtmények
imádása nincs messze a Teremtő imá
dásától, aminthogy egy Mozart-kvar
tett szeretete nem esik messze Mozart
személyének szeretetétől. -

16. Egyelőre megválaszolatlan kérdé
sem : hogyan és miért akarhatta Is
ten a leggonoszabb és legvilágiasabb
pápák lehető létezését? Hogyan tűr

heti a rossz papok szapóraságát a
Szeritlélek az ő Egyházában? -

17. Ugyanakkor sok első és későbbi

századok nagyeretnekségeit nem ítél
tem el a küszöbtől fogva, globálisan,

- hanem (gyónom, ha gyónnivaló) : sok
sok teológiai és bölcseleti igazságot ta
láltam bennük, - indítékait emberileg
nagyon érthetőnek véltem.

18. Noha vasököllel zúzzuk szét az
ereklyehamisítókat : én vagyok a világ
első és örök ereklyetisztelője, mert
anyagi létünk és anyagi teremtettsé
günk következtében fogni, csókolni, szo
rongatni, nézni, ölelni akarjuk azokat a
tárgyakat, rnelyek szeretteinkhez tartoz
nak. Ha Isten anyagót teremtett, nagyon
isteni dolognak tarthatja az anyagot:
az Ö nyomába lépünk tehát, ha szent
jeink csontjait, ékszereiket vagy köny
veit fantázia-lobogtatóan tapasztjuk ma
gunkhoz. -

19. Rajongó és realista csodálat fűz

az evangéliumok nem "propagandista"
részeihez: elmondják Péter tagadását,
bemutatják a tanítványok naiv tudat
lanságát és - Főhősének emberi töré
kenységét. -

20. Tanítványaim gyakori csodálko
zására nem titkoltam, hanem lírai köz
vétlenséggel mutogattam, hogy tökéle-

. tes egyformasággal. ugyanazzal a vad
viharos erővel vonzódom a spanyol ba
rokk katedrálísokhoz, pompához, mint
a remeték kalyíbáihoz, a kolduló ba
rátok rongyos szandáljaihoz, - a ke-
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reszténység óriási átmérőjét mutattam
be ezzel. -

21. Előadásaimban különös vonzaimat
árultam el olyan vallási felfogások
iránt, melyek sok más vagy társvallás
tételeiből, szokásaikból állították össze,
válogatták egybe a magukét. Elítélő

vagyelfogadó zsinatok és bölcseleti is
kolák: szinkretizmus, eklekticízmus és
még szép más neveken ismerik ezt a
fajta hittani gondolkodást. Zsidó Ószö
vetség, görög filozófia, bizánci keresz
ténység, szíríaí vallás, egyiptomi ha
gyományok, római ortodoxia stb. össze
olvasztásában nem okvetlenül kotyvalé
kot, káoszt szimatoltam, hanem Nagy
Szintézist, szétszórt· igazságok egységét
(koptok ...). - .

22. Ha a világ élő paradoxon, vallása
is csak paradox lehet. -

23. És az örök harc hit és ráció kö
zött! Szubjektíve, nekem (a mítosz-szű

lőnek és racíonalistának) ez az ellen
tét: tűrhetetlen és el viselhetetlen. A
harc persze főleg a csodák el vagy el
nem fogadása körül dúl. Saját meg
oldásom már sokaknak megszerezte ez
ért az "eretnek" [elzőt és billogot: ná
lam is egyszerűen a csodák allegori
kus, jelképes felfogásáról van szó, Ezek
az eretnekségek (ha azok) például
(ezernyi a példa) nem fogadják el a
Madonna testi mennybevitelét. De el
fogadják és elfogadom, ha: jelképesen
fogom fel. Minek az örök emberi jel
képeként? "Isten és Ember a legszo
rosabb anyagi kapcsolatban akar élni,
a szenvedő anya alakja a legtiszteletre
méltóbb fájdalmas földi tény; ha Va
laki a képzelhető legszorosabb kapcso
latban van az Istenséggel: kell, hogy
isteni legyen élete befejezése, kell,
hogy a legnagyobb dicsőség és öröm
legyen jutalma." - A szentek csodá
latos legendát örök emberi vágyálmok
kifejezései: számomra az ilyen erős

vágyálom (népmesék ...) már szinte re
alitás. -

24. Megrendítő titok, hogy ha az Egy
ház (vagy egyházak ...) "Krisztus tes
te": míképpen lehetett végtelen száza
dokon át - szakadék Jézus és hiva
tott örökösei (Róma) között? Miként le
hetett szinte poklok pokla a császár
ság és pápaság harca, - Szent Péter
utódjai hogyan lehettek világi császá
rok bábjai ? Ekkora hatalma van a Sá
tánnak? -

25. Nincs kívánatosabb lelki elfog
laltság számomra, mint az imádság. De
ahogy egy keserűség végigkísérte kétel
kedő Szent Hugó életét, úgy az én ke-



serűségem is ez: Isten csak kétségbe
esett rimánkodásomra segít meg? Saját
maga jószántából - nem?.. "Ha egy
szer betegséggel és nyomorúsággal akar
sújtani, úgysem fog miattam. változtat
ni szándékán, - ha meg nem akarja
kínomat, imám nélkül is boldogságet
ad nekem." - Itt sokat filozofáltam Is
ten emberformájúságáról (antropomor
fia): apa és gyermeke viszonya. -

26. Ekkor ért meg végleg legnagyobb
irodalmi tervem, az Új Nagy Modern
Katekizmus megalkotása; tulajdonkép
pen egy monumentális kommentárja
(korrigálása?) a réginek, huszadik szá
zadi Appendix. Ne döbbenjetek, ha
mondom: vallási önéletrajzom is bele
lenne szöve, Kell, hogy így legyen: hi
szen - életem örökös Harc az Angyallal,
vagyis a sok tomboló "anarchi
kum"-ot szívemben és agyarnban min
denáron össze akarom egyeztetni az
zal a különleges és rendkívüli egyhá
zias neveléssel, melyben részesültem. -

27. Könyvet provokálni is akarok,
hadd olvassam: az ateizmus legpozí
tívabb, tételes bizonyítékainak negatív
hittan"-könyvét. - Vannak káromlá

~ok, kételyek és blaszfémiák, melyek
ihletésükben százszor vallásosabb jel
legűek, mint millió közember közönsé
ges vallásgyakorlata. - Épp ezért (no
ha nem esem bele pontosan az első ka
tegóriába) igazságtalanságnak tartanám,
ha valamely hivatott, vagy hívatlan
Felsőbb Fórum kizárna a keresztény
ségből. -

28. Ahogy az állatok, növények, kris
tályok, szóval az egész anyagi világ
egyetem nem egyszerre, egy-pillanat
ban lett kész, hanem évmilliárdokon át
változik, fejlődik szakadatlanul: a ke
reszténység is, mint természeti és tör
ténelmi tény - részese az egyetemes
fejlődésnek -, nem merev dogmati
kum, hanem alakul, leglényegát leg
természetesebben megtartva. Egy vita
irat a kezemben: "Theologia Darwinis
tica". -

29. Bármennyire hetykén hangzik: a
primitív babonaságet mindig élesen
meg tudtam különböztetni a csodák
értelmezőitől (lásd: fent az allegórták
ról mondottakat). A primitív babonás
kodást, a nem létezhető pokollal való
fenyegetődzést stb. azért is üldöztem
~s üldöztettem, mert ezeknek gyakor

lói, a rossz papokkal együtt, fő okai a
kereszténység-ellenességnek: emberek
milliói vetik el Istent és az egész ke
reszténységet, csak mert komiszul mél-

tatlan egy plébános vagy mert boszor
kány egy apáca. -

30. Ismétlem: az irgalmas Jézus sze
mélyével összeegyeztethetetlen a pokol,
de ugyanakkor nagyon is érthető a
vágy, hogy a bűnösnél bűnösebb vi
lágban és világon legyen egyszer már
végső leszámolás és igazságszolgálta
tás. -

31. Szertelen vonzalmam minden li
turgia, rítus, szertantás, szentség es
szentelmény iránt: hiszen a nagytermé
szet is a nagy teatralitást szereti kizá
rólagosan, Isten példamutató akaratá
ból. Gyerekjáték megkülönböztetni a
keresztény szertartástant barbár és bo
lond ritualizmusoktól, még ha vannak
is "pogány" elemek a kereszténység
ben. -

32. Utolsó párizsi előadásom a Kará
csonyról szólt, mint a kereszténység és
pro-kereszténység legtökéletesebb ün
nepéről, - ez előtt pedig három-négy
órát töltöttem azzal, hogy hallgatóim
"összes" kérdéseiket tegyék fel nekem.
A kérdések tömkelegéből. témáiból egy
párat közlök (szigorú logikai sorrendet
aligha lehet "kiskolasztikázni"). - Ke
resztény az, akinek Krisztus személye,
morális tanítása a legelfogadhatóbb fak
tum, követése minden ember lehető
legnagyobb boldogságát biztosítja,
nevezzék tanítását utópiának (ezt most
nem részletezem), de az európai (és
világ)történelem valóságos megváltá
sát jelenti. - Hogy betegek, szegé
nyek, öregek érzékenyebben reagálnak
az ún. metafizikára: nem kompromittál
ja Jézus tanítását. - Jézus spirituali
tása (a mindennapi kenyér elsőrendű

fontosságának pozitív hangsúlyozásá
val!) kifejezhetetlenül távol van min
den spiritiszta hülye és aljas sarlatán
ságtól, - Sok keresztény ún. szekta
történeti ténye nem okvetlenül karika
túrák témája, sok ilyenben továbbra
is Jézus személye és a szocíálís igaz
ságtevés a központ. - A remeteség
vágya érthető a forradalomra erőtle

nekben : a világ és az emberek túl
sokaságosan gonoszok (pénz és hata
10m): sokan el- és ki kívánkoztak a Sá
tán gyilkos zsibvásárából. Épp ezért
megértéssel kezélhető az a tanítás,
mely a természetet és 'történelmet a
Sátán teremtményének tartja. Még a
Miatyánk is A Gonosz-ról beszél. 
Beszéltünk sok régi hitvita naivságáról.
korlátoltságáról, betűrágásáról, álarcos
ságáról (pl. az Oltáriszentség körül). A
világot Isten sok szempontból érthetet
lennek teremtette: keresztény dolog
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igenis a téves magya:~zatok (k~tiku~)
megbocsátása. - A VIlag rettento ero
vel Van és' rettentő erővel Titokzatos:
ez a két tudat a vallások forrása, erre
reagál nekünk európaiaknak, a legér
zékenyebben Jézus. - Ne a bún! a
bún! a bűn legyen középpönti téma az
etikában, hanem a jézúsí megértés. 
A középkor zárt, rendezett, kerek,
szisztematikus világképet adott, tévedé
seivel is magnetikusan vonzó, - téves
delejezéseinek azért ellen tudunk állni
ott ahol kell. - Az Istentől (Jézustól)
kiÜrített világ meghirdetését az iroda
lomban művészetben stb. nem követte
boldogság, sőt - kétségbeesettség és
őrültség. -

33. Prédikációimnak tán felét a Nativi
tas Domini a Karácsony ünneplése,
-vagyis a k~reszténység motivisztikájá
nak summázása teszi ki, de mivel a pá
rizsiak ezt még nem hallották, műve
imből kiragadtam a leglényegesebb pa
ragrafúsokat. - Szeressétek a Csillagot,
hiszen a csillagok a világegyetem te
remtésének (a csillagködöktől a csillag
virágig) örök jelképei és megtestesítől,

Ugyanakkor? A csendes esték idilli,
meleg, szerető és őrangyalt mécsesel.
Jelképei a világosságnak es a remélt
mennyeknek; gyújtsatok sok csíllagszó
rót és kis gyertyát a karácsonyfán, a
telünkben zöldelőn. - A csillag, a vi
lág iránytűje: istállóhoz, szegények
kunyhójához vezet, nem a római csá
szárok palatinusi palotáihoz. A sze
génység szentségét hirdeti a csillag, a
legegyszerubb emberek jóságát, mely
csírájában hordja a szegénység végét a
habzsolók földtekéjén. Szegénység és
végső etikum örök kapcsolata a Szüle
tés: hfiiba vannak a világon rossz sze
gények, Jézus mégis a. nromort~nYát
egyértelmű nagy egyoldalúsággal vállal
ta és megváltásának tengelyében és
tűzpontjában a szegénységtől való meg
váltás áll, - Test és anyag legracioná
lisabb tiszteletéről van szó, hogy ha
a szellemi Isten leghőbb vágya a szel
lemi egekben - emberi matériánkká
változni, a teremtmény szerepét vállal
ni a Teremtőnek. - Az istállóban most
(mint egy varázslatos szünetben és fel
függesztésben) elnémulnak, mert felol
dódnak a rossz dogma-kereplők a fo
gantatás körül, hallgat az ördög és: a
Végső Kín a Kereszten csak elégikus
árnyék a jászol deszkái között. - Fe
lülmúlhatatlan, pótolhatatlan és nélkü
lözhetetlen paradoxon, hogy a Dolgok
;Első Oka és a szeretet inkarnációja 
a szamarat és tehenet választja első
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testvéreinek -, nem az At!J.éni Egye
temre megy, nem sznob filozófiai ka
tedrák kellenek Neki, hanem a mezők

barmai, a szántóföldek parasztjai, a
legszelídebb bárányok pásztorai, a lel
ki szegények elemi egyszerűsége. A
pásztoroknak szóló kinyilatkoztatás szín
te megjósolj a, hogy a túlbonyolított, hi
pertechnikába beleőrült élet csak csőd

be és boldogtalanságba fulladhat. - A
pánszexuálís őrület helyett ott világol
a legtisztább anyaság legszebb öröme.
-- A világegyetem: az örökké robbanó,
expandeá16 kozmosz egy Gyermek kezé
ben van, - noha tudjuk, hogy a gyer
mek nem minden erény magábafogla
lója, mégis az anya szemével nézzük
ártatlanságát, mégis elragad a csodála
tos antitézis: az egész világ léte, törté
nelme egy isteni csecsemő kezében (nem
Augusztuséban vagy Tibériuséban), 
itt lehetsz leggazdagabb keresztény. 
És térdeljenek porig hajolva három és
minden királyok (a hatalom, a tudo
mány. a művészet gőgöseí) úgy, ahogy
a mágusok a szeritképeken. Minden
impérium ímperíalízmusa van itt eleve
halálra ítélve, mikor a napkeleti hár
mak: öszvérek és tehenek "udvartar
tásában" hódolnak a legszegényebb
Gyermek előtt. - És velük együtt a
pásztorok: nem császárok és juhászok
balga kibéküléséről van szó, hanem
arról hogy a pásztor is király és a
király is pásztor - félre nem érthető
en minden ember egyenlőségéről van
szó ezt fejezte ki tán dadogva utolsó
mo~datom. - Ajándékot míndíg hoz
zatok, adjatok, szórjatok, mert az aján
dék (levágott bárány, vagy tömjén) a
szeretet legtökéletesebb kifejezése, nem
"kegy-ajándék", hanem előképe. annak
a világnak, mikor már nem is kell
ajándék. - Ha békesség van a szent
családban (és minden békés család
szent), akkor ez a béke karácsonyi ga
ranciája, hogy igenis az egész világ bé
kében élhet. - Hallottatok-e szebb két
mondatot, oly sok silány mondatot fö
löslegessé tevőt, mint a betlehemi kán
tust: Dicsőség a magasságban az Isten
nek és békesség a földön a jóakaratú
embereknek? -

34. írd meg, Orpheus, hogy mindezek
után te kereszténynek tartasz-e en
gem?

SZENTKUTHY MIKLÓS
frb



TOLDALAGI pAL költő:

- Szüleim keresztény hitben nevel
tek fel, aminek felnőve és megöreged
ve hátat fordíthattam volna. Amikor
ezt írom, ez tiszta képtelenségnek tű
nik fel előttem. Életem alapja az Új
Testamentum. Ha nem tudnék hinni,
élni sem tudnék már. Hitvallásul az
alábbi verset küldöm:

Minden egyébre gondolnak, de rá nem.
Szamárháton, kezében pálmaággaI
a városba ment. Nagy vagy Jeruzsálem.
Virágokkal behintett úttal várták,
és látta az emberek sokaságát,
~römkiáltásokat hallott, gyászos
kéró szavakat, miket meghatároz
a gYógyfthatatlan és nagy betegség,
megérintették ruháját, a testét,
-ez volt a diadalmenet, az ünnep,
a teljesség, Ezek mind tovatdntek,
és nemsokára keresztre feszftve
kiszenvedett, a sebeit tekintsd te,
emlékezz vissza szavaira, aztán
legyen szfvedben csak tiszta maradvány.

TOMKA FERENC teol6gus, az egri
Papnevelő Intézet pasztorális teol6gia
professzora:

- Vajon mít válaszolhat erre valaki,
akinek nemcsak egyéni élete, hanem
ernberekért végzett munkája és tudo
mányos kutatása is teljességgel össze
nőtt a kereszténységgel. Hogyan tud
jon röviden írni arról, ami egész éle
tét, egész létét, annak minden örömét,
reményét, felelősségát és távlatát, de
-egyúttal minden fájdalmát és rnegol-
-datlanságát is jelenti? Hogyan szólhat
az ember röviden arról, ami a szó leg
valóságosabb, legteljesebb értelmében a
Minden, az Élet számára? - S ha
mégis megkísérlem, hogy eleget tegyek
a felkérésnek. változatlanul tudatában
vagyok a szavak, a mondatok korláta
inak, elégtelenségének ...

Miért vagyok keresztény? A kérdés
sokértelmű. Legalábbis két részre kell
bontanom ahhoz, hogy megkísérelhes
sem a választ. Először is: miért val
lom magam Krisztus követőjének?Mert
találkeztam Krísztussal - és a Mín
dent találtam meg Benne. Találkoz
tam Vele először szüleimnek (és köze
lebbi hozzátartozóírnnak) minden
megpróbáltatás ellenére - Krisztus de
rűjét és legyőzhetetlen szeretetét su
gárzó életében; később, egy elég sok
"kérdéssel, megkérdője1ezéssel teljes idő

után találkoztam Vele filozófiai, teoló
giai, lélektani és szocíológíaí tanulmá
nyaim során; közel két évtizede na
ponta találköztam Vele a csendben, a
szentmisében s a mindennapok életé
ben; s végül ímáím, szenvedéseim fel
ajánlása által - a keresztények közös
ségében, e csodálatos természetfeletti
testvéri egységben.

Már az első gyermekkori találkozás
ban valóságosan megsejtettem az élő
Krisztus arcvonásait. S bár tekintetét
-- szeretetem elhalványulásának időit

leszámítva - azóta is folyton érzem
magamon, Krisztus és a kereszténység
évről évre egyre többet és egyre ki
fejezhetetlenebbet jelent számomra. Ke
reszténységern, Krísztus-képern, illetve
Krisztussal való kapcsolatom alakulá
sában szüleím és néhány krísztusí éle
tet élő pap példája után fontos szere
pe volt filozófiai-teológiai tanulmánya
imnak. Ezek során mindazokat a kér
déseket feltettem magamnak és - en
nek nem mindig örülő - tanáraimnak,
amelyeket egy mai, természettudomá
nyos szemléletben felnövekedett és a
marxista filozófiának vagy más mate
rialista filozófiának legalábbis alapjait
ismerő fiatalember feltehet, s megta
pasztaltam, hogy egyrészt ezek a kér
dések nem megválaszolhatatlanok, más
részt az ember legemberibb kérdése
ire éppenséggel csak Krisztus, illetve a
kereszténység tud választ adni. Talán
különösnek tűnhet, hogy Krisztus-él
ményern további elmélyülését éppen
szocíológiaí tanulmányaimnak köszön
hetern. A szociológia, illetve a lélektan
alapvető törvényeit némileg közelebb
ről megismerve, egyrészt a Krisztus ál
tal megrajzolt emberképnek és e pro
fán tudományok emberideáljának bi
zonyos alapvető azoncsságán döbben
tem meg (ámbár egy hivő embernek
aligha szabadna ezen megdöbbenníe),
- másrészt azon, hogy e tudományok
eszközeivel is világosan "kimutatható
nak" éreztem, hogy a "teljes ember"
csak a krisztusi ember lehet.

A tanulmányok jelentőségének hang
súlyozása után mégis azt kell monda
nom, hogy ha arra a kérdésre kell vá
laszolnom, miért vagyok keresztény,
vagy - ami közelítőleg ugyanazt je
lenti - mit jelent számomra Krisz
tus, sokkal többet kellene szólnom a
napi elmélkedések csendjéről. Krisztus
titokzatos Testének egységéről. a szent
míséről, és Krisztust - bár megren
dítően nyomorult és elégtelen mődon,

de mégiscsak - utánozni akaró éle
temről, amelyekben a legmélyebben, a
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legszemélyesebben találkozom Vele.
Igen, életemben is folyton találkozom
Vele. Nem életem tökéletességében, ha
nem abban az élményben, hogy napról
napra újra kiemel tökéletlenségemből;
hogy gyengeségem ellenére nap nap
után arra képesít, hogy segítsek má
sokon' hogy "kiegészítsem testemben,
ami híja van Krisztus szenvedésének,
Testének, az egyháznak javára" (Kol
1,24); hogy olykor egyeseknek. máskor
százaknak beszéljek Róla, és láthas
sam, hogy reménytelen, kilátástalan
emberek megtalálják Benne a reményt
és a kilátást ... De itt már arra a te
rületre érek, amelyről alig lehet be
szélni, bár összehasonlíthatatlanul je
lentősebb a mondanivalója azzal a kér
déssel kapcsolatban, hogy miért va
gyok keresztény, mint az előbb emlí
tett elméleti szempontoknak.

Itt merül fel bennem a második kér
dés, a "Miért vagyok keresztény?" kér
désének továbbvitele: Vajon keresztény
vagyok-e? - Amíg túlságosan sokra
tartottam a tudományokat, addig, ha
nem is megfogalmazottan, de tudat
alatt azt reméltem, hogy tudományos
ismereteim mélyülésével arányosan job
ban fogok tudni beszélni, írni, tanú
ságot tenni a kereszténységről, az élet
Távlatairól. S bár ebben a feltevés
ben van igazság is, túlhangsúlyozása
kétségtelenül csökkentette bennem azt
a feszültséget, amit az említett máso
dik kérdésnek ki kell váltania. Ma úgy
vélem, hogy mélyebben értem a Szent
írás szavait, hogy "Isten a szeretet",
hogy "aki szeretetben él, Istenben él
és Isten őbenne" (1 Jn 4,16), s hogy az
embereknek arról kell megismerniök
bennünket, hogy szeretjük egymást (Jn
13,35). Mélyebben kezdek hinni Jézus
szavában (különös, hogy csak mosta
nában jutottam idáig), hágy "aki sze
ret . .. annak kinyilatkoztatom magam"
(Jn 14,21), s tudom, hogy Jézusról csak
az beszélhet és tehet tanúságot, akinek
O kinyilatkoztatja magát. Amióta Krisz
tusnak ezek a tanításai kerültek éle
tem központjába, azóta arra a kérdés
re, hogy· keresztény vagyok-e, csak azt
tudom válaszolni, hogy sajnos - a szó
teljes értelmében - nem; hiszen tel
jesen keresztény (krisztusi) az, aki tel
jes a szeretetben. Igaz, a szeretet tel
jességére csak az Istennel való végső

találkozásban juthatunk el, de attól a
szerétettől is nagyon messzeállónak ér
zem magam, amit itt a földön meg
valósíthat az ember. S bár minden nap
megkísérlem, hogy rálépjek a szeretet
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útjára - hiszen egyre inkább ebben
látom a kereszténység lényegét -, fé
lek, hogy a kereszténység és a szerétet
azonosságának mélyebb felismerése és
mindennapos nekiindulásaim még na
gyon kevéssé látszanak meg életemen ...

>I<

Kedves Béla!

Szívesen válaszolnék a körkérdésre,
valóban, de amint gondolkodom a
mondhatón s a mondandón : mind bi
zonytalanabbá válok. Erzem, csalóka a
kérdés. Egyszerűnek látszik: ez vagyok,
ez nem vagyok - ezért és ezért. De
még sincs így. Jobb lenne kérdezni:
miben nem vagyok, vagy még jobb,
ha meg tudnám mondani: mióta nem
vagyok keresztény. Mert ha ezt tud
nám, talán magától adódna a miértre
is a válasz. De semmiképpen sem más
fél-két oldalban. Ennyiben hogy is le
hetne egy gondolkodás- és talán' egy
életmód-változással igazságot tenni?
Többet mondani, mint előítéletet? Bár
mit ha kíragadnék: hamis kép kere
kedne ki. Vehetném a diákot, aki szá
mára fontos lett eldönteni, kinek van
igaza: a katolikus, a luteránus vagy a
református hitnek - mindeniket ta
nulta; s hitte, vagy akarták, hogy higy
gye valamelyiket. Gondolattal s mérle
geléssel következtetésre jutni és bizony
ságot keresni hiábavalóan annyi, mint
rájönni: a kereszténység önmagát hoz
za fel tanulságul és az írás is magáról
mondja, hogy az. Félretenni elekor
mindeniket s az egészet velük, - ra
cionálisnak tűnő döntés. De nem esett
ez a választás anya, nagyapa és apa
között? S lett az egész kereszténység
elvetése inkább ennek a választásnak
az elutasítása?

Lehet-e mondani, hogy ezután már
nem voltam keresztény? Mennyiben
nem, s miért? S amint ezt kérdem,
már tovább is kell mennem az érzel
mek világához és 1943-44-re kell gon
dolnom. A muszáj-hittanórákra, Láza
dásra kényszerített ideológia és hit: lá
zadás, eszmei terror ellen. És volt ez
az idő a zsidótörvények és deportálá
sok ideje. Amikor bizonyítani kellett,
hogy keresztény vagy, s aki nem tud
ta, azt halálra adták. Keresztényelle
nessé válni akkor: nem lehetne ezt ta
lán természetesnek mondani? Az ak
kori heves-heveny antiklerikalizmusban
és vallásellenességben ilyen lázadás
meg tiltakozás volt. Pedig voltak ugyan
akkor emberek, akik a kereszténység



nevében tiltakoztak, mint Márton Aron
1944 húsvétján mondott püspöki prédi
kációjában' Kolozsvárott.

A heves érzelmi indulat kötöttségről

árulkodik. Későbbre kellene mégis ten
ni az időpontot. És mondanám, akkor
szakadtam el, amikor szenvedély nél
kül már, vagyis higgadt ésszel kezd
tem kereszténységről (is) gondolkozní.
Ez pedig jóval később volt. Mégis jo
gos lenne így tekinteni: az a hitszerű

magatartás, amivel - mint akkoriban
annyian mások is - a szocializmust
akartam, új formába öntése volt an
nak a vallási magatartásnak, ami ko
rábban a kereszténység módján léte
zett. Azt hiszem, onnét, ahol a megma
gyarázásnál fontosabb lett a megértés,
onnét kellene a kérdezést, a válasz
adás keresését - elindítani. Elindítani
a többi felé, mert bármelyik időpont

nál megállva: mindig más lenne a vá
lasz - és mindenik többé-kevésbé illu
zórikus lenne. Ebbe ha belevágnélc em
lékiratnál kevesebb elég nem lehetne.
. Kérded azt is, mik a pozitívumok,
amiket a kereszténységből értékesíthe
tőnek tekintenék. Amde ha kiveszel
egyet is, ha kiemelsz egy részt, nem
változik-e az meg a kiszakítás követ
keztében? Ha azt mondod ez és ez jó
benne: akkor nem szabad a benne ki
fejezésről megfelejtkezni, mert külön
ben már más lesz. A szeretet, ha ki
emeled, már nem keresztényi szeretet.
És különben is: bármely részt ha ven
nél, az is több színű és több értékű, azt
sem lehet "igen-igen, nem-nem" ítélet
tel mérlegelni. A hit megnyugtat: és
ez beletörődés. Van, amikor ez féket
tesz az emberre, de van úgy, hogy le
hetőség híján lehetővé teszi az életet.
Van úgy, hogy az élet egyszerű formá
ja - évszázadokig ez volt. Jó ez vagy
rossz? Nem hiszem, hogy egyértelműen

meg lehetne mondani. Történelmietlen
is lenne, elvileg tekintve pedig primi
tív. Aztán meg: valójában egész kultú
ránk keresztény" kultúrára épül - s
egyebek közt éppen ez a történelmünk.
Eszembe jut itt Kölönte tiszteletes úr,
aki egyháztörténetről oktatott diákko
romban, s a református egyházról be
szélve az erdélyi fejedelemség történe
tét nyújtotta. így aztán neki ajánlhat
nám azt, amit Apáczai Csere Jánosról
vagy Tótfalusi Kis Miklósról negyed
századdal későbben írtam. S ezek
marxista magyarázat kísérletei voltak.
Rá emlékezve pedig meg kell említé
nem az egyházak szerepét a kisebbsé
gi helyzetben: elnyomásban támasz a
nemzeti lét számára.

így lévén: ha e második kérdésre
válaszolni akarnék, történelmet kellene
írnom.

Aztán meg: lehet-e a kereszténység
ről beszélni? Ideológiák és hitrendsze
rek nem önmagukban léteznek. Hanem
csak az emberekben. S értékelni meg:
tetteiket lehet, amit hitük által érte
nek és akarnak, s azt, amit hitükből

csinálnak. Ez még más kérdést jelen
tene talán: de tanulmány is rövid len
ne válaszadásra.

Hát ezért: nem merek válaszolni a
körkérdés keretei között, Vagy mond
jam inkább: így és ilyen módon.

És még ennek indoklása is hosszabb
lett a kínált terjedelemnél ! Persze ér
velő példáim a körkérdéshez kapcso
lódnak s így, amint az a mesében van,
"hoztam is, meg nem is", Ha úgy gon
doljátok ezért, hogy levelem közlésé
nek mégis lehet értelme: tegyétek,
nincs kifogásom ellene.

TORDAI ZADaR
marxista
filozófus

*

TÖRÖK ISTVAN református teológus:

- Azért, mert annak idején egy
anyakönyvi bejegyzés így döntött fe
lőlem?

A dolog azon fordul meg, milyen a
viszonyulásom ehhez a döntéshez. Pon
tosabban, hogyan válaszolok a mögötte
levő, a bejegyzést hitelesítő szent ke
resztségre, amely nem kevesebbet fejez
ki, mint bűnös természetem, "ó-embe
rem" halálát s a Krisztusban megtisz
tult "új-emberem" feltámadását. Hite
les válasz-é életem a Krisztushoz tarto
zást megpecsételő szertartásra? Ha erre
gondolok, akkor a címbeli "keresztény"
szó, kivált annak személyes formája,
hogy "keresztény vagyok" - kérdőjelet

kap. Olyan kérdőjelet, amelynek felol
dása nem áll hatalmamban. A feloldás
Isten kezében van. Én csak arról be
szélhetek, a mennyei Atya milyen gaz
dagon árasztotta kegyelmét reám, s én
a félig-meddig értett, csak részben befo
gadott áldásokra, hogy dadogtam el a
többé vagy kevésbé odaillő, értelmes
vagy értelmetLen választ?

Hogy közben a "keresztyén" s nem
a "keresztény" szót szoktam használni,
az történetileg lehet érdekes és nyel
vészetileg vitatható, de a lényeget nem
érinti. Valami más azonban annál in
kább. Nevezetesen, természetesnek vet
tem, hogy a gyülekezettel együtt élő
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lelkipásztori családból, indulhattam, hogy
felekezeti iskolákba járhattam és élet
hivatásul a teológiát választottam.

Természetesnek vettem, hogy olyan
tág látókörű professzorokat kaptam,
mint például Csikesz Sándor, Karl
Barth, Rudolf Bultmann, akik nem a
maguk képére akartak formálni, ha
nem a saját szem1}'tel való látásra, kri
tikai látásra nevelgettek. Meg arra, hogy
ne is nagyon rejtsem véka alá, amit lá
tok. Ezt a látást a környezet és hiva
tás természetesen bibliai irányba, bib
liai keretek közé próbálta terelni, anél
kül, hogy annak kritikai jellegét csök
kentette volna.

Még az is természetesnek tűnt, hogy
leendő lelkipásztorok tanítását bízták
rám. Ebben az érdekes környezetben,
a hazai egyházi és társadalmi viszo
nyok közt, az akkor megszólaló népi
írók példáján is buzdulva, részt kíván
tam kérni a szórólapát emelgetéséből,

mert :ugyebár már Jeremiás megmon
dotta: "Mi köze van a búzának a poly
vával?" (Jer 23,28).

Ez a sok-sok nagyon természetes do
log azonban egyre csodálatosabbá vál
tozott, valahogy igényeiben megnöveke
dett, a kritikán túl is segítőkészséget,

cselekedeteket követelt. Viszont az igé
nyek fokozódásával szemben az embe
ri erő egyre fogyatékosabbnak bizo
nyult. Ilyen helyzetben a lelki szárny
bénulástól az ment meg minket, aki a
keresztségben már tulajdonába foga
dott. Isteni tekintéllyel szól hozzánk és
személyes üzenetté avatja az evangéli
umot: "Azért beszéltem ezeket néktek,
hogy békességetek legyen énbennem. E
világon nyomorúságtok lészen; de bízza
tok: tn meggyőztem a világot" (Ján 16,
33).

Urunk szavai; nincsen bennök hiú re
ménykeltés. A világ olyan, amilyen;
különösen fájdalmas és bénító, ha az
egyházba befészkelődött, a bennünk la
kozó világ szorongat minket. ts Jézus
nem az önbizalmat akarjajelszítani
bennünk, nem áltat azzal, hogy mi fog
juk majd meggyőzni a világot. Ű. ma
ga az, aki földi és földöntúli életével
már meggyőzte a világot, a bennünk is
feszengő világot. - Amennyit győze

delmes Urunk életéből be tudunk fo
gadni, annyi a mi belső békességünk
a földi próbák és feladatok közepett.
Törékeny és ingatag életünket Ű. tartja
erós kez~!Jen.

A gyermekkeresztségben ez a kegye
lem jött elénk, s mi egész életünkkel
- akarva-akaratlan - felelünk reá.
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TURAY ALFRtD teológus, a szegedi
Papnevelő Intézet filozófia professzora:

- Ha jól értem a kérdést, önök két
dologra kíváncsiak: Miért lettem ke
resztény, és hogy számomra miért ér
demes kereszténynek lenni?

Amennyiben a kérdés első részére
kell választ adnom, a következőket

mondhatom: A fiatalabb nemzedékhez
tartozom, vagyis már olyan korban ne
velkedtem, amelyet a marxista ideoló
gia hatott át. Egészen természetes, hogy
eszembe jutnak azok a tényezők, ame
lyek vallási tudatomat formálták: ge
netikus örökségem, neveltetésem, a tár
sadalmi-gazdasági alap meghatározó jel
lege stb. Vallásosságomnak erre a fajta
megindoklására okos emberek tanítot
tak, akiknek én még ma is hiszek. Am
valamilyen különös oknál fogva ezek
nek a természetes tényezőknek az össz
játékát ma már kegyelemnek nevezem.

Középískolaí tanulmányaimat a buda
pesti Piarista Gimnáziumban végeztem.
A kegyes atyák szigorú fegyelmet kö
veteltek, és arra. oktattak, hogy hasz
náljam az eszemet. Marxot és Lenint
már jóval korábban kezdtem olvasgat
ni, mint a Bibliát. A dialektikus mate
rializmust vonzónak és meggyőzőnek

tartottam. Úgy tűnt, hogy ott a helyén
van minden. Csakhogy egy szép napon
rádöbbentem arra, hogy ha el is foga
dom a dialektika alapelveit, ezzel még
nincs megoldva minden. Miért van az,
hogya világ a dialektika törvényei sze
rint bontakozik, és egyáltalán, miért
van ez a világ, és míért inkább nin
csen? - Meghalt valaki, akit nagyon
szerettem. örökre eltűnt? Mi az értel
me és a célja az emberi életnek? Ke
véssé vigasztalt az a tudat, hogy ha
szorgalmasan tanulok és segítem em
bertársaimat, akkor esetleg rólam is ci
garettát neveznek el, mint Kossuthról.
Ilyesfajta kérdések motoszkáltak a fe
jemben, de választ sehol sem találtam.
Az is lehet, hogy akkor még nem is
így fogalmaztam meg ezeket a kérdé
seket, de a lényegük ez volt. Későbbi

tanulmányaim során kiderült, hogy a
művelt emberek ezt kontíngencía-él
ménynek nevezik. Természetesen abban
az időben még ezt a kifejezést sem is
mertem, de az élményt már igen.

Akkor került kezembe a Biblia. Ne
hezen barátkoztam vele, mert egyrészt
már alaposan "beoltottak ellene", más
részt a nyugat-európai kultúrkörben ne
velkedett, érettségire készülő fiatalem
ber kritikus szemével vizsgáltam. Sok



bajom volt az értelmezésével, de ennek
ellenére Jézus egyénisége egyre rokon
szenvesebbé kezdett válni számomra.
Egy napon ijedten vettem .észre, hogy
nekem is "hamis tudatom" van: már
nemcsak a sorok között találkoztam
Vele, hanem úgy kezdtem tudni, hogy
ott van mellettem, ott van az egymást
segítő és támogató emberek közösségé
ben, erőt és biztonságot ad. Segítségem
re volt az a tudat is, hogy kereszté
nyek míllíóí immár kétezer esztendeje
töretlenül vallják, hogy Jézus - Isten.
Ma már csak egy dolog zavar: ha azt
hallom, hogy hamis tudattal rendelke
zem, és a, valóság fantasztikus módon
tükröződik az ágyamban, akkor arra
kell gondolnom. hogy azok az embe
rek, akik ezt mondiák, sokkal okosab
bak nálam, mert ők határozottan tud
nak valamit, amit én eddig a legna
gyobb szellemi erőfeszítések árán sem
tudtam felfedezni. Ez kicsit szerénység
re késztet.

Ilyen alapon persze lehettem volna
mohamedán vagy buddhista is. Miért
nem? Nyilvánvalóan sok tekintetben
meghatározott az a kultúrkör és keresz
tény közösség, amelybe beleszülettem.
Alaposan megvizsgáltam már a nagy
világvallásokat. Nagyon sok olyan kin
cset fedeztem föl bennük, amelyeket a
kereszténységen belül nem találtam.
Egy dologban azonban utólag is igazol
va éreztem magam: Jézus személyi va
rázsa felülmúlja minden vallásalapító
ét. De talán hagyjuk ezt, hiszen a sze
retet titkát a legnagyobb tudományos
apparátus segítségével sem lehet telje
sen érthetővé tenni.

Mi az értelme keresztény voltomnak,
és milyen távlatokat nyújt számomra
a kereszténység? Talán közhely. amit
mondok, de igazán szeretem az embe
reket. Szeretnérn, ha azt a biztonságot
és viszonylagos nyugalmat, amit megta
láltam, megtalálnák ők is, hogy belső

békéjükből egyetemes béke szállhasson
a földre. Meg akarom őket tanítani ar
ra, hogy helyesen értékeljék e földi vi
lág kincseit: Vegyék észre Szent Pállal
együtt, hogy itt a földön csak vándo
rok vagyunk, de utunk végén Valaki
vár. Ugyanakkor ébredjenek rá arra is,
hogy az égiekbe vetett remény egyál
talán nem csökkenti a földi feladatok
jelentőségét, hanem inkább új indíté
kokkal mozdítía elő azok teljesítését.
Számomra a kereszténység az egyedüli
biztosítéka annak, hogy helyesen érté
keljük a világot, és annak is, hogy
mindazok, akik ma magukat mohame-

dánnak, buddhistának vagy éppen nem
hivőnek nevezik, egykor valóban talál
kezhassanak.

Befejezésül annyit, hogy Önök bizo
nyára valamiféle okos választ vártak
tőlem. Ilyet nem tudtam adni. Úgy vé
lem, hogy pusztán racionális érvekkel
lehetetlen a kérdésükre válaszolni. De
azt hiszem, hogy ennek' az ellenkezője

is érvényes: nincsen olyan ember, aki
pusztán észérvekkel elégségesen meg
tudná indokoini azt, hogy miért nem
keresztény.

V ALYI NAGY ERVIN református teo
lógus:

- A kérdés mindenekelőtt viszont
kérdésre késztet: mi a keresztyénség?
Kicsoda keresztyén? Ennek a vissza
kérdezésnek tartaimát és élét - amely
közösségi s korszakos is, és nem csu
pán az egyéni elbizonytalanodás, a "lel
ki baleset" hangja, amelyről Reinhold
Schneider vallott, a· halála után is kor
társ katolikus író és gondolkozó - csu
pán annak kimondása után jelölhetem,
hogy református keresztyén vagyok.

Hogy a christianos, a Krisztus-köve
tő ("keresztyén") megtűr-e frontvona
lakat kitűző jelzőket, s hogy másrészt
a "katolikus" - történelmi jelenség
ként - azonosítható-e a keresztyénség
gel: elvont kérdésnek tűnik, noha az
életgyakorlatunk egyre kikerülhetetle
nebbül szembesít vele. Ezért említem
meg.

Keresztyén voltom azonos az élettör
ténetemmel, s én ezt a történetet - a
bűnbocsánat hitében - vállalom. Eb
ben az élettörténetben látogatott meg a
Naptámadat' (Luk. 1,78), s maradt ve
lem minden napon, jó és rossz napo
kon egyformán, az a Jézus Krisztus,
akinek jelenléte "öröm és gyönyörűség"
(Zsolt. 16). Igy, ő általa lettem keresz
tyénné, s mert lettem, vagyok is. Léte
zésem és keresztyén voltom azonos. És:
"nem gondolom, hogy már elértem vol
na" (Fil. 3,13), hogy már az volnék,
akivé rendeltettem. Rész szerint való
bennem a krisztusi; de ezért a töre
dékért is hálás vagyok, mivel több
minden más teljességnél. Isten majd
kiegészíti - egy késői Hölderlin-töre
dékkel szólva. - Azért vagyok keresz
tyén, mert Isten kegyelme által lettem,
aki vagyok, s még valami hátra van.
Nem a saját, hanem Isten újat készítő

lehetőségéből.

Visszakérdezésem, s egyúttal a föl
tett kérdésre való felelettől vonakodá-
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som rugója az a meggyőződés, hogy a
"keresztyén" szó régen elveszítette egy
értelműségét és közérthetőségét. Mivel
a szerkesztőség személyes vallomást kér,
El. legszemélyesebben konkretizálom ál
talánosító és védtelen állításomat: ha
a keresztyénség az volna, aminek a ha
zai és külföldi kortársak túlnyomó ré
sze látja (és miért ne látná így?!), ak
kor nem maradnék keresztyén.

A körkérdésben az a legjobb, hogy
ene a kérdésre irányítja a figyelmet:
mi is a keresztyénség?

A legtöbb, s nem csekély mértékben
veszélyes félreértésre pedig azzal a
hallgatólagos föltételezéssel ad okot,
mintha a "keresztyén" szó mértékadó,
egyértelmű és közérthető módon meg
fogalmazott volna, s a megkérdezettek
nek csupán igent vagy nemet kellene
mondaniuk: vállalják-e vagy sem ezt
a normatív megfogalmazást és annak
következményét. Vagyis: csupán a sze
mély problematikus, nem maga az ügy.

HÉVIZY KLÁRA VERSEI

A helyzet komolyabb. Nem a saját
igenünk vagy nemünk az első, hanem
az, hogy ismerjük-e és minek ismerjük
azt, amivel szemben állást foglalunk.

Az újszövetségi írások szerint Jézus
kerülte a korabeli messiási címek sze
mélyére alkalmazását. Nem mintha
nem ő lett volna az Eljövendő, hanem,
mivel e címekhez annyi félreértés ta
padt, hogy személyét inkább elfödték,
mint értelmezték. Névtelenként lépett
oda a galileai halászokhoz, hogy azok
a Vele-élésben tanulják meg, kicsoda
Ő, micsoda a keresztyénség (A. Schwei
tzert idézem szabadon.)

Nem lehetne egyszer ilyen kérdést
föltenni hivőknek és nem-hivőknek:

"mit tartasz keresztyénségnek?" "Ti pe
dig kinek tartotok engem?" - kérdez
te Jézus tanítványait. S a válasz azért
volt fontosabb a követés - ideig-óráig
tartó - tényénél, mert sokan félreér
tésből követték -, ahogyan ma sokan
félreértésből végeznek a keresztyénség
gel.

(H. B.)

Elnésést

Létünk mássá lényegül,
bár faragott oszlopainkat megőrizzük aholnapnak.
Csakis neki dolgozunk, ritkaság, ha eljön.
Mindent tudunk, mindent kiszámítottunk a múltban,
és a sokféle lehetőség közül mindíg megtaláljuk
az igazit. Egyre nyilvánvalóbbá válunk,
és visszatükrözve akifejezhetetlent,
elnézésre késztetjük társainkat.

Öreg pár

Különös most a fénytelen éj
apró lyukaival keresztüldöf és jelszögez a falra
és te megbújsz hajdani Madonna-testem árnyékában
t'isszahozva a múltbéli sok csodát
mikor a lepke és az óriáskígyó
de nem is
nem is ők voltak
hanem valami titokzatos vegyület
adta át nekünk lényegét
azt ami már régóta elszállt
zegzugos tájaink felett
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