
A Vigilia beszélgetése

Czopf Józseffel

CzopfJózsef (54 éves) egyetemi tanár, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neuro
lógiai Klinikájának igazgatója, rektorhelyettes. Öt gyermek édesapja. Vallásossága,
minden "profán" mozdulatát is átjáró kereszténysége azokban is tiszteletet éb
reszt, akik esetleg távol állnak felfogásától. Legyünk pontosak: ma már csak tisz
teletet, korábban mást is... Szerencsére a zaklatások, szakmai életében is megjelend
gáncsoskodások már a múlté - reméljük egyszer és mindenkorra.

- Professzor Úr! - Mi a szerepük a laikus híveknek a mai magyar egyházban?
- A laikusoknak, egyáltalán: a keresztény embemek ma nagyon sokrétű

feladata van. A legfontosabb társadalmi funkcióval kezdeném. A közéletben
progresszív módon meg kell jelennie a keresztényeknek. Ezzel kapcsolatban
azonban két aggályom is van. Az egyik, hogy némelyek előtt ma is egy ko
rábbi struktúra emléke-eszménye él, s ezt próbálják rekonstruálni, amikor azt
sürgetik, hogy a mai keresztények is egyre nagyobb arányban vegyenek részt
a közéletben. Mások viszont az élet néhány kritikus területére szeretnék kon
centrálni a keresztény laikusok részvételét. Ezek lehetnek pedagógiai célúak,
családcentrikusak, lehet tanácsadó szerepük. Számomra viszont a leglénye
gesebb az, hogya keresztény mindig olyan értéket képvisel, amelynek az
ember racionális szempontjain túl alapvetőerr transzcendentális hatása van.
A mai világ számára ez különlegesen fontos, hiszen ezt az értékrendet csak
a kereszténység révén tapasztalhatja meg, illetve a keresztények, a keresztény
módon élők révén.

Az alapvető nehézség, amivel ma szembe taIáljuk magunkat, hogy infor
mációk és elvárások rengetegében élünk, határozott iránymutatók nélkül, el
avult vagy torzított értékrenddel. Ezért tartom elsőrendűnek. hogya megélt
kereszténység egyfajta tiszta, egyszerű létet, valóságos, igazságos, világos
ságban levő létet jelenít meg. Azt gondolom, hogy ez nem emberi szervező

dés, nem a mi rációnk, teljesíményünk eredménye, hanem a kereszténység
kegyelmi és transzcendens hatása játszik benne főszerepet.

- A kereszténység konkrétan keresztényekben jelenik meg. A kérdés az, hogy a
keresztények mennyire tudatosan élnek, s életpéldájuk mennyire válik "elolvasható
vá", üzenetérte1cúvé másoknak?

- Úgy gondolom, hogya keresztényeknek a közösségben is kifejeződő
identitástudata, együvé tartozása e fejlődés következő szakaszában alakulhat
ki. A környezetemben azt látom, hogy ma komoly energiákat vesz igénybe a
háború előtti struktúrák újjáélesztése. Biztos, hogy a kereszténység absztrakt
módon nem létezhet, de a kereszténység elsősorban az egyénen és a kisebb
közösségeken keresztül válik hatékonnyá. Ha ezt a hatást még az előtt akar-
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közösségeken keresztül válik hatékonnyá. Ha ezt a hatást még az előtt akar
nánk társadalmasítani, a társadalomba beültetni, mielőtt a közösség hitelesen
megélte volna a kereszténységét, akkor valamiféle mesterséges, erőltetett

dolog történi~. Az a közösség, amelynek tagjai valóban úgy szeretik egymást,
ahogyan az Ur tanított bennünket, ahol tehát megtapasztalják, hogy tényleg
van szeretet, önfeláldozás, hűség, tényleg van olyan érték, amely fölötte áll
a bennünket körülvevőpolgári értékrendnek - az a közösség kiállhat a világ
elé, és tanúságot tud tenni Krisztusról. De aki ezt nem tapasztalta meg, az
nem tud tanúságot tenni. Ezeknek a hitben létrejött, a kereszténységet meg
jelenítő közösségeknek az erejét tartom nagyon fontosnak, és e nélkül nemi
gen tudom elgondolni azt, hogy kereszténység komolyabban hathat a társa
dalomra és segítheti annak megújulását. Ha vannak olyan hiteles keresz
tények, akik a társadalom különböző szektoraiban megjelennek, akár orvos
ként, akár tanárként, akár közgazdászként, akár gyógyszerészként, bármi
lyen pozicióban, akkor ők olyan értéket képviselnek, ami annak a területnek,
annak a csoportnak magának is nagyon nagy előnyére,hasznára, fejlődésére,
javára válik.

- A kereszténység közéleti, intézményes képviseletével szemben a vázolt modell
inkább a tanúságtételé, a hiteles keresztény életé. Mi a 1a:lpcsolat e két modell között?

- A kettő talán nem áll szemben egymással, mindenesetre lényegesen
különbözik. Az első modellt veszélyesnek tartom, mert hitelét vesztheti egy
eszményképviselete, ha kiderül, hogy bizonyos háttérjelenségei nem homo
gének, ha a keresztények magánélete rácáfol az általuk képviselt eszmények
re. A látszat szerint az egyháztól a klasszikus kultúrát kérik számon a "szol
gáltatásaiban", valójában azonban Jézus Krisztust várják tőle. Ha őt nem
tudja megjeleníteni, és testidegen jelenségek ütik föl benne a fejüket, akkor
mint idegen testet, ki fogja lökni a társadalom. Nem hiszem tehát, hogy az
elsődleges feladat az intézményi stratégiák kidolgozása lenne.

- Az egyház eddig hatalmától, eszközeinek javarészétől megfosztva élt. Ma vi
szont nyilvánosan is megjelenhet a társadalmi életben. Hogyan lehet ezt megtennie,
hogy közben ne csökkenjen eredeti hitele, ne tévessze szem elo1 eredeti küldetését?

- Az előző időszakban a föld alá kényszerítettség következtében az egy
házban sok minden elsorvadt: a szellemi értékekben, a közösségekben, a ha
tékonyságban. Ezt a fát megrazták, megtépázták, annyira, hogy a gyü
mölcsök nagy része lepotyogott róla. El a fa, de nagyon sok ága tönkre ment
- viharvert, megnyúzott fa ez. Az élet maga Jézus Krisztus, ő az igazi "sző
lőtő". Es ha mi ebben a fában tudunk élni, akkor megint lesz idő, amikor
különböző ágak fognak ezen sarjadni. Most világosság derült a vihar után,
fölkelt a nap, s nekünk föl kell ismernünk és be kell vallanunk, hogy tényleg
alig van gyümölcs a fán, sőt levél se sok. Vissza kell nyesnünk, és várnunk
a tavaszt, hogy új hajtások fakadjanak. S ezek a rügyek már mutatkoznak
mindenfelé, itt a mi városunkban, de hazánkban is.

Csakhogy egy rügyet nem szabad leszedni és vázába tenni, hogy a nyil
vánosság előtt produkálja magát, hanem meg kell várni a gyümölcsérés ide
jét, csak így teremhetnek valódi gyümölcsöt. De most ne tegyünk úgy, mintha
nekünk már gyümölcseink lennének. Ne akarjunk erőltetett módon, valami-
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dalomnak nagy szüksége van ránk a szociális kérdésben, a nevelésben, az
önfeláldozásban, mert katolikusok vagyunk. De szerintem ebbe az alkuba így
nem volna szabad be1emennünk, mert lépre csalnak bennünket. Az egyház
nak alternatív közösségnek kellene maradnia. Furcsán hangzana, ha azt mon
danám, hogy romlott világ vesz körül minket. Pontosítom tehát: hamisított,
manipulált, csapdákkal teli, különböző mai bálványoktól függővé tett világ
gal állunk szemben. A keresztény ember nem veheti át ennek a világnak a
gondolkodását. Az erőszak, a pénz, a korlátlan és kritikátlan törekvés az
anyagi jólétre számunkra elfogadhatatlan. Természetesen igazából nem a tár
sadalmi jólét kialakulása ellen van kifogásom, de a minket körülvevő men
talitás elég riasztó ahhoz, hogy azt mondjam: az igazán keresztény emberek
nek alternatív közösséget kell alkotniuk. Eletük példájából aztán megérezheti
a társadalom, hogy mi míndnyájan, egyformán, egész közösségünkben így
gondolkodunk, és ettől még nem vagyunk bolondok. A krisztusi lényegüket
őrző keresztény közösségeknek szerintem ilyen feladatuk van.

Természetesen igen fontosak és aktuálisak a különböző intézmények és
szervezetek is - gondolok például az egyházi iskolákra. Ezeket fenntartani
akkor is kötelesség, ha én esetleg nem látom garantáltnak, hogy ilyen hitele
sen, kristálytisztán megvalósul bennük a keresztény életeszmény. Elfogadom,
hogy nagyon áldásos tevékenységet végeznek. s azt is tudomásul kell ven
nem, hogya kereszténység mindig egyfajta, az ember természetéből fakadó
kompromisszum árán valósul meg. De csak akkor szolgálják hatékonyan az
egyház megújulását, ha az előbb említettek szerint belülről, a szív megtérése
felől építkeznek.

Szembe kell néznünk a bűnösségünkkel. Nem is azt kérdezném. hogy va
laki katolikus-e, hanem azokkal néznék szembe, akik tagadják, hogy létezik
a bűn. Ebben a szemléletben tulajdonképpen a világ valóságérzékelése kerül
veszélybe. Mi az ún. természettörvények. vagy a társadalmi, pszichológiai
törvények segítségével bizonyos jelenségeket betegségként, furcsa megnyil
vánulásként értékelünk. De kihagyjuk azt a bámulatosan fontos és alapvető

kis mezőt, a szabadságunk mezejét, azt a területet, ahol mi igazán tenni
tudunk valamit, s amelynek alapvető szerepe van az életünkben. A keresz
tény embernek ma tudnia kell, hogy egy klubtagság nem azonosítható a
kereszténységgel. Nem attól keresztény valaki, hogy melyik egyházhoz tar
tozónak mondja magát vagy hova fizet egyházi adót.

Bálványokkal teli mai világunkban hihetetlen szellemi kórokozókkal va
gyunk körülvéve, és ma evvel kell szembenéznünk. Rá kell eszmélnünk arra,
hogy a bálványimádás mit jelent, mennyire rombolja lelki egzisztenciánkat.
Aki naponta leül a tévé elé, odacsomagolva valami csipegetni valót, és így
kiszolgáltatja magát a képernyőnek, az nem sokban különbözik attól, mintha
alkoholt vagy drogot fogyasztana. Ez a szokás is dependenciává válik. A
lelkemet dependenssé teszem, alárendelem különböző dolgoknak. Folyama
tosan ilyen bűnöket követünk el, s evvel szemben kell személyesen állást
foglalnunk: "Uram, én tényleg ilyen gyenge vagyok, és csak általad találha
tok megváltásra. Hiszek abban, hogya kereszténység a legfontosabb érték
rendet képviseli a teremtésben, a világban, a létben. Ezért mindent ennek
rendelek alá, s mindazt elutasítom, ami ezzel szemben van, bár elismerem és
megélem a saját gyöngeségemet. Gyöngeségünk tudatában végezzük szolgá
latunkat. s törekszünk a jó gyümölcsökre. Hiszünk abban, hogya jó: jó gyü-
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mölcsöt terem. Amelyik fa nem az Isten akarata szerint terebélyesedik ki,
akörül mindig valamiféle negatív jelenségcsokor alakul ki. Minden visszanyesés
a fa leendő krisztusi formája érdekében, annak a reményében történik. Mi köz
remúködhetünk ebben a nyesésben, de ez a nyesés akaratunkon kívül jött létre.

- A mondottakban pregndnsan körvonalazódott a hiteles keresztény tanúságtétel,
a befelé építkezés fontossága, s szembeállítódott az egyház, a kereszténység társadalmi
képviseletével. Csak a krisztusi életmód által éledhet újjáa lombját vesztett, satnyuló
fa, a keresztényeknek saját egyházi közösségüket és létüket kell megújítaniuk. De az
ömagukkal való foglalkozáson túl erejükhöz mérten nem kell-e segíteniük annak a
társadalomnak felépülését is, amelyben benne élünk? A két kisarkított szélsőség kö
zött nincsenek-e átmeneti formák a befelé és a kifelé építkező magatartás között?

- Visszatérve a fa hasonlatához: lehet, hogy ez a fa előző évi terméseiból
kínál az emberiségnek, de nekünk az a fontos, hogy ez a fa idén is teremjen.
Ami a társadalmat illeti, nekem a só, a fény, a kovász képe jelenik meg. Ha
van hitben és szeretetben sugárzó közösség, akkor az világít az egész kör
nyezetnek, és akkor a környezet is világos lesz. Nem úgy gondolom az ideá
lis világot, hogy most csak visszanyesett fánk van, de melléje ültetjük kö
vetkező csemetét, aztán majd azt is visszanyessük, és attól kezdve minden
almafává válik a világon jól szervezett munkánk következtében, hanem,
hogy annyira lesz mindig is szükség ránk, amennyire a sóra az ételhez.
Annyiban vagyunk illetve szeretnénk a világban bent lenni, amennyire a lám
pának bent kell lennie a lakásban, a kovásznak a kenyérben. A társada
lmiságunk záloga csak a hiteles kereszténység lehet.

- Mennyire kell, mennyire lehet intézményesíteni ezt a tanúságtételt?
- Attól függ, mekkora területet kell megvilágítani. Ha egy kis szobában

vagyunk, ahhoz elég egy gyertya. Ha egy lakótelepet kell megvilágítani, ah
hoz szervezésre, struktúrára van szükség. Ha mindegyik lakásba külön el
mennénk, akkor talán elég lenne, de azt nem lehet elképzelni. A keresz
ténység küldetése az egész világhoz szél, de lényegénél fogva míndíg kisebb
ségben van. Mi sohasem fogunk hatalomra jutni. A mi hatalmunk másutt
van, de hogy milyen struktúrát használunk, az jelentős mértékben a megvi
lágítandó területtől függ.

- Megváltozott-e ez a tanúságtevőmagatartás változó társadalmi körülményeink
között. Más feladatokat jelentett-e tíz, húsz, harminc évvel ezelo1t, mint ma?

- Nagyon jelentős különbséget érzek. Az utolsó letartóztatások óta, az
elmúlt tíz-húsz évben már nem volt annyira látható, hogyagresszióval, per
manensen jelenlevő, célzottan ránkirányuló ellenállással állunk szemben. A
veszélyeztetettség, az elnyomottság érzése csökkent. Az ember másképpen
él akkor, ha tudja: bármelyik pillanatban jöhetnek házkutatásra, letartóztatási
parannccsal. Ettől később már nem kellett félnünk. A beszédünk szabadabbá
vált, nyugodtabban szólhattunk mindenről, A mondanivalónk lényege még
sem változott meg: üldözött magatartás maradt, annak sok negatívumával és
sok pozitívumával. Ezek a kis csoportok komoly kereszténységet hordoztak,
de volt bennük bizonyos romantika, ami most is hat. Azt a kereszténységet
ma is hitelesnek érzem. Sokak emlékét őrzöm, szerzetesekét, papokét, civile-
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két, akiknek nagyon kalandos életük volt abban az időben, akik teljesen ön
feláldozó módon éltek. A jezsuita Takács atya, aki a lakását folyton odaadta
fiatal házasoknak, és az utolsó öltönyét is szívesen elajándékozta. Modellér
ték ez: olyan sö, amelyre sokak meglepődnek, hogy ilyen is létezik. Persze
abban az időben sem élt mindenki így.

Keresztény életemben nem következett be lényeges változás avval, hogy
1963-banelvégeztem az orvosi egyetemet. Neurológusi, pszichiáteri munkám
ma is egészen kitölti az életemet. Gyógyító tevékenységem szorosan össze
fonódik keresztény hitemmel a lelki problémákkal hozzám forduló betegek
kel kapcsolatban.

- Egykörzeti orvos mondta, hogy úgy érzi magát, mint egy lelkiatya. Az embe
rek egyre nagyobb része nem megy el a paphoz, nem jár gyónni, hozzá viszont
elmennek, hogy gyomruk, szívük fáj, szédülnek stb. Kiderül, hogy a lelkük beteg, azt
kellene rendberakni. Erte1cvesztett társadalomban élünk. Hogyan segíthet a testi-lelki
betegeken a keresztény orvos?

- Az orvost sokszor mint bálványt keresi fel a beteg. Modern korunkhoz
hozzátartozik az orvos, az orvostudomány, a pszichiáter, a pszichológia. So
kak életét megkeseríti a hiábavaló keresés, a kielégítetlenség, az örömtelen
ség, a kudarcok sorozata. A beteg eljön, elmondja panaszait. Meghallgatom,
rákérdezek az életének lényeges oldalaira, mindenfajta szakmai rafináltság
nélkül. Többszáz betegre gondolok itt, s csak egyetlen esetre emlékszem, ami
kor kiderült, hogy nem lelki bajok álltak a háttérben. A lelki bajokkal küsz
ködők esetében gyakran egyetlen találkozás is lényeges változást eredmé
nyezhet. Ha a beteg panaszait az ember megfelelő értékrendbe állítja, azok
nak a veszélyességét, várható hatásait helyesen értékeli, megszabadítja őt

attól, hogy eltúlozza a panaszait, s az életét megpróbálja helyes irányba állí
tani, akkor viszonylag könnyen remélhetünk javulást. Ha például korábban
keresztény életet élt, azt tanácsolom, próbálja eszerint revideálni mostani
életútját, vagy egyenesen elmondom, hogy mit jelentett az én számomra a
kereszténység. Ez tehát nem egyfajta moralizáló segélynyújtás: nem arra ké
rem, hogy ilyen etikai szabályok szerint szíveskedjen a továbbiakban eljárni,
hanem elmondom azt, hogy én az én életemben miként találkoztam ilyenfajta
problémákkal, és miket tapasztaltam meg.

Megemlítek azonban egy másik jelenséget is, amellyel kapcsolatban hihe
tetlen méretú visszaélés folyik. Az embereknek legalább 40%-aneurotikusnak
tekinthető abban az értelemben, hogy az életükre jellemző tanácstalanság, a
különböző szorongásoktól való félelem, a belső bizonytalanságuk, kiúttalan
ságuk, kimerültségük következtében jelentkeznek szervinek mondott pana
szaik, s ezekkel belgyógyászhoz, ideggyógyászhoz fordulnak. Ezeket a hely
zeteket a pszichiátria gyakran a saját érdekében használja fel, egyes pszicho
terápiás módszerek vagy különböző gyógyszerek reklámozására. Pedig ezek
a panaszok az ember tanácstalansága, elbizonytalanodása, egyedülmaradása
következtében lépnek fel. Ha az ember segítőkezet nyújt, megvigasztalva,
hogy nincs egyedül, mindnyájan ilyesmit élünk át, akkor lehet, hogy az illető

azt mondja: talán nincs is olyan nagy baj. Ezek a dependenciák így ma sokkal
inkább fedett lárvák, kórképek maradnak. Mert ha valaki kemény drogot
szed, vagy rendszeresen az asztal alá issza magát, s már remeg a keze, akkor
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nyilvánvaló, hogy orvosi kezelésre is szükség van. Azonban ha az ún. jóléti
társadalom különböző szolgáltatásaival szemben válik valaki dependenssé,
tehát veszti el szabadságát, akkor ezt nehezebb leleplezni. Hiszen sokakat
hozzászoktatnak valamilyen jóléthez, szolgáltatáshoz, s ezzel tartják függő

ségben. Ide sorolnám a könnyű szellemi táplálékoktól, például a könnyűze

nétől való dependenciát. Ezt rendkívül ártalmasnak, mondhatnám, kézzel
foghatóan károsnak tartom: a nagy hangingerekkel járó ritmikus tevékenység
átmenetileg lehet nyugtató hatású, levezethet primitív indulatokat, okozhat
bizonyos alkoholszerű effektust. A televizióban fogható Music Channelre gon
dolok például. A poklot én valahogy így képzelem el, ezekkel a furcsa, grotesz
arckifejezésekkel. Csakugyan pokoli az a világ, amit ott látni lehet. Ide sorolhat
nám a horrort, szexet, pornót kínáló videokazetták dömpingjét is.

- A felszabadult keleti blokk országaiban létrejött egy sajátos vákuum,feszültség;
az emberek tűrelmetlenebbek, indulatosabbak lettek. A pszichiáter lát-e itt kiutat?
Hogyan lehet megelőzni a dependenciák kialakulását, hogyan lehet gyógyítani a szen
vedélybetegeket, mit tehetünk azért, hogyajövőnemzedékek egészségesebben éljenek?

- Sokakban pusztán az okozza a belső rendezetlenséget, hogy túl sok
információ éri őket, s ez nem engedi meg, hogy gondolataik, vágyaik, céljaik
valamilyen rendbe simuljanak bele. Ennek következménye aztán a türelmet
lenség, a bizonytalanság, amelyből különböző rövidzárlati cselekményekkel
próbálnak kimenekülni.

Közismert, hogya szervezett bűnözés kezd elharapódzni Magyarországon
is. Az emberek lelki egészsége szempontjából azonban még nem sokat jelent,
ha megakadályozzák őket a szabálytalan pénzhezjutásban. Az ártalmas ha
tások és a függőségek ezzel még nem szűnnek meg. Fontosabbnak látom,
hogy szülessenek olyan alternativ közösségek, olyan területek, ahol csend,
nyugalom, békesség uralkodik. Ha ezek a közösségek növekedésnek indul
hatnak, akkor hatásuk előbb-utóbbaz egész társadalomban érezhetővéválik.
Az alkoholisták gyógyítása például csak akkor lehet eredményes, ha az illető

alapszemlélete változik meg, ha valamit megérez abból, hogy mi a közösségi
szeretet, az egymással törődés, akkor szokott eredményesebb lenni.

- Számomra sokatmondó avolt keletnémet tartományok példája. Ott is érze1clődik

ez a türelmetlenség. 20 évvel ezelo1t, amikor semmi remény nem volt, hogykikerü
lünk ebbo1 a világból, akkor mindenki tudomásul vette a nyomorúságunkat, bezárt
ságunkat. Most egyszerre mindenki mindent szeretne. A politikai életben is ez az
iszonyatos intolerancia jelentkezik egymással szemben.

- A keletnémetek arra törekszenek, ami a nyugatnémeteknek megvan.
Bennünket az érdekel, ami a jóléti társadalmat jellemzi. Olyanok vagyunk,
mint a nyugatra forduló, napraforgó, s azon kesergünk, hogy milyen nagy
különbség van köztünk. Es ettől kezdve már a többséget nem nagyon érdekli
az, hogy ez a különbség nem vágyak kérdése, hanem csak rendszeres felké
szüléssel, teljesítménnyel szüntethető meg, hosszabb idő után. Ha az illető

nek önmagára szabott igényrendszere volna, akkor nem feltétlenül élne
ilyenfajta türelmetlenségben. Nagyon meghat, amikor a tévében néha egy
egy öreg nénit vagy bácsit látok nyilatkozni a mai helyzetről. hogy voltunk
mi már sokkal nehezebb helyzetben, hogy nem olyan nagyon rossz, ahogy
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most van. Akkor érzem azt, hogy akinek nincs tönkretéve a vágyrendszere,
az értékrendszere, annak van természetes megoldás a mai helyzetben. Ennél
sokkal rosszabbat is túléltünk már. De a többi ember kaotikus elvárásai, a
vágyak mesterséges fölkeltése, a kielégítés gyors lehetősége elrabolja sokak
belső békéjét.

- Beszéltünk a sárói, a kovászról, a világosságról. Hogyan konkretizálhatnánk a
keresztény tanúságtételt ebben a dependencidtal teli, türelmetlen, ideges, elsötétült
világban?

- Ma is, mint minden korban a keresztény embernek a keresztény érté
kekhez kell ragaszkodnia. Ez azt jelenti, hogy nem él a hamis értékekkel, nem
szolgál a bálványoknak, nem engedi, hogy ezek elrabolják az idejét, tönkre
tegyék az életét. Mindenféle szellemi értéknek csendben, belülről fakadó ösz
tönzésként kell megjelennie. Mindegyiknek belülről kell fakadnia, legyen az
akár tudományos vagy művészeti tevékenység, akár az ima és a megbocsáj
tás. Aki elutasítja korunk bálványait, s a keresztény értékekben növekszik, az
egy alternatív kört képez. S hogy a kovász képéhez visszatérjünk, eleinte
talán nem is elegyedik másokkal, addig, amig maga életre nem kel. Ennek a
fénynek az ereje valószínűleg csekély, nem lézerfény, amellyel szét lehetne
robbantani a társadalmat. Korunk hamis értékeitől az ember a szenvedés
révén szabadulhat meg a legkönnyebben. Egy viszonylag egyszerű betegség
megrendítheti és átalakíthatja: alkalmassá teheti arra, hogy "kijózanodjon",
megszűnjenek a káros vonzások.

Az emberek többsége sebzetten és gyanakvóan él, úgy érzi, hogy folyto
nosan becsapják. A francia forradalom óta a folyamatos lázadás, bosszú és
igazságtétel állapotában élünk. A lázadás szelleme belépett történelmünkbe,
és szentesítést nyert mint normális társadalmi hatóerő. A nyomában kialaku
ló általános bizalmatlansághoz társul a hazugság légköre. Ez az egész aztán
olyan konglomerátummá áll össze, amelyben nincs csend, nincs őszinteség,

nincs következetes álláspont, van viszont nagyon gyors alkalmazkodás a kö
rülményekhez, az elvárásokhoz. Ebben a rendszerben könnyen elpusztul
nemcsak a keresztény, de még az emberi értékrend is. Jól példázza ezt a mai
közéleti bizalmatlanság, pimaszság, gyanusítás, azzal szemben, hogy nekem
még jog szerint is addig legalább szeretnem kellene a másikat, amig nem
derül ki róla, hogy gazember. Ez még messze nem a kereszténység. A keresz
tény akkor is szeretni köteles, ha kiderült a másikról, hogy gazember. Anti
keresztény mentalitás bontakozik itt ki, s ezt nem szokás szóvá tenni. Pedig
ez az alattomos jelenségsor vesz körül bennünket az iskolai oktatásban, a
közéletben, a sajtóban, a szórakoztatóiparban: megszüntették a bűn fogalmát
s ezzel újfajta miliőt hoztak létre.

- Itt negyven éven keresztül a hazugság intézményesített légkörében éltünk, de
ez talán jobb volt, mert egyértelmuöb, nyilvánvalóbb, kivülro1 ránk ero1tetett. Most
viszont egy önmagunk által gerjesztett hazugságlégkörben élünk. S mintha sokkal
védtelenebbek lennénk ez ellen az új hazugságlégkör ellen.

- Egyetlen örömem az, hogy a kommunista eszméktől nem lettünk de
pendensek. Ez egy nagyon szép jelenség, és érdemes volna tanulmányozni,
hogyan sikerült elérni. Annyira hamisan képviselték azt az ideológiát és
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annyira átlátszó, szimpla hazugságon alapuló agresszió volt, hogy azt józan
ésszel nem is lehetett elfogadni. A többség elutasította. De tulajdonképpen
olyan igazából akkor is a mi kis hasznunkat, a mi kis különböző ösztöneinket
féltettük ettől, csak akkor ez nem látszott ilyen világosan. Most viszont ez
kibontakozott, és nem sokat tudunk vele tenni - forgolódunk különböző

irányba, a nyugati, a nagyobb kielégítettség, a változatosabb, a gazdagabb
inger irányába tájékozódunk. Ezt sokkal alattomosabbnak, nehezebben kiis
merhetőnek, megbélyegezhetőnek találom.

- Az egyluízban a múltban egyfajta bensőségességre voltunk rákényszerítve, és
ez volt az érte1ce a kisközösségeinknek. A megszaporodott lehetőségek és feladiltok
következte'ben mintha ma túltengene az aktivitás, a lélek csöndjének rovására.

- Ezek jelenthetik azokat a száraz ágakat, amelyek nem fognak termést
hozni. Isten Országa nem e világból való. Ebben a világban csak szolgálat
ként, tanúságtételként, a másik felé forduló szeretetként jelenhet meg. Ennek
aztán persze lehetnek háttérintézményei, tehát nem mindenfajta struktúrát
tagadok, de úgy érzem, hogya krisztusi szolgálat vörös vonalként vonul
végig a történelmen.

- A szolgálat mellett szokták emlegetni a prófétai, társadalomkritikai funkciót is:
Isten küldetésében az igazságosságnak, az emberi személynek, életnek a védelmét.

- A kereszténység puszta léte prófétai. Ha ma egy közösség igénytelen
ként megjelenik a világban, ha végigmegy egy egyszerű ruhás szerzetes az
úton, annak prófétai jelentősége yan, ennek a mai társadalomnak prófétál.
Ugyanis nagy kontrasztot jelent. Es aki a Mercedesből kinézve meglátja, an
nak eszébe juthat, hogy ilyen is van még - mi ez? Es ha van füle a hallásra,
akkor ő ebből prófétálást hallhat. Nagyon hiszek abban, hogya sö, a kovász,
a fény egyben prófétál is: előre világít, megvilágítja az utat.

- Az jár el tehdt helyesebben, aki szótlanul teszi a dolgát, mint az, aki beszél a
hitéro1?

- A karitatív tevékenység is lehet félrevezető út, pótcselekvés. Egyrészt
nagyon szép karitatív tevékenységet végeznek ateisták is, ezt nem lehet ta
gadni, másrészt a keresztényeknél is jelenthet a karitatív tevékenység mene
külést valami más elől. Ezzel persze nem akarom azt mondani, hogy nem a
szolgálatot tartom nagyon fontosnak, csak önmagában még kevés. A beszéd
ben, a Szó meghallását, az imát tartom a legfontosabbnak.

- Nem válik ígya kereszténység túlságosan individualistává?
- A kereszténység soha nem individuális: amig át nem lép a másikba és

a vele való kapcsolatban nem igazolódik, addig elméleti marad. Képünkben
a gyertya egyedülállósága kétségtelen, de ez csak hasonlat. Az embernél a
szeretet nincs egyedül, ahhoz mindig ketten kellenek. A megbocsájtásnak
kozmikus jelentősége van. Ott leszek én hiteles, akkor válok hitelessé, ha
azzal a kollegámmal, aki meg akart fúrni, mégis úgy tudok beszélni, hogy
attól kezdve semmiféle hátránya nem lesz, sőt tulajdonképpen én segítem őt

bizonyos dolgokban. Ha hazamegyek és a feleségemmel úgy tudjuk elfogad
ni egymást, ahogyan vagyunk. Ha becsapják az ajtót az orrom előtt... ha tehát
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nem folytatom a rossz ütközeteit, sem magamban, sem másban. Ennek nincs
logikája, még pszichológiája sincs. Ennek csak a kereszt az egyetlen magya
rázata. Ez az a magatartás, amit nem lehet tudományosan alátámasztani.
Annak a magatartásnak, amely nem tudja a keresztet - ha én !lern tudom
az én keresztemet, az én nyomorúságaimat - megfogni és az Urral együtt
vinni, vagy én nem tudok megbocsájtani a másik embernek, annak nincs
hatása. Ilyen egyszerű ez - mégis kozmikus jelentőségű.

Olyan világban élünk, amelyben naponta százak halnak meg erőszakosan,

és szervezetek jönnek létre, hogy ameddig őt nem ölik meg, addig öli a má
sikat. Ilyen szervezetek vannak most délre tőlünk, s itt közöttünk is ugyan
ilyen nagyságrendű feszülések vannak. Ezért kozmikus jelentőségű, hogy va
laki keresztény. Néhányszor már megéltem az életemben: amikor valaki meg
tapasztalja, hogy a másik megbocsájtott, szinte robbanásszerű hatással van a
lélekre. Ez nagyon nagy dolog.

- Hogyan éli meg ezt az orvos, napi gyógyító munkájában?
- A betegekkel való foglalkozás annyi természetes örömet jelent az ember

számára, hogy abba egészen bele lehet felejtkezni. A mi területünkön nagyon
sok idős ember van. Az Istentől különleges ajándék, hogy gyereket tudok
látni az idős emberben: kiszolgáltatott, segítséget váró, teljes bizalommal az
emberre néző gyermeket. Nem akartam igazán gyógyító orvos lenni, elméleti
intézetben szerettem N volna tevékenykedni. Végül is gyakorló orvos lettem
- hála Istennek: az O útjai világosabbak, mint az én elgondolásaim, feltehe
tően tudta, hogy nekem erre van szükségem. Ha naponta semmi mást nem
csinálnék, csak odamentem a beteghez és azt mondtam neki, hogy holnapra
jobb lesz ez az egész, vagyegyszerűen, a legszimplább jelenlétemmel vele
vagyok, akkor is valami nagyon nagy dolog történik.

A kereszténységem ebben talán csak annyit jelent, hogy én tudatosan ref
lektálhatok a lelkünk mélyén rejlő szeretetkapcsolatra Istennel. Csodálatos
élményeket tapasztaltam meg. Ma sem tudom megmagyarázni, hogy ezek
hogy történhetnek. Volt egy olyan betegünk, aki előrehaladott agysorvadás
ban szenvedett, a szellemi megnyilvánulásai nem voltak kimutathatók, időn
ként viszont agresszív kitörései voltak. Egy alkalommal esti viziten egyszer
csak rám nézett, és azt mondta, imádkozzam érte, pedig sohasem beszéltünk
ilyesmiről. Máskor meg egy női osztályon egy beteg nyugtalan volt, zavart,
trágár, káromkodással telt az egész délutánja. Vizitnél az ágya mellett álltam.
Egyszer csak elhallgat, majd az Ave Mariát kezdi mondani. Az ilyesféle él
mények mély nyomot hagytak bennem: mennyi minden történik az ember
tevékenységében, amit nem tud névvel megnevezni!

Legalább annyit kaptam keresztény szempontból a betegeim től, mint
amennyit ők esetleg kaptak tőlem. Olyasmiket fogalmaztak meg nekem,
olyasmiket mondtak el nekem az ő lelki életükből, amikből igen sokat profi
táltam: rájöttem, hogy ez egészen konkrétan nekem szól. Talán a pedagógus
is megél hasonlót: a tanítvány is segít bizonyos kérdések megértésében. Egy
másnak gyújtunk világosságot.

Lukács László
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