
VEKERDY TAMÁS
pszichológus

K· h ~ ~~/?
l a II lVO .

(Körkörös töredékek)

1.

Ki a "hívő"? (Idézőjelbe kell tennünk ezt a szót, mióta újra divat 
majd egy időre éppen kötelező, de legalábbis ajánlott divat - lett.)

Hívő-e az az egyházhoz nem tartozó, magát látványosan
"hívő"-nek nem valló, nem keresztény-keresztyén ember (nem
férfiak jutnak eszembe, hanem nők, asszonyok), aki éppen csak
úgy néz és gondol a teremtett világra - gyerekre, állatra, nö
vényre, mindenre, ami látkörébe kerül -, oly természetből faka
dó gondoskodással, ahogya ránk maradt szent könyveknek 
nem, nem tanulmányozói, nem, hanem szerzői, kinyilatkoztatói
látták és láttatták: anélkül, hogy ismerné ezeket, hogy ezekre hi
vatkoznék (s hogy - de ez már méltatlan hozzá, hogy ide írom,
csak saját rossz-természetemnek engedek - ideológiai bunkós
botként forgatva e tanításokat embertársait akarná velük - gyű

lölködve - fejbe vágni). Oly természetesen és gondolkodás nél
kül ad; erre én, ki magamat (kissé kényszeredetten, mert erről

most nem kéne beszélni, mert erről nem beszélni kellene)
"hívő"-nek vallom, tudatom iskolázom, nem volnék képes.

Honnan fakad ez?
A szívből, a kedélyből - melyet a megnevezhetetlen erő

megérintett (és bizonyára kedvét leli benne).
Ez a hiteles ember.
Ez a láthatatlan egyház.

2.

Hívő - ez ennél eggyel lejjebb sem az egyház (az egyházak) beírt,
bejegyzett tagját jelenti számomra, hanem pillanatnyi kegyelmi ál
lapotban levő embert a mindennapokban. Ez a pillanat - szá
momra - nem kontinuum - mindig újra kiküzdendő, mindig
újra meg kell ragadni, mindig újra figyelmeztetnem kell magamat,
próbáld meg - és aztán a kegyelem: "az vagy van, vagy nincs".
(A fenti kedély-ember, szív-ember számára - mint mondtam: az
én tapasztalatom szerint ezek az emberek általában asszonyok
ez folyamatos jelenlét.)

De a rendszeres gyakorlás - e lelki testtartás, az odaforduló
áhítat, ne én, hanem te énbennem - sokat segíthet, mondhat
nám: a kegyelem készen áll - de mi nem akarjuk, nem tudjuk
befogadni; sokszor éppen ideologikus düheink (melyekkel
valamelyik egyház megcsontosodott, vagy éppen neofita túl-
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buzgalmú híveként azonosítjuk magunkat) zárják el előlünk

forrásait.
Én - te énbennem; különös tapasztalathoz vezet; mintha a

"megszóIított" - mondjuk: az atya - ilyesfélét mondana: csak
akkor tudom használni erőidet, csak akkor tudok hatni általuk,
ha te (nem önző egód, de igazságra törekvő individualitásod
erejével) megnyilatkozol.. . Akkor is, ha tévednél.. .

A személyesség és a személyiség nem hagyható ki a mai áhítat
ból - a kollektívumban való felolvadás (bármely kollektívumban
való boldog felolvadás, boldog énvesztés, boldog szabadulás "az
én iskolájából") - pusztító, hazug és gyilkos tévutakra vezet.

3.

[... kíméletből kihagyott rész - V. T. ...]

4.

Hallgass Tolsztojra: ne a társadalmat, ne a másikat akard megvál
toztatni! Csakis magadat... (Lásd be: minden "világjobbító" szán
dék - ami abból indul ki, hogy te tudod, mi a jó, mi a helyes 
katasztrófába vezet; de elóbb még hazudozásba és gyilkosságba ... )

Aki azt mondja, hogy ő hívő - azzal légy óvatos; tartsd ma
gad távol. Aki azt mondja, hogy ő szeretne hívővé lenni, az
megérdemli érdeklődésedet. (Kierkegaard: én nem vagyok hívő,

csak szeretem az istent. .. Mert a hívő az, aki egyszerre hajt végre
két gesztust: totálisan lemond a világról [rezignál] és totálisan
megragadja ezt a világot [az abszurditás ereje által]. - Aki totáli
san lemond, az fIa végtelenség lovagja" - iróniája, humora van,
mert mindent az abszolútumra vonatkoztat - de még nem hívö.)

5.

Olyan időket élünk - változott a világ -, amelyben a népeknek nin
csenek (és nem lesznek) többé látható, istentó1 ihletett vezetőik (mint
Mózes, mint a nagy királyok, Dávid és Salamon), nincsenek minden
ki által ismert - gyűlölt vagy szeretett, de igazat szóló - próféták. ..
Akik vannak, akik mintha lennének - azok a sötét angyal gyerme
kei. .. Manapság az igazi tanítók, kik kapcsolatban állnak a kinyilat
koztatás szellemével - mert felé tudnak és akarnak fordulni - is
meretlenek; rejtettek; nem láthatólag működnek (oly alázatban, mint
ha semmik volnának) és mégis hatnak. - Így tanít a haszid bölcses
ség, így tanít a hivatalos rabbinátust a cári Oroszországban bosszantó
és üldözésre csábító haszid tanító, így tanít az igaz ember, a caddik.

6.

Az üldözött egyház vonzó, igazsága fénylik. A világi hatalomban
részelő, uralkodó egyház taszító. Képmutató hazudozása sötét 
hatalmi gőg és anyagi mohóság jellemzi.
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7.

Mai magyar társadalom és mindennapi hit? A helyzet kétségbeejtő
- általában épp ott nincs, ahol "hivatalból", "politikából" beszél
nek róla; ott gőg van és képmutatás, anyagi mohóság, gyűlölködés
- korlátoltság.

8.

Magam is református lévén - az anyakönyvi bejegyzés szerint -,
a debreceni cívis jut eszembe: "Én az én kálomista hitemér' még
magán az Úristenen is keresztül gázolok... "

9.

Vizsgáljuk meg magunkat János evangéliuma 8. részének 43. és 44.
verse alapján. Az evangélium e verseiben Jézus így tanít:

"Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok
az én szómat.

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem
állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor ha
zugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és a hazugság atyja."

Magunkat vizsgáljuk - ne a másikat!

A köze1eti keresztény
• •minimum

A polis keresztény polgára a Hegyi Beszédet tekinti, tekintheti a sa
ját - egyéni és környezetéhez fűződő - életvitelére érvényes al
kotmánynak. A Hegyi Beszéd utópia és ukrónia, mindazonáltal
csak avval a feltétellel tekinthető ennek, téren és időn kívülinek,
történelem-idegennek tehát, ha kiemeljük az Evangélium -- tehát
Isten népével és egyházával kötött Ó és Új Szövetségének - kon
textusából. A Hegyi Beszéd értelme és érvényessége nem önmagá
ban, gondolatainak, javaslatainak egyetemességében, mélysé
gében, magvasságában vagy ésszerűségébenrejlik, hanem a kijelen
tést tevő személyében, aki az etikus - közéleti. hatalmi-politikai,
szociális indíttatású - cselekvés elé a szabadítás-eseményt helyezi.

A "szolgaság házában", ahogyan az Írás az egyiptomi fogsá
got fordítja, idegen istenek uralkodnak, az egyik ilyen bálvány
például folyvást teljesíthető etikai programmá alakítja át a Hegyi
Beszéd alkotmányát, azt a hamis és végső értelme szerint - a
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