
MIÉRT HISZEK?

A Kairosz Kiadó francia mintát követő sorozata
az utóbbi évek egyik legizgalmasabb vállalko
zása . A tudományok és az irodalom legjelesebb
képviselői szólalnak meg, mondják el vélemé
nyüket korunkr ól. a hitről és a hit n élkülíségr öl,
az emberiség kilátásairól, önmagunkról, éle
tünk és hitünk alakulásáról. Ki-ki saját néző

pontjából. Moln ár Tamás bölcseleti megvilágí
tásból szól A beszélő Istenről, Papp Lajos szívse
bész az orvos tapasztalatai alapján, már-már
csodás gyógyulások tanújaként kérdezi: Quo
vadis, Donimel, Nemeskürty István a Hazaterem
tő kereszténység nyomaiban jár a múltban és a je
lenben, Kellermayer Miklós sejtkutató monda
nivalójának lényege, hogy az emberiség a jele
nért kockára teszi jövőjét (Ami Istenben láthatat
lan), Jókai Anna pedig azt mutatja meg, hogya
tanúságtétel napjainkban még fontosabb, mint
korábban volt, Krisztus példájának követése
adja reményünket (Imitatio Christi).

Papp Lajos az egyik kérdésre válaszolva azt
fejtegeti, nehéz dolog ma hitvalló keresztény
nek lenni, aki Krisztus nyomában jár, sokszor
nevetség tárgya. Elgondolkodtató, amit az igaz
ság kereséséről mond el: ő maga többször is be
lebukott abba, hogy az igazságért állt ki, s ebből

azt a tapasztalatot szűrte le, hogy a szeretet fon
tosabb, ez a legpozitívabb keresztény életszem
lélet. De mit tehetünk, ha azt látjuk, hogy az
emberiség féktelenül kizsákmányolja a termé
szetet, s ezzel megsérti a teremtés rendjét, an
nak isteni célzatát? Ezt a kérdést járja körül vá
laszaiban Kellermayer Mikl ós, s valljuk meg, az
általa rajzolt kép igen komor színeket mutat.
Mint ahogy Nemeskürty Istváné is, aki teljes
joggal idegenkedik a keresztény gyökereit meg
tagadó és elmetsző Európától. A gondolkodás,
az isteni terv megvalósításának manapság meg
lévő akadályaira Molnár Tamás is ráirányítja a
figyelmet: a gondolat összpontosítását nem te
szik lehetővé az alaptalan meggyőződések, jel
szavak, és a nap minden órájában ránk zúdított
"információk". Hasonló a meggyőződése Jókai
Annának is, aki ugyancsak óv a jelszavak és ha
misságok csapdájától.

Még egyszer hangsúlyoznuk kell, hogy sze
mélyes hitéről és hittapasztalatairól mindegyik
megkérdezett másként vall. Eltérően véleked
nek jó néhány olyan kérdéskörről is, amelyben
a teológia ad eligazítást. De e különféle utak
mind Istenhez vezetnek. Akkor is, ha némelyi-
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küknek az a meggyőződése, hogy a hit ajándék,
amelyet á t é lűnk, s megszerzéséhez nincs sz ük
ségünk a tudomány segítségére, s akkor is, ha
valakinek épp az ellenkezője adja a támponto
kat. Egyben viszont egyetértés mutatkozik: va
lamennyien úgy érzik, hogy a keresztény életér
tékek veszélyeztetettek. S e veszedelmet nem
mindig és nem feltétlenül okozzák külső körül
mények. Ha a keresztény magatartásból hiány
zik az alázat, a szeretet és a szolidarit ás, akkor
önmagunkban is kereshetjük a hibát.

Az egyik legizgalmasabb és legidőszerűbb

kérdéskör: a keresztény gyökerű és Máriát vá
lasztó magyarság és a liberalizmust, piacgazda
ságot ideáljának tekintő Európa viszonya. A ke
reszténység iránt tanúsított fenntartások egyik
oka, hogy nem hallgat, amikor akisemmizettek
érdekeit kell védelmeznie. A jelek szerint a hazai
keresztény szellemű értelmiség itt megnyilatko
zó képviselői erős fenntartásokkal szemlélik az
"európaiság"-divatos jelszavait, s aggódva szem
lélik a vallásos hagyományok kiüresedésének és
kiüresítésének folyamatát. Mindnyájan nyoma
tékosan kiemelik, hogy vissza kellene térnünk az
evangéliumokban és a páli levelekben megfogal
mazott életvitelhez és életszemlélethez. Nyilván
valóan ki kell alakítanunk egy olyan magatar
tást, amely követésre érdemes mások számára is.
Az "erőszakos térítésről" jó néhány megszívie
lésre érdemes gondolatot fogalmaz meg Jókai
Anna . Szerinte állandóan és fölfelé törekedve
kell kihoznunk magunkból legjobb adottságain
kat: "Onmagában hordja az a büntetését", aki
rosszul sáfárkodott tehetségével. Persze a hiteles
önmegvalósítás sem egyszerű. Aki végigköveti
Papp Lajos kálváriáját, elgondolkodik, vajon a
keresztény életvitel megvalósíthat6-e a hivata
losság ellenében. Igaz, találkozunk olyan élet
utakkal is, amelyek világosan igazolják, hogy
mindig bízhatunk Isten kegyelmének támogatá
sában. Nemeskürty István jó nénány olyan epi
zódot idéz életéből, melyek ennek bizonyítékai.
S ez a kegyelem sokszor rádöbbent korl átainkra.
s arra késztet, próbáljuk ezeket ledönteni. Le
gyünk bátrak, ha Krisztusról és az ő ügyéről van
szó! - ezt egyhangúan vallják a megszólalók.
Az emberi lélekben megvan a Szentháromság
képe, idézi Kellermayer Miklós Szent Ágostont,
de azt is hangsúlyozza, hogy e képet csak akkor
ismerjük fel világosan, ha értelmünket is moz
gósítjuk a vele való remélt azonosulás során. Ma
gyarán: a természettudomány is segíthet eljutni a
misztikáig.



Mi lehet a reményünk, hogy a világban ta
pasztalható rossz egyszer mégis jóra fordul?
Erre a szorongató kérdésre egybehangzó a vá
lasz: újra és újra Istenhez kell fordulnunk. Sokat
próbált nemzetünk története is azt bizonyítja:
Isten segítségével és Mária közreműködésével

megmaradtunk, s ha ők támogatnak, nincs mi
től tartanunk. Különösképp akkor nem, ha éle
tünk irányításában uralkodóvá tesszük azt az
isteni energiát, amely az embert teremtése óta
segíti, és Krisztus feltámadása után az örök élet
bizonyságával ajándékozott meg. Csakhogy ta
lán a felvilágosodás óta az emberiség nem ettől

várja boldogulását és egyensúlya megteremté
sét. Hajlunk arra - és ennek veszélyeire mind
egyik megkérdezett nyomatékosan figyelmeztet
-, hogy önmagunkat tegyük az élet irányítójá
vá, makacsul hisszük, hogya jelen fontos, mind
kevesebbet törődünk a jövővel, abban a balga
meggyőződésben, hogy gátlástalanul zsákmá
nyolhatjuk ki a természet javait. Kellermayer
Miklós figyelmeztet arra, hogy előbb-utóbb ki
merülnek a világ kőolajkészletei, s egyelőre

még elképzelések sincsenek arról, hogyan lehet
majd új energiaforrást találni, ráadásul olyant,
amely ingyenes, mindenki számára hozzáférhe
tő, s megszünteti a kiáltó gazdasági és kulturá
lis nyomorúságot, amely népeket, földrészeket
tesz tönkre, s folyvást újra szüli a kizsákmányo
lást és a pusztító háborúkat. Ha energiáról be
szélünk, mindig azokra a természeti kincsekre
gondolunk, amelyek kiaknázásával jólétünket
növeljük. Közben azonban elsatnyul az az érzé
künk, amely a fontosabb, isteni energia befoga
dására tesz képessé. Rendkívül érdekes és figye
lemreméltó, amit Jókai Anna mond el: ő köte
lességének érzi, hogy az isteni energiát kűlőnfé
le megfogalmazásban fölismerhetővé, s ezáltal
működővé tegye. Hogy mekkora az igény erre,
azt ilyen jellegű műveinek népszerűsége is rnu
tatja, de azzal is példát mutat, hogy folyvást új
műnemekben szólal meg, hogy még hiteleseb
ben közvetíthesse a legnemesebb életideálokat.

Hogy ez az isteni energia és a kegyelem mü
ködése mennyire átformálhatja és kétségessé te
heti a tudást, amelyre oly büszkék vagyunk, jól
mutatja Papp Lajos praxisának néhány szinte
megmagyarázhatatlan esete. Sajnos manapság
nincs hitele a csodának. Legyintünk: ez nem is
csoda, majd jön egy új nemzedék, amelyik raci
onális magyarázattai szolgál. Csakhogy ezek az
esetek olykor meghaladják a ráció tartományát,
s olyan dimenziókba engednek bepillantást,
amelybe csak hittel lehet behatolni.

Itt jutunk el e sorozat legizgalmasabb, leg
fontosabb mondanivalójához, a hithez. Bármi
lyen erős is az ellenpropagandája, bármennyire
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iróniával emlegetett is a hívő magatartás, a hit
igényét s az ez által nyert reményt nem lehet ki
iktatni az életből. A hit - mint erre az itt meg
szólalók figyelmeztetnek - küzdelem. Harcol
ni kell érte, s ebben a küzdelemben sokan el
buknak. Megfeledkeznek arról, hogy a könyö
rületes Isten megadhatja. Nem az erőszakosak

és a törtetők jutnak birtokába, hanem a gyer
meklelkűek, akik nyitottak, és készen állnak el
fogadására. Ezt bizonyítja a filozófus, az orvos,
a kutató, a történész és az író. Érdemes idéz
nünk Molnár Tamás gondolatait: " ... az értel
mes ember számára Isten nagysága abban rej
lik, hogy megteremtett minket, és megteremtet
te ezt a rengeteg színű, tarka, érdekes világot,
és megteremtette a szabad embert, aki választ
hat Isten teremtményei közül. Tehát ez az egyik
módja a hitnek, és aki így véli, eljuthat a hithez.
Am valóban vannak, akiknek csak támasz kell
és valóban: kell is a támasz, mert korlátozottak
vagyunk, minden irányban! Akinek a támasz a
fontos, az azt mondja: Isten az, aki nekem meg
adja a támaszt, ezért hiszek benne. Ez a két kű

lönböző embertípus... Meg kell teremteni ...
egy olyan világot, ahol az emberek... jól érzik
magukat, vagyis beteljesülnek. S akkor nagyon
kevés kell az üdvözüléshez." E világ megterem
tésén fáradozik az egyház, erre szól küldetése.
Lehet, hogy tevékenységét némelyek rosszalló
an veszik tudomásul. Am érdemes megnézni,
milyen az a világ, amelyet ők rendeznek be,
mennyire lehet otthonos, ha országútjait mene
kültek és száműzöttek népesítik be.

Miért kell a hit megszerzéséhez, a hívő életé
hez egy intézmény, az egyház? Ezt a gunyoros
kérdést is hallhatjuk. Nemeskürty István így vá
laszol: "A világon minden eszme, nép, társada
lom, egyesülés csak mint közösség létezhet. Az
ember egymagában - képzeljen is gőgösen

magáról bármit - nem lehet egy állam vagy
bármi hasonló. Minden közösségi együttműkö
dés eredménye. Függetlenül attól, hogy valaki
olykor jár misére, olykor pedig nem jár, hol
imádkozik, hol pedig nem imádkozik, keresz
tény, mohamedán vagy zsidó, csak közösség
ben lehet az. Az a ma divatos mondás, hogy ne
kem megvan a magam jó viszonya az Istennel,
de ezekkel az egyházi komédiákkal hagyjanak
engem békén, csak tetszetős önáltatás."

Azért vagyunk itt, hogy az anyagit "vissza
vezessük a szellemibe", mondja Jókai Anna. Is
ten szól hozzánk. Figyelnünk kell, hogy meg
halljuk, mit mond. Erre a készséges, alázatos fi
gyelemre tanít ez a sorozat. S arra is, hogya jó
és a rossz harcában melyik oldalra álljunk.
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