
A hitről
„Aki távolodik Istentől, az is közeledik hozzá,

csak a hosszabb utat választja.”
(Pilinszky János)

Hol is kezdjem? Az óvodát, az első és második osztályt apácáknál,
a pápai Ranolder Intézetben jártam. Amilyen gyermeknevelésre al-
kalmas személy volt apáca óvónőnk, olyan kevéssé volt alkalmas a
tanító-nővér. Ki tudja, milyen lelki sérülések, gyerekkori traumák
vagy pedagógus- és szerzetesrendbeli alkalmatlansága okozta, de
életre szóló rossz emlékeket hagyott rám.

A jó tanuló, jó magatartású diákokat azzal jutalmazta, hogy időn-
ként felhívta őket a klauzúra folyosójára, és elmondta, vagy inkább
előadta, milyen látomásai voltak éjszaka, ki jelent meg, mit mon-
dott neki.

Sok évvel később, amikor a Látomások Könyvét olvastam, nagy
élményt jelentett, nem úgy, mint a hét-nyolc évesnek az apácaru-
hás, fehér kalapos nővér átváltozása extatikus állapotú lénnyé.
Ennek ellenére lelkiismeret-furdalásom van ma is, hogy utolsó évei-
ben — magas kort ért meg —, tudva, melyik otthonban lakik, nem
látogattam meg egyszer sem.

Másodikos elemista voltam, amikor megszűntek az egyházi is-
kolák, osztálytársaimmal együtt átkerültem államiba, Magyaror -
szág pedig átkerült az egyházát, vallását eltörölni akaró országok
közé. Néhány évig még járhattunk hittanra, később megszűnt a hit-
oktatás is.

Családunkban másképp, de létezett a valláshoz való kettős vi-
szonyulás, anyánk, aki szintén a Ranolder Intézetben tanult, taní-
tóképzőt végzett, nem bigottan, de mélyen vallásos volt; apánk, első
generációs értelmiségi, falun született gyermek, nem volt istenhívő.
Anyánkra bízta vallásos nevelésünket, a templomi liturgiákon csa-
ládjával együtt részt vett, de már gyerekkorában sem titkolta előt-
tünk, hogy nem hisz Istenben. Természetesen elsőáldozásunkra,
bérmálásunkra, a vasárnapi misékre eljött, rövid internálása után,
anyám kitartó kérésére meggyónt és megáldozott, Isten-nem-hite
azonban változatlan maradt.

Mert gyerekként és fiatal felnőttként apámhoz akartam hasonlí-
tani, anélkül, hogy tudatosult volna bennem, a valláshoz való vi-
szonyomat is az övé határozta meg. Húszéves koromra — nem
traumák nélkül, de — istenhitem köddé vált, és elszántan csatla-
koztam a nem-hívők táborához.

Húsz-harminc éves kora között kinek okoz ez komoly gondot?
A vi lág nagy és érdekes, azért vagyunk, hogy megismerjük, beren-
dezkedni, megállapodni még nem kell sehol. Vegyészmérnök hall-
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gató lévén egyetemi éveim alatt és az utána következő években az
anyag volt munkám és vizsgálódásaim tárgya, az anyag, ami szép
és kimeríthetetlen. Ezt támogatta a korra jellemző, eltúlzott mate-
rializmus is, az anyagi világnak — a transzcendenciával szembeni
— kitüntetett szerepe.

A mindennapi csodákon kívül — munka, íróvá válás, házasság,
gyermekek születése — csodák nem történtek velem, és — talán
mert szerencsés voltam — tragédiák sem. Így aztán próbáltam ma-
gamnak véglegesen berendezni a transzcendencia, a Legfelsőbb
Lény nélküli világot. Megismertem a világvallásokat, a különböző
vallások isteneit, megtudtam, hogy három nagy vallás, a judaiz-
mus, a kereszténység, az iszlám egyszerre tartja az Istent transz-
cendensnek és személyesnek. Istent, aki gyökeresen különbözik az
embertől, mégsem elérhetetlen, arca, hangja van, beszélgethetünk
vele, mégis felfoghatatlan. Megtudtam, hogy a megtestesülés, Krisz-
tus emberré válása kétezer év óta botrány a filozófusok szemében.
És nemcsak a filozófusok, a hívők istenképe is — fittyet hányva a
dogmákra — nagyon sok változatban létezik.

Egyesek szerint nincs antropomorf Isten, mások szerint igenis
van. Mert a reformáció a kereszténységet a felvilágosult gondolko-
dás számára is elfogadhatóvá akarta tenni, Luther elutasította a val-
lás racionális megalapozottságát, egyedül a hitre helyezte a hang-
súlyt. Az értelem helyett a szív lett az emberben lakozó isteni
bölcsesség színhelye, majd — mert Isten létének bizonyítéka igenis
a megismerés — a mérsékelt realisták kigondolták, hogy létezik egy
transzcendens és egy személyes Isten, de Isten létének bizonyítása
nem feladata se a vallásnak, se az ismeretelméletnek.

Végtelen sokáig sorolhatnánk a különböző és sokszor egymás-
hoz hasonlító, máskor egymásnak ellentmondó filozófiákat. Em pe -
doklész görög filozófus (orvos, szónok, költő és politikus) a lélek-
ről azt vallotta, hogy isteni eredetű, valódi élete csak a testtől való
szabadulása után kezdődik. A gnosztikusok megtagadták Istentől
a teremtést, a reneszánsz ezzel szemben az önmagát a természet-
ben megvalósító Istent fogalmazta meg, az antropoteizmus pedig
az emberben megvalósuló Istent. A felvilágosodás filozófiája sze-
rint minden ember visszanyerheti saját isteni mivoltát. Hegel szerint
Jézus is Isten, ám mindannyian azok vagyunk. A nooszféra husza-
dik századi tanítása pedig arról beszél, hogy amikor az ösztön elő-
ször vette észre önmagát, a világ óriásit lépett előre; a harmadkor
végén kicsírázott „gondolkodói létező” megjelenése az élet megje-
lenésével mérhető.

Ma — írja Molnár Tamás A filozófusok istene című könyvében —
a filozófusok minden korábbinál elszántabban törekednek arra,
hogy a kereszténységet eszményi közösségé alakítsák át. Az im-
manens Istent immár a közösséggel akarják helyettesíteni, eszmé-
nyi közösséggel, amely a bensőségessé tett Isten fejlődésének végső
stádiuma. Ez az immanens Isten teljhatalmat nyer a szerkezet nél-
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küli társadalom megformálásában, melyet majd az ontológiailag
fejlettebb lények vezetnek.

Eszményi közösség? Tökéletes tudás? Ontológiailag fejlettebb
vezetők?

Mi jön ezután? A tudat egyre jobban behatol az anyagba? Az
anyag fokozatosan spiritualizálódik? A huszadik század eltúlzott,
félrevezető materializmusa után — miért ne? — létrejön egy újfajta
idealizmus? Vagy ez túlzás?

Esszé, ez a műfaji meghatározás szerepel a felkérésben, amire a
választ próbáltam megfogalmazni. Az esszé, tudjuk, rövid írásmű
bármilyen témában, befejezett értekezés, próbálkozás. Válaszomra,
semmi kétség, a próbálkozás illik. Mert végül hova jutottam? Hol
tartok most?

Hiszem, hogy a transzcendens hit az ember elemi szükséglete.
Miért ne volna az, amikor tudjuk, hogy értelmünk számára a téren,
időn túli világ felfoghatatlan?

Ugyanígy a vallás is elemi szükséglet. Én — magam számára
— olyan vallást tudok elfogadni, amely a rációra is épít, de annak
hatá raival is tisztában van. Nem kényszeríti az embert szellemi kis-
korúságra, és a természetfelettivel, transzcendenssel való kapcso-
latot is elismeri.

Isten-fogalmunkat, Isten-utunkat állandó evolúciónak tartom
— jóllehet maga az Isten sohasem változó —, Istenről való gondolko-
dásunk esendő, ezért többször is ki kell javítanunk, újrafogalmaznunk.

Isten létét — bár nem tudtam arcot adni neki, nem tudom, mit je-
lent mindenhatónak, örökkévalónak lenni, viszont tudom, hogy
nem az ember a természet, a világ teremtője — elfogadom.

Végül mi az, amit tudok? Tudok egyáltalán valamit? Csak azt,
hogy mindenért, ami jó, tennünk kell. Kötelesek vagyunk tenni érte.
Akkor vígan mondhatom Balassi Bálinttal együtt: „A te katonád vol-
tam, Uram”, és mondhatom Ady Endrével: „…mert szörnyü séges,
lehetetlen, / Hogy senkié, vagy emberé / Az Élet, az Élet, az Élet”.

Hármashangzat
Julinak

Köröttünk szűkülő-táguló világok,
alattunk az erdei pad pirosra mázolt
deszkája, a festék alatt mint lövészárkot,

úgy szenvedte ki alagútjait a szú a fában,
száguldozhatnánk mi is halálra váltan
labirintusai sötétjén, de fényes táj van
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