
MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE

Mágyaro1'Szágon 1972-ben az újszülöttek 86%-át keresztelték meg. Tíz év alatt ez
a szám egy ötödével csökkent, de 1982-ben még így is az újszülöttek 67%-át tartot
ták keresztvíz alá. A kereszténységből aztán nem is igen jutott több ezeknek a
gyerekeknek. hiszen az általános iskolásoknak csupán 8-9%-a részesül valamilyen
(iskolai vagy templomi) hitoktatásban, a középiskolás és főiskolás korú fiataloknak
pedig alig 1%-a tart fenn rendszeres kapcsolatot az egyházzal.

Eredetileg a hitet követte és pecsételte meg a hosszú előkészület után fölvett
keresztség. A gyermekkeresztelést. azzal a biztos elvárással vezette be az egyház,
hogya gyermekek keresztény környezetben felnövekedve idővel maguk is tudato
san vállalják a hitet. Ma hazánkban a gyerekek egyharmadát már nem keresztelik
meg; de a megkereszteltek nagyrésze is vallástalanul nő fel. Közülük jónéhányan
már érett fejjel találkoznak a kereszténységgel. Egyre többen felnőtt korukban
térnek meg vagy térnek vissza ai élő hithez.

Néhányukat megkértük arra, hogy írják le megtérésük tárténetét. A vallomások
írói nem művészei a szónak: őszintén, egyszeru szavakkal mondják el útkeresésü
ket és célbeérésűket. Kérésünkre váratlanul sok vallomás érkezett - lehetetlen
volna mindet közzétennünk. Kihagytuk például annak a családnak történetét, ahol
a két testvér, majd az édesanya csatlakozott egy keresztény közösséghez; azokét a
szülőkét, akik gyermekük elsőáldozásanyomán találtak vissza a hithez; azt az édes
apát, akit kisfia és felesége példája vonzott magával - és sok más, meghatóan
őszinte vallomást. Köszönjük mundnyájuknak, hogy feltárták életük e féltve őrzött

titkát. A közölt - általában rövidített - vallomásokból a megtérő ember életútja
rajzolódik elénk. Istenre találásuk örömét karácsonyi ajándékként osztják meg

.olvas6inkkal.

24 éves tanár

Vallástalan környezetben nőttem fel. Isten léte vagy nemléte a számomra ér
dektelen problémák közt porosodott .bennem, E~szer - mint másban is - ben
nem is felmerült a kérdés: Miért? Miért létezik a világ, miért élek én? ..
Választ azonban sehonnan sem kaptam.

Három évvel ezelőtt egyik csoporttársamról kiderült, hogy hivő keresztény.
Az első, akivel addigi életem során találkeztam. Megdöbbentem: ugyanolyan,
mint én, mégis más. Szinte vallattam, mondjon el mindent, amit csak tud, kíván
csiságomat nem lehetett kielégiteni. Minden könyvet, amit a 'könyvtárban a
kereszténységről találtam, hazavittem. Faltam őket, de a lényeget nem találtam.
Ezek a könyvek csak a külsőségeket vették észre, a lényeg rejtve maradt előttem.

A véletlen (?) sietett segítségemre.
A főiskola közelében áll egy művészettörténetileg is érdekes templom. Mivel.

rajzszakos voltam, érdekelt, s egyszer bementem, hogy megnézzem belülről is.
Bent valaki-kedvesen felajánlotta, hogy megmutatja a templomct. Az egyik ottani
pap volt. Miután végigvezetett, érdeklődött felőlem. Ereztem, hogy itt most va
lami megismételhetetlen kezdődik. Kaptam tőle egy könyvet, s. abból csodálatos
világ bontakozott ki szemem előtt. Egy új világnézet, amely megadta miértjeimre
a keresett választ. Fantasztikus érzés volt belülről megpillantani ,valamit abból,
amit addig olvasott könyveimból csak kívülről ismerhettem. Ujdonsült pap-
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ismerősömet még néhányszor meglátogattam. Nem akartmeggyázni, egyszeruen
csak beszélgettünk mindenféléről. Valahányszor eljöttem tőle, valami megfog
hatatlan biztonságérzés vett körül.

Amikor máshová helyezték, megijedtem, hogy vége szakad megkezdett utam
nak. De rátaláltam egy plébániai ifjúsági közösségre. Szeretettel fogadtak és ez
eldöntötte sorsomat. Belekapcsolódtam a szeretetnek ebbe a közösségébe, és itt
fedeztem fel igazán, hogy a kereszténység nem egyszeruen világnézet, hanem
maga az Élet. Egy meghatározhatatlan pillanattól kezdve már így gondolkodtam:
Mi keresztények, mi Isten gyermekei.

17 éves szakközépiskolás lány

A vallás kicsi koromtól fogva ellenszenves volt számomra. Istent mesebeli
alaknak tartottam. Ugy gondoltam, ilyesmiben csak a buták hisznek. Ezért nem
is foglalkeztam hittel, vallással.

Mint mindenki, én is barátokat kerestem. Beléptem az adott ifjúsági körökbe,
szervezetekbe. Próbáltam aktív szerepet is vállalni. Egy ideig jól éreztem magam
bennük, de az igazi emberi kapcsolatok hiánya miatt egyre jobban elvesztették
varázsukat előttem. Egyik osztálytársamon ekkortájt valami feltűnő változást
figyeltem meg. Sokkal nyitottabb, kedvesebb lett.unint régeben. Amikor megkér
deztem, mitől változott meg ennyire, elmondta, hogy elkezdett járni egy ifjúsági
hittanra; és ez nagyon sokat jelent számára. Egyik alkalommal kíváncsiságból én
is elmentem vele. Erdekelt, mi az, ami megváltoztatta őt. Megragadott, hogy ezek
a fiatalok mennyire összetartoznak, mégis azonnal befogadtak maguk közé. Ta
lán ezért többször is elmentem közéjük.

Hamarosan ráébredtem, hogy mindaz, amit Istenről tudni véltem, téves, torz
kép. Elfogadtam, hogy kell valakinek lennie, aki létrehozta az anyagvilágot. de
még mindig olyan távolinak tűnt.

Egy alkalommal súlyos beteg, kedves rokonomat látogattam meg. Állapota fel
zaklatott. Gyalog indultam ,el, hogy összeszedjem magam. Láttam egy templomot,
betértem. Szentmise volt. Ereztem, nem vagyok egyedül. Valaki figyel rám, törő

dik velem. Először fogtam föl, hogy Isten rólam is tud, rám is gondol.
Nagyon sokat jelentett számomra a felfedezés, hogy én ísviszontszerethetem

őt, hisz minden embertársamban őt szolgálhatom. De tudtam, hogy ehhez át kell '
alakítanom emberi kapcsolataimat. Erőt kell vennem magamon, hogy azt tegyem,
amit szeretetnek érzek. Saját önzésem fölé kell kerekednem.

Mostanában egyre többen jegyzik meg, mennyire megváltoztam. Állítólag nem
vagyok már olyan sértődékeny, szívesebben és önzetlenül segítek másoknak.
Nem értik, miért? Az Istennel való kapcsolat átalakítja és új örömmel tölti meg
az életemet.

37 éves mérnök

Gyermekkori hitemről csak halvány emlékfoltok jutnak eszembe: az elsőáldo

zás tisztasága, egy gyónás utáni megkönnyebbült érzés, egy körmeneti áhitat, a
szentesti izgatott várakozás, ministrálások után, csendes hazaballagások. Vallá
sos szüleimmel rendszeresen jártam templomba. Am ahogy múltak az évek, ez a
hit nem mélyült el, hanem áldozatul esett a mindent tagadó kamaszkornak. c,

Egyetemi éveim alatt ateista lettem. '
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Az Isten nélküli világ túl sivárnak tűnt számomra, Istent mégsem tudtam el
fogadni. Ebben a se ilyen, se olyan lelkiállapotban megismerkedtem azzal a
lánnyal, akivel a lassan kibontakozó szerelem beteljesüléseként házasságot kö
töttünk. Szüleink kérésének eleget téve templomi esküvőt rendeztünk, de ez szá
momra semmilyen élményt nem nyújtott.
'. Első gyermekünket ugyancsak szülói unszolásra vittük el megkeresztelni. A

keresztvíz alatt síró csöppnyi emberkét nézve, hosszú évek óta először derengett
Fel bennem egy megmagyarázhatatlan, meleg, mindent betöltő érzés olyan erő

vel, hogy beleborzongtam: "Lehet, hogy mégis?!" Sorra bukkantak fel a múltból
a rég elfeledett, magamban eltemetett gyermekkori emlékek, érzések, boldog
derűs pillanatok.

Tizenkét nehéz év következett tengernyi kétséggel, vívódással, elbukással és
vísszafordulással, újbóli nekirugaszkodással. Görcsösen hinni akartam, mert
egyre jobban meg voltam győződve, hogy nincs más út, csak az az egy, amelyik
Istenhez vezet. Egyre világosabbá vált számomra, nem elég görcsösen hinni,
nem elég buzgón imádkozni, nem elég ihegtartani a tízparancsolatot: mindez
szükséges, de nem elégséges. Nagyon nehéz volt így, és kezdtem elfáradni. Erez
tem, ha nincs miben megkapaszkodnom, lassan visszacsúszom a közömbösségbe.

Nemrégiben feleségemmel együtt néhány napot tölthettem egy olyan társaság
ban, amelyben az evangéliumot élték. Fantasztikus élmény volt! Az ragadott meg
a leginkább, hogy olyan intenzíven és szolgálatkészen figyeltek egymásra, hogy
ilyet' addig soha nem tapasztaltam. Semmi különlegeset nem tettek, mégis az
önzetlen, viszonzást-nem-váró odaadás és szeretet olyan új dimenziói nyíltak ki
sléttem, amelyben megtisztultam, újjászülettem. Megtapasztaltam azt, hogy az
smberek közötti szeretetben lesz élő az lsten. Egymás után pattantak fel bennem
azok a rég bezárult, berozsdásodott ajtók, amelyeken keresztül egyre közelebb
jutottam Jézushoz. Elővé válfak számomra a Szentírás szavai: "Szeretet az Isten.
Aki szerétetben él, Istenben él." Világossá vált előttem, hogy a cselekvő, a má
sikra figyelő, személyes szeretet jelenlevővé teszi az Istent.

Hazaérkezésünk után sokáig beszélgettem gyermekeimmel. Lefekvéskor a kö
zös ima után Jutka lányom a fülemhez hajolva súgta: "Apuci, olyan jó ... Olyan
más vagy most ... "

30 éves gyógypedagógusnő
;

Nagyon nehéz leírnom megtérésem történetét, hiszen egész életem beletarto
zik. Szüleim megkereszteltettek és ezzel be is fejeződött a hivatalos vallási neve
lésem. Azt gondolták, ha majd felnövök, én magam döntsem el: kinek, minek
adom az életem.

24 évnek kellett eltelnie, mire ki tudtam mondani: "Én Uram, én Istenem."
Érettségi után találkoztam egy katolikus fiúval. Vele kezdtem templomba járni

vasárnaponként. A tanító rész érdekelt, mert azt én is meg tudtam érteni. Ez
után még több év telt el hasztalan keresésben. Valami magasabb igazságra vá
gyakoztam, ami szerint ez a világ "működik", és benne én is. Mindenfélét tanul
tam, filozófiát,' jógát stb. Sokféle társaságba kerültem, ahol valamit reméltem
megtudni mindenről. Természetesen nemcsak a szellemi, lelki életemben volt
teljes a zűrzavar, hanem a magánéletemben, kapcsolataim, érzelmeim terén is.

Főiskolás éveim alatt komoly erőfeszítéseket tettem, hogy rendezzem belső és
külső életem. Egyszer találtam egy olyan csoportot, amelyikben azt tanították,

•hogyan kell a saját testünket kontroll alatt tartani, elengedni, koncentrálni,
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intenzíven pihenni, és végül egy gyakorlat-sorozat magasabb szintjén meditálni.
En akkor mindenben részt akartam venni, s ez- a meditáció - különösen csábí
tó volt számomra. Egyszer éppen ezt a gyakorlatot végeztem otthon, egyedül a
szobámban. Sötétben, egyedül - egyszer csak borzasztó félelem tört rám. Azt hit
tem, hogy ez a sötétség a halál. Kimondhatatlan rettegésben telt az idő, nem
tudom, mennyi. Akkor, ott a sötétben és félelemben egyetlen név jutott eszembe
- Jézus Krisztusé. Minden átfordult bennem: a sötétségből világosság lett, a ret
tegésből olyan békesség, amit eddig soha nem tapasztaltam. Akkor éjszaka vet
tem először úgy a kezembe a Szentírást, hogy valamit megértettem belőle, mert
nekem szólt.

Mégsem ez volt az én igazi megtérésem. Nem mondtam el senkinek ezt az él
ményemet, mert féltettem, és féltem, hogy más el sem hinné. Lassan halványod
ni is kezdett. Tele volt még az életem kuszasággal. De a lelkem mélyén tudtam
már, hogy merre kell mennem. Ki felé.

Hosszú időbe tellett, míg céljaimmal, vágyaimmal sok minden letisztult ben
nem. Barátokra találtam, akikkel Istenről, hitről lehetett beszélni. Megtanultam
imádkozni, helyesebben: mertem már imádkozni. De be kell vallanom, még min
dig kívülállónak éreztem magam.

A végső újjászületés a szamariai asszony története nyomán ment végbe raj
tam. Mint ő, éri is szemjaztam az élő vízre. Egy napon csakugyan megnyílt ben
nem az "örök életre szökő vízforrás". Minden megváltozott bennem, egész éle
tem átrendeződött,öröm és békesség töltött el.

25 éves mérnök

A szüleim nem vallották magukat ateistának, de a vallásukat sem gyakorolták.
Nem is gondoltak rá, hogy hittanra járassanak. A barátaim sem a vallásos fiúk
és lányok közül kerültek ki.
Nővérem vallásos fiúhoz ment férjhez. Bármikor mentem hozzájuk, mindig

megnyugtatott az egyetértésük, békéjük; Sokat beszélgettem velük a keresztény
ségről- de sok mindent nem értettem. Ugy gondoltam, hogy ők a lehetséges utak
közül járják az egyiket. Miért kell nekem is ezen járnom?

Egyszer bemutattak az egyházközösségükben szolgáló atyának, aki meghívott
ifjúsági hittancsoportjába. Itt megismerkedtem keresztény fiatalokkal, akik
nagyon kedvesen fogadtak. Olyan témákkal foglalkoztunk, amik eddig is nagyon
érdekeltek, de korábban nem tudtam a megoldásukat. Például, hogy a tudósok
nagy többsége miért volt vallásos? Történeti személy VOlt-e Jézus? Sokat beszél
gettünk a Szentírás irodalomtörténetéről,hitelességéról. Azután azt kérdeztük:
és mit mond a Biblia nekünk, mai fiataloknak? Ekkor kezdtem megsejteni a nő

véremék és a keresztény fiatalok titkát. Ha igazán meg akarom ismerni Istent,
akkor szeretnem kell a mellettem élő embereket.

Persze sokat kellett küszködnöm. Új és új kérdések vetődtek föl bennem, de
azt láttam, minél inkább igyekszem szeretni a mellettem lévő embereket és tenni
Isten akaratát, Ő egyre jobban szeret. Az imádság természetes szükségletemmé
vált. Az elmúlt nyáron eljutottam oda is, hogy elsőáldozó lehessek. Azóta tudom,
hogy Jézusnak mindenki egyformán fontos, én is, minden gyarlóságom ellenére,
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18 év-esgimnazista lány

17 éves koromig nem találkoztam a vallással. Megkereszteltek ugyan, de hit
tanra sohasem jártam. A szüleim szerettek, de nevelésük inkább arra irányult,
hogy önállóvá tegyenek. Gyakran kerültem olyan döntés elé, mely számomra
fontos és nehéz volt, de ők ilyenkor is mindig hagyták, hogy szabadon döntsek.

Így történt ez akkor is, amikor bejelentettem. hogy egy keresztény közösségbe
szeretnék járni. A szüleim meglepődvehallgattak. Nem értették, mi vezetett erre
a döntésre. Meséltem nekik az őszi nagymarosi ifjúsági találkozóról. En is el
mentem néhány osztálytársammal, mert jó szórakozást reméltünk. Amikor be
léptünk a falu templomába, megdöbbenésünkre rengeteg fiatalt láttunk. Meg
lepett, hogy ők hisznek valamiben, amit mi nem ismerünk. Ugyanis a vallás az
én értékrendszeremben eddig a vasárnapi misére csoszogó öregek vallása volt.
A Biblia pedig az irodalmi anyag egy része, amit meg kellett tanulnunk a gim
náziumban.

Mélyen megérintett ennek a misének a hangulata. Otthont találtam ezek közt
a fiatalok közt, akiket itt megismertem. Ez nagyon furcsa is volt, hisz eddigi
tapasztalataimban az emberek nem mindig bizonyultak kedvesnek. jónak. Sok
magányos emberrel találkoztam, és többnyire én is az voltam, pedig minden
ember vágyik a szeretetre.

A szentmise után meghívtak minket az egyik budapesti közösségbe. Amikor
először elmentünk a plébániára, épp nagy munka volt: focipályát készítettek a
ministránsoknak. Megkapott az a kedvesség, ahogyan beszéltek velünk. Nem ké

.szültünk munkára, de mi is beálltunk ásni, gereblyézni. Ezután már nem volt
nehéz eldönteni, akarok-e úgy élni, mint ezek az emberek, akarok-e közéjük tar
tozni. Olyan közösségbe kerültem, ahol mindig azt érezhettem: én is nagyon fon
tos vagyok. A legtöbbet azok a beszélgetések -jelentettek számomra, amikor a
tapasztalatainkat mondtuk el egymásnak, kinek hogyan sikerült az evangélium
szerint élnie.

Nagy ünnep volt számomra, amikor néhány hónap múlva a szüleim is eljöttek
velem szentmisére. Édesapám könnyezett. mert érezte, hogy itt örülnek neki.
Azóta sokat beszélgetünk együtt a családban, egészen új légkör alakult ki közöt
tünk.

34 éves adminisztrátor

Gyermekkoromban alig hallottam valamit Istenről, de öntudatra ébredésem
óta sóvárogtam a teljességre, valami tökéletesre, igazra, jóra, szépre. Aztán,
ahogy egyre jobban megismertem a körülöttem levő világot, az embereket, maga
mat - sorra kiábrándultam mindenből. Végül nem hittern semmiben, sem a
tudományban, sem az emberekben, sem a művészetben. Ugy láttam, hiábavaló
minden "nemes" emberi törekvés. Az élet elviselhetetlen teherként nehezedett
rám. Semmiféle kiutat nem láttam. Ekkortájt történt, hogy egy ismerősöm meg
kérdezte, hogy szerintem van-e Isten.

Több hónapi gyötrődésem,keresésem kezdődött ezzel. Sokat olvastam ismerő

söm tanácsára. Elhívtak egy hivő közösség összejöveteleire is. Egy közös ima
alkalmával egyszer döbbenten tapasztaltam meg, hogy a jelenlevők valóságos,
('ló személyhez szólnak. De ez az élmény még mindig nem győzte le kételyeimet.
\('111 mertem rászánni magam a végső döntésre, pedig valahol a lelkem mélyén
r-rvztem az Úr jelenlétét. .
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Barátnőm buzdítására és olvasmányaim hatására, bevallottam Istennek bűnei

met és megbántam őket. De a bizonytalanság, az önbecsapástól való félelmem
ihég mindig ott lapult a lelkem mélyén. 1980. május 9-én (a győzelem napján)
verőfényes reggelre ébredtem. A rádióbemondó elmondta a szokásos megemlé
kező szavakat. Mindig valami tehetetlen kétségbeesés fogott el, amikor az értei
metlen pusztításra, az ártatlanul szenvedőkre gondoltam. A rádióbemondó sza
vai után elkezdtem sírni. Nem tudok pontosan számot adni arról, hogy mi zajlott
le bennern e néhány perc alatt. Átéltem az emberi történelem tragédiáját, a bűn
beesést, és ugyanakkor Jézus örömhírét. Isten kegyelmébe fogadott.

28 éves teológus

Kisgyermekként falusi vallásos nevelést kaptam. 8 éves koromban városba
költöztünk, ott néhány év alatt ateistává lettem. Szakmunkásnak tanultam,
később munka mellett szereztem érettségit. Dolgoztam, jól kerestem, de olyan
munka után vágyakoztam, ahol közvetlenebbül szolgálhatom az embereket.
Tanár, orvos, de leginkább színész szerettem volna lenni. Egyszer Bach János
passióját hallgattam meg egy templomban. A műsor szünetében prédikáció
hangzott el, Szent Pál Szeretethimnpszáról. Ma is magam előtt látom az atyát, és
visszhangzanak fülemben szavai: "En egy különb utat mutatok néktek!"
, Egyszerre világossá lett előttem, hogy a szeretet valóban a legtökéletesebb út.
Uj módon kezdtem élni. Munkahelyemen igyekeztem mindig készségesnek lenni,
mindenütt mindenkinek szívesen teljesíteni a kérését. Közben akaratlanul is
egyre közelebb kerültem Istenhez. A szeretet révén érlelődött a hitem, növeke
dett érdeklődésem a vallás iránt. Papokat, keresztény közösségeket ismertem
meg. Egyszer csak azon vettem észre magam; hogy minden vasárnap elmegyek
misére, anélkül, hogy ezért különösen törtem volna magam. Egyszer a szent
misén meglepetésemre egy jó ismerősömet láttam áldozni. És 14 évvel az utolsó
gyermekkori gyónásom és áldozásom után, most egyszerre elfogott a vágy, hogy
ismét megtisztuljak és áldozzak. Meggyóntam és megáldoztam.

1984 húsvétján nyílott először alkalmam arra, hogy részt vegyek a nagyheti
szertartásokon. Nagycsütörtökön szentségimádási óra volt a papi hivatásokért.
Ekkor határoztam el, hogy pap leszek.

Amikor felvétel után hazamentem a szemináriumból, otthon édesanyám épp a
tévét nézte: a Nyitott utak című adást. Rácsodálkoztam a képernyőre. A felvétel
azon az istentiszteleten készült, amelyen életem új fordulatot vett. S most a tévé
ben újra hallottam: "Én egy különb utat mutatok néktek!"

28 éves matematikus

Mindig örömmel teljes aggódást érzek, amikor megkérdezik tőlem, hogyan és
miért tértem meg felnőtt koromban. Orülök, mert életem legnagyszerűbbfordu
latáról beszélhetek, és aggódom, vajon érzékeltetni tudom-e ezt az ember leg
mélyét érintő változást. Mégis szeretném elmesélni azt a csodálatos és egyál
talán nem könnyu utat, amely az igazi valóságot - Istent - megriyította előttem.

Szent Ignác egy mondattal intézte el visszaemlékezéseiben életének első 25
évét: haszontalarinak és léhának ítélte. En a magam több minthúsz évét felkészí
tésnek tekintem életern nagy döntésére, holott felkészülésen mi általában pozitív
dolgokat értünk. En pedig ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. Egyetemi éveim
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közepére belül teljesen kiégtem, kiüresedtem. Életfelfogásom racionalista, pozi
tivista lett, az emberi kapcsolatokat a hasznosságuk és vágyaim tükrében érté
keltem. Szüleim nem neveltek vallásosan. Az egyetlen, aki a családban ez irány
ban nagy hatást tett rám, a nagymamám volt. O az életével megtestesíti szá
momra az Istenre hagyatkozó bizalmat. Különösen szembe tűnt nekem ez akkor,
amikor majd négy évig ápolta a teljesen béna, beszélni nem tudó nagypapát.
Akkor ez mégis csupán az ember iránti tiszteletet váltotta ká belőlem.

Később megismerkedtem egy lánnyal, aki hivő volt. Megszerettem és a szere
lem tett képessé arra, hogy feladva gőgömet, nyiltabban közelítettem a hit kérdé
seihez. Az ő hatására kezdtem templomba járni - eleinte elkísértem. majd egye
dül is gyakran elmentem. Bevallom, ekkor nem értettem semmit, és csak az ern.
berek iránti általános tisztelet akadályozott meg abban, hogy kinevessem a hivő

ket. Azt híttem, ők buták, nem tudnak valamit, amit én világosan látok. Csak
igen lassan döbbentem rá barátnőm és családjának békés, barátságos, keresz
tény otthonában, hogy pont az ellenkezője az igaz. Akkoriban erősen hatottak
rám azok a filozófiai olvasmányok is, melyeket hit és ész, vallás és tudomány
kérdéseiről elolvastam, és eljutottam lassan odáig, hogy elismertem. nem lehet
igazán ember az ember önmagától. De valaminek még történnie kellett ahhoz,
hogy átléphessem a saját büszkeségem, és végre rátaláljak arra az útra, ami el
vezet Istenhez. Különös módon éppen annak a kapcsolatnak a megszűnésekor

kaptam meg azt, amely idáig elvezetett. Barátságunk a sok vita és az általam el
követett hibák miatt kilátástalanná vált, bár én ezt nem akartam észrevenni.
Egyszer, számomra elég váratlanul közölte velem, hogy nem maradhatunk to
vábbra is együtt. Megkérdeztem: Miért? Lehet, hogy ő már sokadszor válaszolta
ugyanazt, de akkor fogtam fel ennek a mondatnak igazi tartalmát: Mert Isten
akarja így! ,

Magam sem tudom hogyan, de magamban azt mondtam: Legyen úgy, ahogy
akarod. Most fogadtam el először Istent, az O akaratát mintegy öntudatlanul, de
színlelés nélkül, mélyen és őszintén. Amikor ez megtörtént bennem, zaklatott
ságom megszűnt és megnyugodtam.

A bánat nem múlt el egyik percről a másikra, de valami végérvényesen meg
változott. Belül valami történt, amit csak akadozva tud a nyelv kifejezni, és ez az
isteni szeretet és vigasztalás megtapasztalása.

Tudom, hogyamegtérés folyamat, ami nem megy végbe egyik percről a rná-.
sikra, de ez volt a szavak nélkülí, benső döntés pillanata. Kerestem egy olyan
embert - papot -, aki megértette a gondjaimat és feltárta a bennem megkezdett
utat, előkészített az első öntudatlan elfogadás után a teljes szívből és értelemből

mondott igenre: "Itt vagyok, Uram!" .

22 éves eg-yetemi hallgató

Katolikus vagyok. Egyszerű mondat, mégsem tudom igazán meghatottság nél
kül kimondani. Mióta mondhatom? Pontosan nem tudom, két éve talán, de nem
voltam soha boldogabb, mint mikor lépésről lépésre haladva, Istenhez egyre
közelebb kerülve, mind biztosabban kezdtem érezni ezt.

Nem történt hirtelen, nem volt olyan látványos, mint csavargók, alko holisták,
kallódó emberek odafordulása Istenhez, nem változtam egyik napról a másikra
semmivel sem törődő, elzüllött 'lányból "jó kislánnyá": és mégis belül minden
átalakult, megtértem.
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Mikor apámnak elmeséltem, mi történt velem, megdöbbent, s kérdések hal
mazával árasztott el. Nem tudja megérteni, mi késztetett arra, hogy az otthoni
boldogság ellenére valami többet keressek. Miért nem volt elég az, amit tőlük

kaptam? Nem tudtam válaszolni, hiszen minden feltétele megvolt a boldogsá
gomnak.

Harmonikus családban éltem, szerettek és szerethettem, sokat törődtek velem
otthon, együtt játszottunk, tanultunk, kirándultunk, az iskolában jól tanultam,
suli után sok mindent csinálhattam, énekkarba, edzésre, gitárórára jártam.
Burokban éltem, ahol védett voltam minden rossztól, és megkaptam mindazt a
szeretetet, amire vágytam. De ebben a szép családban ·soha nem esett szó hitről,

Istenről, mivel apám meggyőződésesateista, anyám pedig kénytelen volt feladni
hitét mellette. Engem viszont éveken át szinte kézről kézre adtak az olyan embe
rek, akik hitükkel és szeretetükkel nyitogatták a szívemet, míg végül képessé
vált az Ur befogadására.

ütödik általánosba jártam, mikor belekeveredtem első hitvitámba, természete
sen nem hivőként. Csúnyán összevesztünk legjobb barátnőmmel, és persze nem
győztük meg egymást, de bennem mély nyomot hagyott ez a vita. Kénytelen vol
tam tudomásul venni valakiről, akiről eddig még szinte nem is hallottam.
Később külföldre kerültem, ahol kiküldetésben lévő apám kénytelen volt kato

likus iskolába beíratni (nem volt más lehetőség). Hittan és mise alól felmentet
tek ugyan (hiszen szocialista országból jöttem), mégsem sikerült a keresztény
légkör hatása alól teljesen kitérnem. Nem)ehetett nem észrevenni, hogy itt
többet jelent a Karácsony, hogy valamiért itt tanárok és diákok összefognak és
segítenek az idegen rászorultakon. Nem hittem volna akkor, hogy egyszer még
én is fogok imádkozni, de valami vonzott és én is egyre többet jártam a közös
misékre.

Amikor hazakerültem és olyan gimnáziumba kerültem, ahol padtársam máso
dik kérdése az volt: "Vallásos vagy?" - megdöbbentett a kérdés, de hamar rájöt
tem, mi az oka: a tíz fős társaságból, amelybe általa jutottam, nyolcan voltak
hivő keresztények. Altaluk tudtam meg, hogy kereszténynek lenni azt is jelenti:
jobb embernek lenni. Törődtek másokkal, segítőkészen érdeklődtek a másik
iránt, és tudtak megbocsátani. Először csak azt éreztem, hogy ők úgy próbálnak
élni, ahogy - akkor még Isten nélkül - én is szerettem volna. Egyre gyakrabban
jártam hittanórákra, ahol beszélgettek velem és egymással Istenről, hitről, és én
egyre jobban figyeltem, hallgattam őket.

Az egyetemen új hivő társak közé kerültem. Véletlen? Már nem hiszem, hogy
az lehet. Az ismerkedésre szánt gólyatáborban egy szobába kerültünk mostani
legjobb barátnőmmeI. Hamar kiderült, hogy ő is katolikus. Azt hiszem, az ő sze
retete és hite volt az utolsó hiányzó lökés. Szép csendesen, de most már biztosan
megtértem. Húsz éves voltam, és nagyon, nagyon boldog. Már csak egy valami
hiányzott akkor: hogy áldozhassak, bérmálkozhassam, a katolikus egyház "hiva
talos" tagjává válhassak. Es ezt is megkaptam. Megismertem barátnőm révén azt
a papot, aki felkészített mindenre,akinek szeretetével és vezetésével felülmúlha
tatlan élménnyé és egy életre szóló útravalóvá vált míndkét szentség felvétele.

"Úgy érzem, mintha egy század, egy világ múlt volna el:
Es miután egy hatalmas szakadék választ el tőlük,

Egy új ember született és kezd el élni bennem."
(Lamartine)
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Egy orvosházaspár

Meg voltam keresztelve, de gyakorlatilag vallás nélkül nőttem fel. Egy közép
iskolás osztálytársam által jött létre a fordulat az életemben. - Egy mély beszél
getés alkalmával kiderült, hogy ő komolyan hisz Istenben. Az is kiderült, hogy
több más iskolatársunkkal együtt keresztény fiatalok közösségébe jár. Megtud
tam, hogy összejöveteleiken nemcsak a hitről esik szó, hanem ezzel összefüggés
ben az emberhez méltó életről is ... ; hogy megpróbálnak másoknak örömet
szerezni: hogy betegeket, öregeket, szociális otthont látogatnak, hogy felderítsék
amagányosokat. - Szerettem volna én is elmenni közéjük, de szüleim hallani
sem akartak róla.

Ekkor barátom vállalta, hogy a hittanórák anyagát minden óra után elmeséli
nekem. Így felkészülhettem az első gyónásra és áldozásra, Érettségi után lettem
elsőáldozó.Szűleim ekkoriban már szabadon hagytak. En pedig világosan láttam,
hogy csak így érdemes éln em.

Egyetemre kerűltem. Elkezdtem együtt járni egyik évfolyamtársammal, ké
sőbbi feleségemmel. O ateista volt. Szerettem volna, ha megismeri hitünket. De
tudtam, hogy senkit sem lehet erőszakkalmegtéríteni.

Szerem(ik egymást. Egy idő múltával elhatároztuk, hogy házasságra lépünk.
Ezek után természetesnek tartottuk, hogy szexuális kapcsolatunk legyen. Mikor
pap barátomnak ezt elmondtam, ő figyelmeztetett, hogy egy keresztény nem tesz
így, mert szentnek tartja a házasságot. .

Súlyos megrázkódtatás volt számomra ez a beszélgetés. Kapcsolatunk olyan '
szép volt,hogy nem értettem, mi volna rossz ebben. Egy dolog mégis világosságot
adott. Több éves tapasztalatom az volt, hogy a keresztény közösségekben - min
den hiba mellett is - derűsebb, érettebb, igazabb emberekkel taláJ.koztam, mint
általában a világban. És.olyan szép házasságokat láttam, amilyenekrőlma általá
ban álmodni sem mernek.

Ma látom, hogy döntésem fordulópont volt az életünkben. Annak az időnek

egy részét, amit eddig együtt töltöttünk, most mindketten az Istennel való kap
csolat elmélyítésére fordítottuk. S azt tapasztaltuk, hogy nemcsak Istennel
mélyült el kapcsolatunk, hanem egymással is. Ezek után egy lelkigyakorlaton
újra, s remélem most már véglegesen ki tudtam mondani, hogy hű akarok lenni
ahhoz az Élethez, amelyet az egyedül igazinak tartok. o

*

Falun voltam gyerek. Hagyományos vallásos nevelést kaptam. A serdülés évei
ben ateista lettem. Ez tűnt az egyetlen elfogadható világnézetnek számomra. A
vallást a régmúlt idők tartozékának, túlhaladottnak véltem.

20 éves voltam, amikor az egyetemen találkoztam azzal a fiúval, aki később a
férjem lett. Eleinte különösnek, majdnem ostobának tünt számomra: mindenki
vel kedves volt; olyanoknak is segített, akikről tudhatta, hogy nem kap viszon
zást; ha megbántották, nem vágott vissza. .. Egy alkalommal a csoport rokon
szenvről, ellenszenvről, barátságról, érdekról beszélgetett. O ekkor azt mondta: -,
Nem szabad, hogy az ösztönök vezessenek minket. Mindenkit szeretni kellene. 
Jó tanuló volt, ez tekintélyt adott neki, de most nem értettünk vele egyet. Szavai
mégis belém akadtak, mint halba a horog. Így kezdődött a kapcsolatunk.

Megpróbáltam én is úgy szeretni, ahogy ő mondta, de sikertelenül. Nem tud
tam kapcsolatot teremteni mindenkivel. A legtöbb emberben csak rosszat lát-
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tam. Volt egy poszter a falamon, Csontváry Magányos cédrusa. Úgy éreztem, ez
vagyok én ... Es minden ember ilyen. Nem tudjuk megközelíteni egymást.

A barátom rendszeresen járt templomba, közösségbe, de erről alig beszélt, és
engem sose hívott. Egyre jobban érdekelt, hogy mi vonzza oda őt. Kértem, hogy
mehessek el vele. Elvitt egy kirándulásra. Eletemben először itt találkoztam
olyan fiatalokkal és felnőttekkel, akik valóban szeretetben élnek. Hozzá voltam
szokva, hogy hasonló együttlétekben a legtöbben - nyiltan vagy finoman álcázva
- saját javukat, kényelmüket keresik. Hogy folyton kisebb-nagyobb feszültségek
- vagy legalább csipkelődések - vibrálnak a levegőben. Itt pedig mindenki azt
keresi, hogy mi a jó a másiknak. Többen úgy fordultak felém, mint régi jó barát
nőjük felé, bár most láttukegymást először, s én általában nem könnyen terem
tek kapcsolatot másokkal. Ujra elkezdtem hinni a szeretetben. A Magányos céd
rus posztert pedig leszedtem a falról.

Közben elkezdtem megismerni a keresztény hitet. Jártam az atyához is, akivel
barátom megismertetett. Megragadott, hogy a hit értelmes dolog, de még inkább,
hogy csupa élet. Isten-kapcsolatom egyre inkább függetlenült barátomtól. Ami
kor esküvőnket tervezgettük, odáig jutottam, hogy véglegesen kimondtam: egész
életemben Jézussal akarok élni. Azt már együtt tapasztaltuk meg, hogy .biztonsá
gunk Istenben van. .. Házasságunk folyamán is minden feszültséget, nehézsé
get ez oldott meg: Benne vagyunk egyek.

26 éves tudományos kutató

Ha parafrazeálni akarnád a mondatot: "aki keres, az talál", azt mondhatnád:
aki keres, azt megtalálják. Keresel értékeket, keresel értékes embereket; helye
ket, ahol értékes lehetsz magad is. Talán meg sem fogalmazod magadnak, melyek
azok, s ha nagynéha - mert nem szívesen beszélünk végső dolgainkról - szóba
kerülnek, egy-egy bizonytalanul kiejtett szó lesz csak belőlük: igazság, szépség,
tisztaság, munka,szellem, műveltség, alkotás, társadalmi igazságosság, nyilvá
nosság, szabadság, autonómia, figyelem, kedvesség, segíteni tudás, meleg barát
ságok, szerelmek. Ahogy nem fogalmazod meg, úgy nem is méred hozzájuk ma
gadat, szavaidat és tetteidet; nem mondod: most ilyen és ilyen közel jutottam
ehhez és ehhez az értékhez, s közben ilyen és ilyen hibákat követtem el egy
másikkal szemben. Olyan akarsz lenni, hogy lelkiismereted ne háborogjon, s
hogy ezek nevében ne lehessen ellened senkinek kifogása. Jutalmad az, hogy
füledbe jutnak mások elismerő szavai. Tudod, hogy az emberek könnyen alkot
nak véleményt, nagyon vigyázol hát az első benyomásokra, amelyeket rólad azok
kaphatnak, akik számítanak. Gondosan lavírozol vagy bölcs képpel hallgatsz, ha
bizonytalanabb területekre tévedtek. Mindenki láthatja, hogy higgadt és erkölcsi
érzékkel megáldott ember vagy, akinek van véleménye, akihez oda lehet for
dulni, aki sokra hivatott. S bármennyire retorikus legyen is, itt jön a "csak
hogy", a "mégse". Mert senki nem láthatja belső bizonytalanságaidat. Félelmei
det: vagy-e, leszel-e valaki, vagy csak látszol valaminek. Nem tudhatják kínzó
függéseidet, meg-megújuló fojtott lázadozásaidat, szüleid és mások ellen, akiket
szeretsz és akik szeretnek. Rejted, de tudod, hogy nem vagy kitartó, szorgalmas,
művelt, céltudatos, hogy inkább fogsz neki tíz újnak, mintsem hogy befejezz ket
tőt. Halmozódnak tisztázatlan víszonyaid gondolatokkal, eszmékkel, egyre nő

azok száma, akikhez nem mentél vissza, s már szégyellsz újra megjelenni előt

tük. Nem látják hűtlenségeidet. Látják, hogy komoly vagy, és nem látják, hogy
segélykiáltásodat rejted el vele: ne valakinek nézzetek, hanem szeressetek. Ver-
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gődsz, mert még aki közel kerül is hozzád, az sem egykönnyen láthat be amögé,
amiről csak te tudod, hogy bizony kéreg. Félsz, hogy elveszíted azt, akit felmuta
tott éned vonz, ha felmutatod fel nem mutatható énedet. Félsz, hogy egyedül
maradsz végképp, mert végül azok mellett sem tudtál kitartani, akik számára las
san vagy vakító hirtelenül egy lettél, akár ők hagytak ott, akár te őket. Bárkivel
tudtál együtt lenni, de egy lenni senkivel sem.
" Vastagszik a kéreg, s te keresel tovább. Keresed Istent, s még nem tudod, hogy
O fog megtalálni téged. Csakhogy akit keresel, azt egyszer már - ahogy akkor
tudtad - megtaláltad, s utána hagytad elsorvadni magadban. Kamaszkorodban el
határoztad, hogy pap leszel; elfordultál gyermekkorod vallásosságától. s a na
gyobbak között felnőttnek érezhetted magad: volt már múltad, s tíz évre előre

világos volt a pályád. Aztán igazi örömre és értékekre leltél a szellemi munká
ban, s ez jobb volt, mint az éneklő-imádkozó-kiránduló kisközösség. A testi-lelki
ölelés az első szerelemben., végképp" elfogadhatatlanná teszi számodra az egy
ház erkölcsi előírásait; mélyülő barátságaid új közeggé válnak, amelyben gya
nússá válik minden intézmények őrizte igazság. Hagyodelhalni hiteidet, zsúfo
lódnak kérdéseid, s ha olykor magadnál biztosabb, hitesebb emberre akadsz, el
rejted rokonszenvedet, és kérdésekkel, érvekkel támadsz neki, hogy megtudj va
lamit titkából. Hogyan lehetséges hinni? Mi közünk van Istenhez? Vagy neki mi
hozzánk? Pár év előtti önmagadtól éles törések választanak el, kavargó múltad
dal és emlékeiddel nem tudsz azonosulni. Vereség lenne meghátrálni, vissza
térni ahhoz, amit elhagytál igazibb értékek kedvéért. Keresel? Magad előtt sem
tagadhatod, hogy azokhoz, amiket néha Isten-élményeknek nevezel, nem az érté
keid juttattak el. Tájak, egek, nappal és éjszaka, erdők, völgyek, zenék, ének
lések, katedrálisok és kőfaragások, tiszta emberi gesztusok, nagy megnyílások,
eldugott faluk otthon imádkozó öregasszonyai és gyerekei adnak hírt valami
másról, s néha sejted, hogy ezekért érdemes élni. Be-betérsz templomokba,
hátul ülsz le, nem nézel azokra, akik otthon érzik magukat benne. Egy virág
vasárnap majdnem megáldozol a gótikus boltívek alatt.

*

Vízkereszt előtt is talákoztál már Vele, aki ma Mátkád, de attól kezdve örültél
Neki megmagyarázhatatlanul. Magad js csodálkoztál, mennyire tisztán és tisztí
tóan vonz, s hogy miért mertél másnap olyat is átadni Neki, amiről tudtad, hogy
botrány lehet a szemében: kételyeidet, hitetlenségedet. Nemsokára érezted, hogy
végérvényesen szereted, s benne sem érezhettél mást. Ajándék? Miért kellene
ahhoz ajándéknak lennünk, hogy szerethessük egymást? Eljártál Vele misére, de
ott 'rosszul érezted magad. Olykor vitatkoztatok, ő hittel, te hit nélkül. El is ment
volna egymás mellett a szavatok, ha szerelmetek nem kapcsolta volna egybe
őket. Boldog lettél mellette, lazultak kínzó függéseid. kérgeid olvadoztak. Pár
hónap után a miséken már azért feszengtél, mert kirekesztettnek érezted magad.

Aztán egy nap azt is átadtad Neki, amit addig elrejtettél: hogy nem vagy tiszta,
hogy voltak már, akiket az ágyban öleltél. Ahogy akkor szenvedett szerelmében,
az mutatta meg: milyen férges vagy belül. Ahogy akkor szeretett, az tette szá
modra napnál világosabbá: nem lehet saját maga a forrása a szeretetének, ha
nem kapja ő is, ajándékba, s bizony ajándék vagyunk egymás számára. S akkor
elmentél gyónni. Jó fél évvel vízkereszt után megint váratlan találkozásban volt
részed. Ő volt ott, amikor sírtál, amikor kinyitottad a kápolnában a Szentírást és
a zsolozsmáskönyvet, amikor azt kaptad meg belőlük, ami akkor és ott neked
szólt, amikor úgy mondtál ki mindent, ahogy addig soha senkinek. Neked szóló
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erő vett körül: a Jó Pásztor utánaeredt eltévedt bárányának, megkereste, nyaká
ba vette és visszavitte a többiek közé. Füstölgő mécsbél voltál, nem oltott ki,
megroppant nádszál voltál, nem tört le. Nem lettél más ember, de új ember let
tél, úgy, ahogy egy sötét szoba új lesz, ha kinyitják a spalettáit. A maga egyszerű

ségében azt kaptad meg, hogy lásd: szeret az Isten. Akkor az Eukarisztia igazi
találkozás és jelenlét lett; a gyónás igazi megtérés; a mise igazi áldozat, s a papok
nem egy színház főszereplői, hanem közvetítők; az imádság személyes kapocs. A
szentségek a szeretet egy-egy nagy alkalmának pecsétje és forrása lett, az Egyház
Isten népe, az ünnepek a hálaadás, a megváltás drámájának alkálmai, a szentek
példák, elődök, minden teremtmény Isten keze műve; a nagy szavak dadogás a
csodákról. Amit nem értettél, nem hittél, csak a nyomait sejtetted, személy lett.
Visszaadott önmagadnak, és megszerzett magának. Ami eddig történt, mind előz

mény lett, a kanyarok kiegyenesedtek, a szakadékok partjai megtalálták egymást.
Az értéke, színe, értelme lett fényesebb, ragyogóbb mindennek. Nem lett jó, ami
rossz volt benned, de ezentúl nem osztottad fel magad elfogadhatóra és kisöp
rendőre, hanem magadénak tudtad, ami kisöprendő, és tudtál sírni felette. Sok
mindent át kell rendezni a szobában azután, hogy bejött a fény: de már láttad
lassan, hogy a bűn nem, erkölcsi normák megsértése, hanem a szeretet - Isten és
közted, szeretteid és közted, nem-széretteid és közted - áradásának gátja, s a
bűnbánat annak áttörése. Gyónásban kaptad meg azt is, hogy sok megszokott
kísértésünk, vissza-visszatérőbotlásunk mögött-alatt gyengeségeink, sebeink rej
lenek, amiket akkor kaptunk, amikor még sokkal védtelenebbek voltunk, s el is
felejtettük őket. De Krisztus nemcsak megbocsát, hanem meg is gyógyit, meg
erősít. Megszabadít attól is, amivel egyedül hiába viaskodtál évekig. Nem mente
sít a konfliktusoktól, de utána észrevéteti mőgöttűknemcsak a botlást, hanem a
gyengeségeket is. Kézbevesz, fölemel - megvált.

Oáltala, Ovele és Obenne lehetsz te is közvetítője annak, amit Tőle naponta
kapsz. Már nem rendezned kell kapcsolataidat szüleiddel, testvéreiddel, hanem
pőrén és arcátlanul szerethetsz. Uj értelmet kaphat szerelmed, s majd élet
szövetséged. Meg tudsz nyugodni benne, hogy barátaid nem hiányzanak már
annyira, s te sem nekik; lehet, hogy őket fogod visszakapni, lehet, hogy másokat.
Nem látod tisztán a jövődet, munkádat, pályádat, azt sem, hol fog gyümölcsözni
az, amit most csinálsz. Homályosan azt is érzed, hogy ha idáig és most hív az
Isten, fog még küldeni is, s akkor menni, tenni kell. Nyugodt vagy mégis, mert
kicsiben és nagyban annyi jelét látod úton-útfélen a Bárány szeretetének, hogy
nem aggódhatsz: jó kezekben vagy. .

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a VIGILIA KÖNYVEK soro-
zat 5. kiadványa megjelent. '

. DSIDA .JENŐ: ÚT A KÁLVÁRIÁRA
A kötet a költő válogatott versein kívül könyvben eddig kiadatlan elbeszé
léseit, vallomásait, kritikáit, útirajzait és hátrahagyott verseit is tartal
mazza. Ara: 90.- Ft
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