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„Az istenekről nem tudhatom, sem hogy vannak, sem hogy nincsenek. 
Mert sok minden van, a mi ennek tudását akadályozza, úgy a dolog 

homályos volta, mint az emberi élet rövidsége.” (Prótagorasz) 
 

Előszó 
 

Már lassan negyven éve, hogy komolyabban is foglalkoztat a hit mibenlétének kérdése – különösen az, ami 
engem érint ezzel kapcsolatban. 

Most, hogy elmúltam hatvan, talán itt az ideje, hogy összefoglaljam gondolataim e témakörben. 

Nem szándékom, hogy bárkit is megsértsek hitében ezzel az írással, ahogy azt sem szeretném, ha engem 
érne bántás emiatt. 

Johann Gottlieb Fichte a következőket írja az Első bevezetés a tudománytanba (1797) című munkájában: 

„… Nem lehetséges más filozófiai rendszer, csak ez a kettő [ti. az idealizmus és a dogmatizmus], s a jelen 
fejtegetésnek épp erről kell meggyőznie az olvasót. … E két rendszer nem tudja közvetlenül megcáfolni egyik 
a másikát, mert vitájuk az első, másból már nem levezethető alapelvről folytatott vita, bármelyikük cáfolja a 
másik alapelvét, ha az övét elismerjük, mindegyik tagadja a másik összes állítását, és egyetlen közös 
pontjuk sincs, ahonnan kiindulva megérthetnék egymást és egyesülhetnének. Ha esetleg egyetértés van 
köztük egy tétel szavaira vonatkozólag, akkor is mindegyik más értelemben veszi azokat.” 

Azért teszek rá egy kísérletet, hogy megértessem magam, hogy mások is lássák, miért lettem/vagyok olyan, 
amilyen. 

Írásom címét két keresztény gondolkodótól „loptam”, akiket mérhetetlenül nagyra becsülök. Bár filozófiai 
műveiket csak húszéves korom után olvastam, de lenyűgözött kíméletlen szembenézésük önmagukkal, 
kritikai gondolkodásuk, vívódásaik, igazságkeresésük – és őszinte hitük. 

 

 
Szent Ágoston (Aurelius Augustinus) 

Caravaggio (~1600) 

 
Blaise Pascal 

A festő nevét nem tudtam kideríteni 

Ágostonról első lelkipásztorom mesélt sokat gyermekkoromban, Pascalt pedig matematikusként és 
fizikusként ismertem meg tanulmányaim során. A mai napig szívesen olvasgatom a Vallomásokat és a 
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Gondolatokat – Fekete István könyvei mellett–, ha valamilyen okból lelki megnyugvást keresek… 

Nem árulok zsákbamacskát, aki ismer engem, az tudja, megrögzött materialista vagyok. 

Ez nem volt mindig így – és talán nem is lesz mindig így. Az élet különös fordulatokat hozhat még, sok 
példát láttam már erre eddig. 

Egyet azonban bizton állíthatok: soha nem titkoltam el semmit életemben, mindig vállaltam önmagam, 
korábbi tetteim, akkor is, ha ez éppen nem vált előnyömre. Tartottam és tartom magam a VIII. 
parancsolathoz, még ha rólam is van szó: Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! (2Móz 20, 16) 

Tehát ha hitemben változás áll be, azt se fogom eltagadni. 

Többek számára akár furcsa is lehet, hogy anyagelvűként a hitemről beszélek, de ahogy azt Fichte is írja, 
mindenkinek magának kell választania, mit tart (első) alapelvnek. És bár ebben a választásban a 
racionalitásnak, a tapasztalatoknak lehet szerepe, de úgy vélem, végső soron mindig érzelmi alapon 
döntünk. Amelyet ugyan racionálisan megérthetünk, elemezhetünk, ellenezhetünk, de befolyásolni, 
megváltoztatni nem nagyon tudunk. 

Viszont ahogy öregszik az ember, s egyre többet lát életében, muszáj elgondolkodnia bizonyos dolgokon. 
Elöljáróban egyetlen vers József Attila utolsó hét költeményéből (amelyen a mai napig sokat gondolkodom, 
vívódom): 

TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT 

 

Tudod, hogy nincs bocsánat, 
hiába hát a bánat. 
Légy, ami lennél: férfi. 
A fű kinő utánad. 
 
A bűn az nem lesz könnyebb, 
hiába hull a könnyed. 
Hogy bizonyság vagy erre, 
legalább azt köszönjed. 
 
Ne vádolj, ne fogadkozz, 
ne légy komisz magadhoz, 
ne hódolj és ne hódits, 
ne csatlakozz a hadhoz. 
 
Maradj fölöslegesnek, 
a titkokat ne lesd meg. 
S ezt az emberiséget, 
hisz ember vagy, ne vesd meg. 
 
Emlékezz, hogy hörögtél 
s hiába könyörögtél. 
Hamis tanúvá lettél 
saját igaz pörödnél. 

Atyát hivtál elesten, 
embert, ha nincsen isten. 
S romlott kölkökre leltél 
pszichoanalizisben. 
 
Hittél a könnyü szóknak, 
fizetett pártfogóknak 
s lásd, soha, soha senki 
nem mondta, hogy te jó vagy. 
 
Megcsaltak, úgy szerettek, 
csaltál s igy nem szerethetsz. 
Most hát a töltött fegyvert 
szoritsd üres szivedhez. 
 
Vagy vess el minden elvet 
s még remélj hű szerelmet, 
hisz mint a kutya hinnél 
abban, ki bízna benned. 
 

1937. július-augusztus 
 
 

 

Gabriel Garcia Marquez, a Nobel-díjas kolumbiai író valahol így fogalmazott: Minden fontos dolog 
megtörtént velem tizennégy éves koromig. Minél idősebb leszek, annál inkább látom, mennyire igaza van. 
Ismereteink bővülhetnek, tudásunk nőhet, szerezhetünk kellemes és kellemetlen tapasztalatokat életünk 
során, de a gyermekkorban kialakult érzelmi beállítottságunk nem fog változni. 

Ezért most én is ezzel kezdem vizsgálódásom – a gyermekkorommal.  
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Gyermekkorom 
 

Mivel nem akarom ezen írás hosszát növelni, az előzményekről, a háttérről a blogomon, az Apám története 
beírásban olvasható további adalék. 

Édesapám 52 éves volt, mikor születtem, és ahhoz, hogy édesanyámmal egybekelhessenek, bele kellett 
egyeznie abba, hogy születendő gyermekeik katolikus hitben nőjenek fel. (Ő református volt, édesanyám 
pedig katolikus.) 

Szüleim aktívan gyakorolták vallásukat, így számomra is természetes volt, hogy keresztény lettem, jártam 
anyámmal a katolikus templomba és apámmal a református imaházba. Aztán hittanra is, amelynek az óráit 
általános iskolámban tartották. (A hatvanas években, a Kádár-rendszer alatt – érdekes módon, voltak 
helyek az országban, ahol ez természetes volt…) 

Úgy hét-nyolc éves lehettem, amikor aktívabban is bekapcsolódtam a katolikus egyház életébe, elkezdtem 
ministrálni, a templomi kórusban énekelni. Volt olyan vasárnap, hogy mind az öt misén ott voltam, 
általában ministránsként: hatkor, hétkor, kilenckor, tízkor és este hatkor is. Az is gyakori volt, hogy a tíz órás 
nagymise után átmentem a református imaházba édesapámmal az istentiszteletre. És akkoriban még nem 
tűnt fel a két felekezet közti különbség, legfeljebb a részletek voltak mások. 

Nagyon szerettem a körmeneteket is, máig élnek bennem emlékképek a húsvéti „sétákról” a templom 
körül, és emlékszem néhány olyanra is, amikor messzebb mentünk: a templomtól vagy két kilométerre lévő 
kálvária kápolnáig, és a fent, a szőlőhegyen lévő Szent Orbán-kápolnáig (ez utóbbi mellett található az a 
molyhos tölgy, amelyet 2016-ban Európa Év Fájának választottak). 

Számomra emocionálisan meghatározóak voltak ezen épületek, többek között szépségük miatt, emiatt két 
kép róluk: 

 
Kálvária kápolna 

 
Szent Orbán-kápolna a molyhos tölggyel 

És akkor a Nagyboldogasszony-templomról is néhány szót. 

82,45 méter magasságával Magyarország 5. legmagasabb temploma, a 20. század elején téglából építették 
helyi kőművesek neogótikus stílusban, a régi templom helyére, 1903. október 4-én szentelték fel. 

Talán innen is ered a gótika iránti, máig tartó mérhetetlen lelkesedésem. Háromhajós elrendezése, 
bejárata, a benne megszólaló orgona hangja csupa olyan dolog, amely nem csak egy gyermek számára volt 
örök élmény, de felnőttként is másképp érzem magam, ha belépek. 

Számomra a gótika hatalmas belső tereivel, égbetörő oszlopaival, légies könnyedségével mind-mind arról 
szól, hogy szakadjunk el a földtől, tekintetünket az égre vetve keressük Istent – és találjuk is meg. 

Utoljára édesanyámmal voltam ott valamikor 2006-ban, hitetlenként, de nem szűnő csodálattal. És amikor 
a mise végén megszólalt a Himnusz, akkor kicsordultak könnyeim. 

Annak idején magam is énekeltem a templomi kórusban egyházi énekeket, az orgona előtti-melletti részen 
állva, testemben érezve mindent átható hangját. 

http://ifabianblogja.blogspot.com/2014/07/apam-tortenete.html
https://youtu.be/SLo42112ouk
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=8550
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Az orgonát a pécsi Angster cég készítette, 2200 síp alkotja, amelyek közül a legnagyobbak 10 méter 
magasak, míg a legkisebbek 1,3 centiméter nagyságúak, összsúlya 10 tonna. Gyermekkoromban sokszor 
belopóztam délutánonként miatta a templomba, hogy meghallgassam a kántort, mikor készült a misékre – 
majd saját kedvére játszott, leginkább Bach műveiből. 

Néhány képet beteszek ide, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyem azt, amiről fentebb írtam, amelyek 
kiváltották érzéseimet: 

 

  

  

 

 

(Hitetlenként is, ahányszor hazamentem szüleimhez, egyetemistaként vagy már tanárként, soha nem 
hagytam ki, hogy ha csak rövid időre is, de beüljek, és kicsit elgondolkodjam a világ dolgain. Sajnos a ’90-es 
évek végén be kellett zárni a templomokat a sorozatos lopások miatt, de a helyismeret általában segített 
bejutni, végszükség esetén pedig plébános urat kértem meg arra, hogy engedjen be.) 

Kevesen tudják, hogy a ciszterciták első kolostorát, a magyarországi cisztercita építészet legrégebbi emlékét 
II. Géza telepítette 1142-ben Bátaszékre, amelyet akkor még Cikádornak hívtak. Ugyanebben az évben 
alapította II. Géza az apátságot is, amelyet a rend előírásai szerint Szűz Máriának szenteltek. A '90-es 
években tárták fel a romjait a nagytemplom mellett. 
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És akkor e – korántsem elhanyagolható – külsőségek után térjünk át a belső elköteleződésre. Mint már 
írtam, szüleim nagyon vallásosak voltak, minden reggel és este imádkoztak, rendszeresen jártak(tunk) 
templomba. Ezért számomra is természetes volt, hogy minden este elalvás előtt így búcsúztam a világtól: 

„Én Istenem, Jóistenem, 
Lecsukódik már a szemem. 
De a tiéd nyitva Atyám, 
Amíg alszom, vigyázz reám! 
 
Vigyázz kedves Szüleimre, 
Meg az én Testvéreimre, 
Mikor a nap újra felkel, 
Csókolhassuk egymást reggel. 
 
Ámen.”  

Az iskolai hittanórákat és a ministránsfelkészítőket egy fiatal pap tartotta, akit nagyon szerettünk. 
Igyekezett minden kérdésünkre válaszolni, sokat játszott velünk a templomkertben. Sikerült hitét átadnia 
nekünk, és a templomkapun belépve valóságosan is magunk fölött éreztük (a fölötte ábrázolt) Isten óvó 
tekintetét. Sajnos néhány év múlva egy autóbalesetben életét vesztette, és emiatt mi is nagyon sokat 
veszítettünk. 

Persze mindezekkel párhuzamosan jártunk kisdobos és úttörő foglalkozásokra is (cserkészet akkoriban az 
ismert okok miatt nem volt), és nem vettük észre a különbséget a kétféle, betartandó parancsolat között – 
talán azért nem, mert nem is igen különböztek egymástól, lévén hogy mindegyik általános emberi értékeket 
fogalmazott meg. Hogy aztán ezeket az emberek mennyire tartották/tartják be, az már egy másik kérdés… 

Akkoriban, kisgyerekként még nem láttam a katolikus és a református hit mélyebb különbségeit, csak az 
volt számomra a feltűnő, hogy amíg a katolikus misén a liturgia szövege latin volt, addig a református 
istentiszteleten magyarul beszéltek, egy mondattal hosszabb volt a Miatyánk, és nem mondtuk a 
Hiszekegyet, az Üdvözlégy, Máriát, viszont énekeltük a Himnuszt... (Ez még a hatvanas években volt, a 
liturgia szövegét latinul máig jobban tudom {ez ugrik be elsőre}, mint magyarul. Nagy megdöbbenést is 
okozott számomra, hogy sok évvel később, amikor édesanyámmal elmentünk egy misére, már minden 
magyarul hangzott, a Miatyánkba is bekerült az az egy mondat, és a mise a Himnusszal ért véget.) 

Ez a boldog, kiegyensúlyozott időszak úgy hat-hét éves koromtól körülbelül 12 éves koromig tartott. Csak 
jóval később jöttem rá, hogy mi lehetett ennek az oka, akkor, amikor elolvastam Johan Huizinga 
középkorról szóló, nagyon kiváló könyvét. 

A középső-késő középkor ugyanis a benne élő embereknek egyáltalán nem volt sötét: az Aquinói Szent 
Tamás filozófiájára épülő gondolkodásmód, az átadott, évszázadokon át változatlan tudásanyag és világkép 
mindenkinek egyértelműen meghatározta a helyét a társadalomban, egy jól átlátható és érthető világban 
éltek az emberek. A szenvedés hozzátartozott a mindennapjaikhoz, ez volt a természet rendje, Isten így 
rendelte. 
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„Azt látjuk ugyanis, hogy bizonyos tudat nélküli dolgok, tudniillik a természetes testek, valami cél szerint 
működnek, ami nyilvánvaló abból, hogy mindig vagy többnyire ugyanazon a módon működnek, hogy azt 
kövessék, ami a legjobb; amiből nyilvánvaló, hogy nem véletlenül, hanem valami szándékból adódóan 
érkeznek a célhoz. De a tudat nélküli dolgok nem tartanak a célhoz, hacsak nem irányítja őket valamilyen 
tudatos és intelligens lény, miként az íjász a nyílvesszőt. Van tehát valamiféle értelmes lény, amely minden 
természeti dolgot a célra irányít, s ezt Istennek mondjuk. … mivel a természet egy felsőbb cselekvő 
irányítása alatt tör a meghatározott célra, ezért még a természeti jelenségeket is Istenre kell 
visszavezetnünk, mint első okukra. Hasonlóképp a céltudatos tevékenységet is szükséges visszavezetnünk 
valamilyen magasabb okra, ami sem az emberi értelem, sem az emberi akarat, mivel ezek változékonyak és 
esendők; de mindent, ami változékony és esendő, szükséges visszavezetni valami első, változatlan és maga 
által szükségszerű princípiumra, miként azt megmutattuk.” (Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae – 
Vajon van-e Isten?) 

És még egy dolog: úgy tizenkét éves lehettem, amikor komoly gondot okozott a ministrálás előtti gyónás. 
Kiskamaszként nem nagyon akaródzott bevallani, hogy néha haragudtam a szüleimre szigorúságuk miatt, 
illetve hogy – ébredő szexualitásom, beinduló hormontermelésem miatt – időnként maszturbáltam. Ezek 
mindegyike bűnnek minősült, de nem tudtam, mi köze van ehhez plébános úrnak. Ez egy további, de igen 
súlyos érv volt amellett, hogy itt valami gond van, hogy ez nem mehet így tovább. 

Már akkor sem tudtam hazugságban élni, nem akartam semmit eltitkolni – így inkább nem mentem gyónni. 
Emiatt egyre kevesebbet jártam ministrálni, majd teljesen ki is koptam onnan. 

Ma már sokkal jobban látom a gyónás okát és szükségszerűségét: jóval könnyebb úgy élni, hogyha valakinek 
elmondhatjuk bűneinket, kitárhatjuk lelkünk legmélyebb bugyrait a benne lévő titkainkkal – bízva abban, 
hogy feloldozást nyerünk ezáltal. 

Mostanában időnként nagyon hiányzik nekem, hogy ezáltal ledobhassam vétkeim – nem mintha 
megszabadulhatnék tőlük... 

De a mai napig nem tudom elfogadni azt, amit oly sűrűn láttam akkoriban: egész héten vétkezünk, aztán a 
vasárnapi mise előtt gyónunk, lerójuk a kirótt penitenciát, áldozunk – és folytatjuk életünk ugyanúgy, mint 
eddig, halmozzuk bűneink. 
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Eszmélésem 
 

Másodikos lehettem, amikor télen tüdőgyulladást kaptam. Akkoriban 
még nem voltak olyan jó gyógyszerek, mint manapság, ezért több hétre 
ágyba kényszerültem. És hogy ne unatkozzam, kaptam egy mesekönyvet: 
Kis gyermekek nagy mesekönyve. 366 magyar és külföldi (zömében) 
népmese volt benne, visszagondolva úgy vélem, ez meghatározó lett 
további életemre, ekkor szerettem meg az olvasást, és jöttem rá arra, 
mennyi mindent tud nekem adni a Gutenberg-galaxis. Megérdemli, hogy 
ide tegyem a borítóját. 

Innentől kezdve hetente jártam könyvtárba, mindig öt könyvet hoztam ki, 
mert ennyi volt a maximum. Kezdetben a meseirodalmat vettem végig, 
aztán áttértem nehezebb olvasmányokra is. Az érettségiig úgy 
háromnegyedét olvastam el a községi könyvtár anyagának, nagyjából 30 
ezer művet, köztük egészen furcsákat is (orvosi szakkönyvek stb.). 

Talán tízéves lehettem, amikor először olvastam végig apám bibliáját, és 
ismertem meg mélyebben a szentírást. 

A következő fordulópont 7.-es koromban jött el – új matematikatanárt kaptunk, és ő kezdte el a fizika 
tanítását is. Addig nagyon messze állt tőlem ez a terület, de Frei Péterné (megérdemli, hogy ide írjam a 
nevét!) egy életre megszerettette velem mindkettőt. Ő volt az, aki megmutatta a matematika szépségeit, 
aki arra nevelt, hogy mindent vizsgáljak meg több oldalról is, hogy legyen saját véleményem – hogy 
gondolkodjam. És ma ez az én tanári hitvallásom is: nem a másodfokú egyenlet megoldóképlete és a 
logaritmus fogalma a fontos, hanem az, hogy merjen és tudjon a diák gondolkodni, „Sapere aude!” – ahogy 
azt Kant írja a Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás? című dolgozatában. Ez az eredetileg Horatiustól 
származó idézet (Epistola) arra biztat, hogy ne fogadjuk el szolgaian, amit mások mondanak. A kritikai 
gondolkodást, az értelem mindenféle hagyomány és tekintély elé helyezését tekinti követendőnek. És ezt a 
mai napig így gondolom – e szerint teszek, élek, tanítok is. 

Emlékszem, annak idején mechanikával kezdtük a fizikatanulást, és ahogy megismertem Arkhimédész, 
Kopernikusz, Galilei és Newton törvényeit, elkezdtem utána olvasni életüknek, munkásságuknak. 

És ekkor jött az első törés – először olvastam az inkvizícióról. „Eppur si muove!” – ez Galilei híressé vált 
mondata (amelyet bizton soha nem mondott, mert annál sokkal okosabb volt). Megtudtam, hogy művei 
Indexen (a katolikus egyház által tiltott könyvek listáján) vannak. (Az inkvizíció 1633-ban a könyveit 
betiltotta, Galileit tanainak megtagadására kényszerítette, és házi őrizetben kellett élnie 1642-ben 
bekövetkezett haláláig. A katolikus egyház csak 1992-ben érvénytelenítette az ítéletet.) 

Talán 15-16 éves lehettem, amikor először olvastam Robert Graves összefoglaló művét a görög mítoszokról 
és az Ab Urbe conditát Liviustól. Mindkettő meghatározó volt számomra, mind az istenről alkotott képem, 
mind történelemszemléletem tekintetében. 

Megismertem Savonarola életét, a könyvégetést, Giordano Bruno máglyahalálát. És hosszú ideig nem 
tudtam ezt elfogadni, megérteni. Szembesültem a késő középkor egyik legfontosabb kérdésével: Mi a hit és 
a tudás kapcsolata? A filozófia (= racionális gondolkodás) valóban a teológia szolgálólánya csak (Aquinói 
Szent Tamás, Summa Theologiae)? 

Aztán jött a dél-amerikai indiánok megtérítése és kiirtása, a Borgia-pápák regnálása, majd elkezdtem Luther 
munkásságával, a reformációval is mélyebben megismerkedni. De itt további kérdések merültek föl 
bennem, nem tudtam hova tenni Kálvin, Husz, Szervet életét és sorsát, az unitárius egyház létrejöttét, az 
egy- vagy kétszín alatti áldozást. Ahogy aztán kicsit jobban utánaolvastam az akkoriban történteknek, 
megtudtam, hogy a következő kétszáz év azzal telt, hogy Isten nevében egymást irtották a keresztények, 
létrejött az anglikán egyház, mert a pápa nem volt hajlandó érvényteleníteni VIII. Henrik házasságát 
Aragóniai Katalinnal, és így lett a katolikus hit legőszintébb követőjéből az anglikán egyház feje. 
Németalföld és a spanyol Nagy Armada összefogása elbukott, a katolikus Mária és a református Erzsébet 
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véres küzdelme mind-mind Isten nevében és zászlai alatt emberirtáshoz vezetett. 

És végre feltettem magamnak az egyik legfontosabb kérdést: Honnan a rossz a világban? 

Nagymértékben hozzájárult ehhez az, hogy egyik barátom 12 évesen meghalt leukémiában. A temetésén 
csak álltam a sír mellett, és azon gondolkodtam, vajon mi lehetett az ő igen nagy vétke, ami miatt itt kellett 
hagynia ezt a világot. 

Jóval később találkoztam a Menandrosznak tulajdonított idézettel: „Akit az istenek szeretnek, fiatalon hal 
meg.” 

Azon túl, hogy ez egy (elvileg) megnyugtató válasz (lehet) a szülőknek, miért történhetett meg ez a szörnyű 
dolog, az én lelkemet egyáltalán nem nyugtatta meg, sőt egyre messzebb taszított attól a gondolattól, hogy 
létezik egy jóisten (aki a templombejárat fölötti képen a felhők közül tekint le ránk), aki vigyáz ránk. 

Az ágostoni választ (a rossz a jó hiánya, vagy ahogy Szent Tamás írja rá hivatkozva: Az tehát Isten végtelen 
jóságához tartozik, hogy létezni engedje a rosszakat, hogy azután kiválassza közülük a jókat) a mai napig 
nem tudom elfogadni. 

Aztán amikor az első (nagy) világháborúról olvastam, hogy a tábori lelkészek mindegyik oldalon 
megáldották a fegyvereket és a harcolókat, akkor végleg elszakadt a cérna bennem, meghasonultam 
hitemmel. Újra olvasva az Újszövetséget azt láttam, hogy Jézus tanításai és azok következményei, 
megvalósítása homlokegyenest ellenkeznek egymással. 

Elkövettem azt a hibát, hogy azonosítottam a hitet és az egyházat – de talán ez egy tizenévesnek 
megbocsátható. 

Ma már, hatvanévesen, látom, mekkora hiba volt ez, de ami 
megtörtént, az megtörtént, nem tudok rajta változtatni. 

Bár első áldozó voltam, és még bérmálkoztam is, de eljött az a pont, 
amikor döntenem kellett – és megtettem ezt. Már nem élt az a fiatal 
pap, akihez megoldásért, válaszért, segítségért fordulhattam volna 
kérdéseimmel. 

Az már csak hab volt a tortán, hogy ebben az időben a faluban 
elindult egy szóbeszéd is a plébános és házvezetőnője meg nem 
engedett kapcsolatáról, amelynek saját tapasztalataim alapján igazat 
kellett adnom (nagyon sokat voltunk a templomban és környékén, 
sok mindent láttunk és hallottunk). 

Így aztán kikoptam a ministrálók közül, egyre ritkábban jártam 
templomba, és a református istentiszteleteket is elkezdtem 
hanyagolni. 

Szüleim bár észrevették ezt, de nem forszírozták ennek okát. Hogy ez 
jó volt vagy sem, a mai napig nem tudom eldönteni. Ahogy korábban és később, akkor is hagyták, hogy 
magam válasszak és döntsek. 

És ezt nagyon köszönöm nekik. 

Aztán azt sem tudtam elfogadni, hogy ha valakit nem keresztelnek meg, az a pokolra fog jutni. Egyszerűen 
nem értettem, hogy az a polinéz vagy indián gyerek, aki kapcsolatba sem kerülhetett a kereszténységgel, 
miért fog elkárhozni, pusztán Ádám és Éva vétke miatt. Igazságérzetem és már akkor is meglévő magas 
szintű empátiám miatt ez egyszerűen elfogadhatatlan volt számomra. Tudom, ma már máshogy vélekedik a 
hivatalos egyház erről, de akkoriban ez még szentírás volt a számunkra. 
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A krisztusi korig 
 

Elkerülve egyetemre egy darabig ez a kérdéskör (a hit) nem foglalkoztatott. Nem jártam templomba, és 
nem is foglalkoztam e kérdéssel – egyszerűen nem volt fontos a számomra. 

Helyette a saját „kis” közösségemet igyekeztem szolgálni, a kari KISZ-szervezet (ma diákönkormányzatnak 
hívják) aktív tagjaként próbáltam változtatni a világ menetén. Lehet, ez nagy szónak tűnik, de én akkoriban 
komolyan gondoltam. 

Úgy harmadév végén kezdett jobban érdekelni a társadalom, mint a matematika és a fizika, ekkor kezdtem 
olvasni a francia felvilágosodás, elsősorban Rousseau és Diderot elérhető műveit, ismerkedtem Kanttal és 
Hegellel, és persze a marxi életművel. Ez utóbbiból leginkább A német ideológia fogott meg – talán nem 
véletlenül. Montesquieu, Tocqueville és Mill írásai alapján nagyon bíztam abban, hogy törekvéseim siker 
koronázhatja. 

Aztán jött a nagy pofon – rájöttem, hogy amiről eddig csak olvastam, az emberi gyarlóságról, az a 
valóságban is ugyanúgy működik: a Lengyelországban a Jaruzelski tábornok által 1981 decemberében 
elrendelt szükségállapot ellen komoly tiltakozás- és megmozdulássorozat indult Szegeden is. Mivel ez a 
vizsgaidőszakra esett, és nekem akkor két és fél hónapos volt a kisfiam, ebből kimaradtam. Viszont egy 
barátom – mondhatni harcostársam, szintén ötödéves, csak fizikushallgató – teljesen beleállt a küzdelembe. 
Bölcsészkari oktatóink lelkesen támogatták ebben, hogy aztán a lengyel megmozdulás letörése után szépen 
cserben is hagyják – nekik fontosabb volt saját egzisztenciájuk. Barátomat komoly „büntetés” (hatósági 
intézkedés, eltanácsolás) nem érte, viszont végzés után másfél évig nem tudott elhelyezkedni szakmájában. 

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy első házasságom polgári szertartással köttetett, fel sem merült, hogy 
templomban is esküdjünk. Előtte részt vettünk néhány ilyenen is, de mindkettőnket taszított az, amit ott 
láttunk. Bár lehet, ezt utólag már csak én látom így...) 

Diploma után Jánoshalmára, a Radnóti Miklós Gimnáziumba kerültünk tanítani, nagy iskola volt a 
számomra, több okból is. 

A Dunántúlon felnőve idegen volt számomra az alföldi mentalitás (annak ellenére, hogy anyukám révén 
legközelebbi rokonaink Szeged környékiek voltak), a „Kaparj kurta, magadnak kaparsz!” elv kizárólagos 
érvényesítése. Viszont itt találkoztam Südi Bertalannal is, ha jól emlékszem, a Petőfi tsz párttitkárával. Őt a 
médiából, írásain keresztül már jól ismertem, és a személyes találkozás csak elmélyítette a kettőnk közti elvi 
azonosságot. 

Aztán az oktatási reform keretében 1983-ban a Világnézetünk alapjai tantárgy helyett jött a Bevezetés a 
filozófiába. Ezt addig általában az igazgatók tanították, így a Radnótiban is. Viszont ez teljesen más volt, 
mint az addigi gyakorlat, az első két-három évben könyv sem volt hozzá, csak egyre gyarapodó füzetek. 
Mivel ez teljesen idegen volt igazgatómnak, megkérdezte, nem tanítanám-e én a jövőben ezt az új tárgyat. 
Természetesen igent mondtam – azzal a feltétellel, hogy nem szeretném, ha vak vezetne világtalant, ezért 
arra kértem, támogassa, hogy elvégezzem a filozófia tanári szakot. 

Az ELTE-n végeztem tanulmányaim, és igen kiváló tanáraim voltak. Levelezősök lévén bennünket az akkori 
kurzus szerint háttérbe szorított oktatók tanítottak, akiktől rengeteget tanultunk. Nemcsak 
filozófiatörténetet, hanem szövegértést és gondolkodásmódot is. Tőlük tanultam meg mélyen tisztelni a 
leírt szavakat, az eredeti szöveget. Hirtelen csak három név ugrik be: Gecse Gusztáv, Pais István és – a 
számomra legmeghatározóbb – Steiger Kornél (ő lett a később kiadott tankönyv szerkesztője). 

Talán éppen őmiattuk olvastam jóval többet a kötelezőknél, és ragadott magával a görög filozófia. Platón és 
Arisztotelész munkásságán túl leginkább Hérakleitosz és a hellenizmus ragadott meg leginkább. A 
hérakleitoszi dialektika vezetett el az ázsiai filozófiák és vallások tanulmányozásához, lenyűgöző volt olvasni 
Az út és erény könyvét, akárcsak Epiktétosz Kézikönyvecskéjét, Horatiust és Marcus Aureliust. 

Aztán megismerve a buddhista vallás lényegét, a mai napig úgy gondolom, ha ismét hívő lennék, akkor ezt 
választanám – és ebben igen nagy szerepe volt A köztes lét könyveinek. 
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(Most, hogy be akartam írni Kákosy László könyvét az ajánlott irodalom közé, találtam meg a 
„dedikálásom” az első oldalon – tényleg nagy hatással lehetett rám...) 

  

Ezek alapján azt hiszem, teljesen érthető, hogy a tanórákat is ennek szellemében tartottam és tartom: 
ragaszkodom ahhoz, hogy diákjaim megismerjék az eredeti szövegeket, és igyekezzenek önálló értékelést, 
véleményt adni róluk. Sajnos kevesen vannak, akik hajlandók erre időt és fáradságot áldozni... 

A kollégák és a feljebbvalók pedig a legtöbbször ezt nem veszik jó néven: kinek hiányzik a gondolkodó 
ember (diák), aki megkérdőjelezi azokat a dolgokat, amelyeket igaznak gondolnak a legtöbben, aki nem 
fogadja el automatikusan a környezetétől örökölt vélekedéseket, dogmákat, aki mer a maga értelmére 
támaszkodni? 

Gyakran vetették szememre azt, amit több ezer éve a nagy görög gondolkodónak is (nem összemérve 
magam vele): „Vétkezik Szókratész, mert megrontja az ifjúságot, és nem hisz azokban az istenekben, 
akikben a város, hanem más, új daimónok működésében.” (Platón: Szókratész védőbeszéde.) Remélem, 
nekem legalább a bürökpoharat nem kell kiinnom... 

Visszatérve Jánoshalmára, ott olyannal is találkoztam, ami teljesen megdöbbentett: a tanácselnök 
utasítására vasárnap délelőttönként néznünk kellett volna, diákjaink közül kik járnak templomba. Ilyen 
Bátaszéken még a hatvanas években sem volt – szerencsére elhalt a dolog. 

Dunaújvárosba (a Dunántúlra) kerülve jelentősen változott a helyzet: itt, a nagy olvasztókohóban a 
vallásosság nem volt téma a felszínen, csak Pentelén voltak templomok, de oda is csak inkább az őslakosok 
jártak. 

De történt az iskolában egy olyan dolog, amely megmutatta az akkori rendszer fonákságát. Két kollégám 
(egyikük a nevelési igazgatóhelyettes, aki mellesleg nem is volt párttag) elvitte a KOSZ nevű színjátszókört a 
mezőfalvi templomba. Miután ez kiderült, a gimi pártszervezete megtárgyalta ezt a „tűrhetetlen” esetet, és 
bár a párttag kollégát nem zárta ki, igazán komoly következményei lettek: az igazgatóhelyettes másik 
iskolába távozott, kollégája pedig belső emigrációba vonult. A gyűlés után annyira felindult állapotba 
kerültem a méltánytalanság miatt, hogy akkor négyéves lányom mentette meg életünk: visszahúzott a piros 
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lámpánál, amikor át akartam vele menni a szemközti buszmegállóba... 

A gyűlésen az „eltévelyedés” ellen négy kolléga volt a hangadó: a párttitkár, egy házaspár és egy jellemzően 
kioktató stílusú kolléga. 

„Tempora mutantur, et nos mutamus in illis.” Sok év múltán a párttitkár halála előtt visszatért evangélikus 
hitéhez (rákbetegséggel küzdött), a rendszerváltás után a kollégából 56-os forradalmár lett, a házaspár 
pedig a helyi református egyházközség presbitériumi tagja lett. 

A párttitkár pálfordulását mélyen megértem, a többiekről pedig megvan a lesújtó véleményem. Lehet 
mondani, hogy csak az ökör a következetes, de ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés: hol van/volt az 
erkölcsi tartás, a „Ne hazudj!” parancsolat betartása. 

(Ez utóbbi néhány bekezdést elküldtem az érintett két, ma már nyugdíjas kollégának, hogy jól emlékszem-e 
a történtekre. Egyikük, a párttag csak annyit mondott: Biztos, hogy össze akarok veszni a még élő három 
kollégával? A volt igazgatóhelyettes pedig elárulta, hogy ő erről – nyilván! – nem tudott, s ez az eset nála 
csak az utolsó csepp volt a pohárban, korábbi „vétkei” miatt amúgy is távoznia kellett.) 

Első házasságomból két gyermek született, számomra teljesen természetes volt, hogy nem kereszteltük 
meg őket. Nem mintha ártott volna nekik a hideg víz, de nem akartam a szemébe hazudni a papnak, hogy 
majd keresztény szellemben fogjuk nevelni őket. Emiatt a legmélyebb megdöbbenéssel vettem tudomásul 
sok évvel később, hogy a hátam mögött, szüleim kérésére mégis megkeresztelték őket katolikusnak – volt 
nejem beleegyezésével – egyszer, amikor náluk nyaraltak. Akkor nagyon fel voltam háborodva, de ma már 
máshogy látom ezt a dolgot: tiszteletben tartom szüleim döntését, örülök, hogy ez számukra megnyugvást 
jelentett. 

(Harmadik gyermekem születése után már nem voltak fenntartásaim a kereszteléssel kapcsolatban – 
dédimamája kérését első szóra teljesítettük, jó volt látni, mennyire örült ennek.) 
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A krisztusi kor betöltése után 
 

A harminchárom éves kor – úgy vélem! – sokunk számára választóvonal: az ember átgondolja addigi életét, 
tetteit, és levon bizonyos tanulságokat, hogy aztán meghatározza a továbblépés irányát. 

Nem volt ez nálam sem másképp: kiléptem házasságomból (ennek mélyebb okait itt most nem 
részletezném), és megpróbáltam új életet kezdeni. Igazából nem is újat, hanem sok kérdésben másmilyet. 

Néhány év múlva újra megnősültem, és most, huszonöt évi házasság után elmondhatom, hogy igazi társra 
leltem. Erről itt többet nem is írnék, legyen elég annyi, hogy „És monda az ember: Ez már csontomból való 
csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.” (1Móz 2, 23.) 

És a világ is nagyot fordult velem, eddig is mélyen tiszteltem az életet, annak minden formáját, de a délszláv 
háború után ez csak még hangsúlyosabb lett. 

Bár előfelvettként voltam katona, s utána is többször voltam tartalékosként behívva, de soha nem 
szembesültem az ölés kényszerével. 

Annak idején furcsán tekintettem a nazarénusokra (és a hozzájuk hasonlókra), hogy megtagadják a katonai 
szolgálatot, és inkább börtönbe mennek, semhogy fegyvert vegyenek a kezükbe. Viszont a 90-es években 
megtudtam, mit is jelent a háború: 91- vagy 92-ben, már Dunaújvárosban felkeresett egy volt szegedi 
egyetemi szaktársam azzal, hogy segítsek neki: szabadkai lévén behívták a szerb hadseregbe, ami elől ő 
megszökött, mert nem akart a horvátok, a horvát seregben küzdő magyarok ellen harcolni. Szerencsére egy 
volt (debreceni) katonatársam segítségével sikerült megoldani a problémáját. 

Húszévesen még, ha azt mondják, hogy üljek harckocsiba, és induljunk Erdélybe, akkor nem gondolkodtam 
volna ezen (már csak személyes érintettségem okán sem), de most teljesen más megvilágításba kerültek 
ezek a dolgok. 

Arról, hogy mi végre is vagyunk ezen a földön, mi a dolgunk. És átértékeltem egy csomó korábbi 
véleményem, bár materialista meggyőződésem nem változott. 

Ekkoriban jöttek Dunaújvárosba a mormonok (pár éve a szomszéd lakást bérlik az elderek, igen érdekes volt 
annak idején elolvasni a Mormon könyvét), felkerestek a Jehova Tanúi (tanítványaink ajánlására), a Hit 
Gyülekezetének tagjai, találkoztam és eszmét cseréltem krisnásokkal, aztán még a szcientistákkal is 
kapcsolatba kerültünk (szerencsére tőlük bírósági úttal való fenyegetéssel sikerült megszabadulnunk). 

A velük való beszélgetések, hittételeik megismerése csak megerősített abbéli hitemben, hogy amiről ők 
beszélnek, az valójában nincs is. 

A mai napig nagy érdeklődéssel nézem éjszakánként – ha nem tudok aludni – az ATV-n a Vidám vasárnap 
című istentiszteletet (vagy mit), és gondolkodom azon, hogy értelmes emberek hogyan képesek feladni 
egyéniségüket, racionalitásukat csak azért, hogy feloldódjanak egy számukra meghatározó közösségben. 
Mintha bódító magvakat szórtak volna a tűzre, hogy azok illatát beszívva más állapotba kerüljenek. 

Mindezek ellenére egyre nagyobb empátiával fordulok feléjük, és próbálom megtalálni azokat a közös 
pontokat, cselekedeteket, amelyek közelebb visznek közös céljaink megvalósításához – természetesen 
vállalva az ezzel járó vitákat is. Csak egyet ne kérjenek tőlem, azt, hogy adjam föl önmagam. 

Jó volt olvasni a modern francia teológia jeles képviselőit – különösen Pierre Teilhard de Chardin és Jacques 
Maritain volt nagy hatással rám –, és igyekeztem megismerni a felszabadítás teológiáját is néhány magyarul 
is elérhető íráson keresztül. 

Ők igyekeztek Jézus tanításait, a hitelveket a kor tudományos eredményeivel összhangba hozni, illetve a 
gazdasági, politikai és társadalmi viszonyok keresztény szellemiségű átalakítását tűzték zászlajukra, akár 
erőszakos úton is (vö.: kálvinizmus). 

Bár kezdetben teljes elutasításban volt részük a katolikus Tanítóhivatal részéről, mára mindkét irányzat 
több ponton komolyan változtatott a Vatikán hivatalos álláspontján. Ebben az egyház, a vallásosság 
visszaszorulása (illetve az ez elleni küzdelem) mellett közrejátszott ezen irányzatok finomodása, és igen 
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nagy szerepe volt II. János Pál és XVI. Benedek pápáknak is, de talán a legnagyobb érdem Ferenc pápát illeti 
(igazán kár, hogy a magyar katolikus egyház vezetői nem ennek a szellemében gondolkodnak és tesznek). 
Ha a jövőben sikerül megfelelni a mai, modern kor elvárásainak, ha a globalizált világ mai kontextusában új 
hangsúly kerül az örök szempontokra, akkor az egyház hálás lehet e mozgalmak képviselőinek. 

Emiatt én is érdeklődve figyelem és várom a fejleményeket. Már csak azért is, mert több kérdésben komoly 
küzdelem zajlik a konzervatizmus és a megújulás között. 

A mélyen hívő Írországban most liberalizálták népszavazáson az abortuszt bizonyos – Európában máshol 
bevett – keretek között, míg a szintén mélyen hívő Lengyelországban annak teljes betiltása mellett 
kampányol a kormánypárt és az egyház. Az USA-ban most választanak új főbírót az alkotmánybíróságba, 
várható, hogy az eddigi, abortuszt megengedő 5:4-es szavazati arány 4:5-re fog változni emiatt. És várható, 
hogy ezért a mexikói magánklinikák forgalma megnő… 

A migrációhoz való viszonyról pedig most nem is írnék, csak utalok a Ferenc pápa néhány beszéde és írása, 
illetve a magyar püspöki kar legtöbb tagjának hozzáállása közti, áthidalhatatlannak tűnő ellentmondásra. 
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Problémáim a kereszténységgel (és az iszlámmal) 
 

 

Az európai – vagy másképp fogalmazva: a nyugati – emberek gondolkodása számára három vallást 
tekinthetünk meghatározónak: a judaizmust, a kereszténységet és a jövőben minden bizonnyal az iszlámot 
is. 

Szoktuk zsidó-keresztény kultúrkörként is meghatározni ezt, ami szerintem azért megtévesztő, mert bár 
gyökerei valóban a korai judaizmusban keresendők, de ezt a kereszténység – részben elismerve, részben 
megtagadva – főbb tételeiben és szokásaiban jelentősen átalakította. 

A kereszténység – elfogadva az ószövetségi prófétákat és tanításaik legtöbbjét – Megváltóként Jézust jelöli 
meg, míg a zsidók a mai napig várnak rá. Az iszlám – elfogadva az ószövetségi prófétákat és tanításaik 
legtöbbjét, Jézust „csak” prófétának nevezi, de – Messiásnak Mohamedet vallja. Ha valaki végigolvassa a 
Tórát, a Bibliát és a Koránt, annak számára ez teljesen egyértelmű. 

Amint az is, hogy egy dologban megegyeznek: az egyistenhit következtében mindegyik kizárólagossággal lép 
föl az összes többi vallással szemben, és ezért gyilkolni is képes istene nevében. Az úgynevezett 
vallásháborúk politikai-gazdasági oldalával itt nem is foglalkoznék, csak megjegyzem, hogy aki 
keresztényként a dzsihádot emlegeti napjainkban, az igazán visszagondolhatna Amerika meghódítására 
vagy Afrika kolonizálására. Az iszlám 600 év „késésben” van a kereszténységhez képest, ha Jézus és 
Mohammed fellépésének idejére tekintünk, akkor van még mit tanulnia… 

A következőkben csak néhány kérdéssel foglalkozom, amelyek mindegyike az élet tiszteletével kapcsolatos, 
és ezt is csak a katolicizmus szempontjából vizsgálom. Ennek oka, hogy a mai napig ez a vallási irányzat a 
meghatározó Európában, illetve hogy a többi sem képvisel ettől lényegesen eltérő álláspontot. 

Egy – egyébként – nagyon fontos és kényes kérdésről nem fogok írni: a válásról. Ennek megítélése ugyanis 
irányzatonként igen eltérő, tiltott vagy szabályozott, ma Magyarországon öt házasságból kettőt felbontanak 
(KSH-adat, HVG, 2019.04.03.). 

(Manapság a migrációval kapcsolatban sokan és sokfélét mondanak az iszlámról. Aki azonban egy kicsit is 
ismeri a Koránt, aki tudja, hogy az iszlám sem egységes, hogy a három fő irányzat közti vitákon túl, még 
azokon belül is egymásnak ellentmondó jogi iskolák léteznek, az képes a leegyszerűsítő fekete-fehér képet 
árnyalni. Egy volt tanítványom írta pár perce egy Facebook-bejegyzésembe kommentje utolsó 
gondolataként: „Én csupán azt mondom, nem minden keresztény jó, és nem minden muszlim rossz.” Igen, az 
egyes embert kell megítélni, és nem a vallását.)  

A kereszténységet az is kiemeli számomra a többi közül, hogy Dunaújvárosban sok, hívő tanítványom 
fordult hozzám ezekkel kapcsolatos problémái miatt. Ez amiatt volt lehetséges, hogy filozófiát is tanítottam 
(korábban heti két órában a végzősöknek, mostanra már csak a nyolc évfolyamos osztályunknak van egy 
órája). 

A témában még nagyon tanulságosnak és fontosnak tartom a BBC háromrészes sorozatának (A szex és az 
egyház, 2015) megtekintését is, amelyben megdöbbentő dolgokkal szembesülhetünk (a DIGI Life csatornán 
érhető el). 

Akkor kezdjük. 

 

Nemi élet házasságon belül és előtt (különös tekintettel a fogamzásgátlásra) 
 

Mivel magam nem voltam vallásos, ezért valamikor 1995 táján találkoztam először ezzel a problémával 
élesben. Egy osztályomba járó, érettségizni készülő tanítványom fordult hozzám azzal, hogy mit tegyen. 
Már több mint két éve jártak együtt barátnőjével, és nagyon szerették volna „elmélyíteni” a kapcsolatukat – 
gondolom, a hormonok is hajtották őket, lévén zoon politicon (társas állat, Arisztotelész) az ember. 
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Ami a gondot okozta, hogy mindketten hitüket gyakorló katolikusok voltak, így ennek nagyon komoly 
akadályai voltak (és vannak). 

A házasság előtti nemi élet a mai napig tiltott, akárcsak a házasság alatti fogamzásgátlás. Mindkettő 
ugyanarról a tőről fakad: a nemi élet egyetlen oka és célja az utódok nemzése házasságon belül. Ahogy VI. 
Pál pápa Humanae Vitae című enciklikájának 11. pontjában olvashatjuk: „Mindamellett az Egyház – 
miközben az embereket arra inti, hogy tartsák meg a természettörvényt – azt tanítja, hogy minden 
házastársi aktusnak természete szerint (per se) az emberi élet továbbadására rendeltnek (destinatus) kell 
maradnia (Casti connubii enciklika).” 

Ennek az ókorba visszanyúló okai vannak.  

Ahogy a latin szólás is mondja: Mater semper certa, pater incertus (az anya személye mindig biztos, az apáé 
bizonytalan). Ennek megfelelően a római jog szabályozta is ezt: mater semper in iure certa est (az anya 
mindig biztos a jogban). Teljesen természetes, hogy egy férfiak uralta világban a férfinak biztosnak kellett 
lennie abban, hogy a megszületett utód az övé, a feleségnek nem lehetett előtte mással kapcsolata. És hogy 
ez mennyire él még napjainkban, ha finomabb formában is, bizonyítékként legyen itt Lackfi János 2017-es 
verse: 

Hús a hústól 
 
Itthon, fülledt nyár, félmeztelenség. 
Padlószőnyegen kuporogva, egy szál rövidgatyában 
a gyerekek, csupa váll, hegyesek, gömbölyűek, 
csupa enyhén lepirult bőr, apró bordák 
fogazata, inak feszülése, talpak ráncai, tenyerek 
párnái. 
Ilyenkor érteni meg, mi az, hús a húsomból, vér 
a véremből, ni, ott fut kéklő ágacskákban a bőr 
derengő fólia-hártyája alatt. Az enyém. Az övék. 
A miénk? 
Párás kondérnyi magzatvíz a szoba, 
imbolygunk űrhajósként a test határait feloldó, 
testhőnél forróbb, lassított levegőben, 
eldöntetlen a pillanat, lehet, itt maradunk 
örökre az űrben, lebegve egymás és a magunk létének 
peremén, e súlytalan termál-délutánon, rózsaszín tömlők, 
ősök vagy kései utódok, ki tudja, leginkább mind a 
kettő, hús a hústól, vér a vértől, egyetlen eleven, 
párnás tenyéren. 

„Hús a húsomból, vér a véremből” – nem ő írta le először ezeket a rendkívül fontos szavakat. Gyereknek, 
szülőnek, nagyszülőnek. Érdemes többször is elolvasni! 

És természetesen a házasságon belüli szexuális kapcsolatban is tilos a védekezés bármely formája (még a 
coitus interruptus is), egyedül a rendkívül bizonytalan naptármódszer megengedhető, amikor is a 
legtermékenyebb napokon (az ovuláció idején) tartózkodunk a nemi élettől. Ennek – ha lehet mondani – 
még racionálisabb okai vannak. 

Amit mi természetesnek veszünk, mármint hogy van állami nyugdíjrendszer, az gyakorlatilag csak a II. 
világháborút követően, alig hetven éve jött létre a világ fejlettebb felén. Előtte a szülők idős korukban csak 
a gyerekeikre támaszkodhattak, tőlük várhatták azt, hogy eltartsák majd őket, ha az önellátásra már 
képtelenek. Több gyerek – nagyobb biztonság. A világ legjelentősebb részén ez még ma is így van. És azt se 
felejtsük el, hogy akkoriban a gyermekhalandóság jóval nagyobb volt, mint mostanában, Európában csak a 
19. században jutottunk el oda, hogy az élveszületetteknek több, mint a fele érte meg a felnőttkort. Tíz 
megszületett gyermekből öt éli meg a felnőttkort, közülük is néhány meghalhat még háborúban, 
járványokban – és máris ott vagyunk, hogy csak két-három gyermekünkre támaszkodhatunk. Kell-e ennél 

https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=120
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nagyobb indok a fogamzásgátlás tiltása mellett? 

Viszont közben nagyot változott a világ, ezért már VI. Pál enciklikájának kiadása után, keresztény egyházi 
körökben is megindult a vita annak jogosságáról és szükségességéről. Ezt most nem is járom jobban körbe, 
csak néhány gondolat. A Humanae Vitae soha nem látott vita tárgya lett, nemcsak teológusok és papok, 
hanem néhány püspökség részéről is, Leo Suenens belga bíboros prímás a zsinati tanácsban így kiáltott fel: 
„Kövessük a tudományos haladást. Könyörgöm, testvérek. Kerüljünk egy újabb Galilei-pert. Egy elég volt az 
egyháznak.”, majd Michele Pellegrino bíboros, torinói érsek az enciklikát „a pápai történelem egyik 
tragédiájának” nevezte. 

Meg kell jegyeznem azonban, hogy VI. Pál csak megerősítette az egyház és a korábbi pápák hitvallását e 
kérdésről, így a vita igazából nem is a fogamzásgátlásról szólt, hanem az egyház egyik alapelvéről: a pápa – 
mint isten földi helytartója – tévedhetetlenségéről. 

Közben azonban nagyot fordult a világ, az emberek többsége immár a nemi aktus gyermeknemző célja 
helyébe annak örömszerző mivoltát állította, nem volt cél és eszköz a sok gyermek megszületése – és a múlt 
század végén megjelent a modern apokalipszis első lovasa is, az AIDS. Olcsón és nagy méretekben, 
különösen a fejletlen világban, ez ellen csak gumi óvszerrel lehetett és lehet eredményesen védekezni. 

Így nem véletlen, hogy Ferenc pápa is kénytelen volt az egyház eddigi véleményét megreformálni igyekezni.  

2016 februárjában, mexikói látogatása során Ferenc a Zika-vírus kapcsán az újságírók kérdésére elmondta, 
hogy „a fogamzásgátlás nem maga a megtestesült gonosz”. 

A pápa úgy vélekedett, hogy a Latin-Amerikában terjedő vírus miatt a mesterséges fogamzásgátlás 
megengedhető, hiszen a vírus különösen a várandós nőkre jelent veszélyt, mivel a Zika kisfejűséget okozhat 
a magzatok esetében. 

Azonban azt is el kell mondani, hogy a térség egyházi vezetői továbbra is ellenzik a fogamzásgátlást, és 
inkább a szexuális együttlét mellőzésére szólítják fel a lakosságot. És sajnos ehhez hasonlóan vélekednek 
ezen országok vezetői is (talán az újraválasztásuk miatt aggódva), amit már az ENSZ is többször élesen 
bírált. 

Ferenc pápa hatalmas érdeme, hogy ezekről a kérdésekről mégis újra kívánja nyitni a vitát, és a hírek szerint 
2017 végén létrehozott egy olyan bizottságot, amelynek az a feladata, hogy tekintse át a házasság előtti 
kapcsolatok, a homoszexuális párkapcsolat, az abortusz és az eutanázia kérdésével kapcsolatos 
álláspontokat és véleményeket, és tegyen javaslatot egy esetleges új enciklika szövegére.  

Ez, az önmagukkal történő szembenézés elkerülhetetlen az egyház szempontjából is – ahogy Francis J. 
Stafford bíboros fogalmazott egy interjúban 2008-ban: „1968-ban valami rettenetes történt az Egyházban. 
A papi szolgálatban, barátok között, mindenütt törések jelentkeztek, amelyeket többé soha nem lehet 
helyrehozni, azok a sebek továbbra is sújtják az egész Egyházat.” 

 

 

Homoszexualitás 
 

A címben szereplő fogalom és a mögöttes tartalom nem csak egyházi körökben ad okot vitára, de világiak is 
sűrűn nyilatkoznak róla. Egyesek természetesnek tartják, normálisnak (Magyarországon 4-5% körülinek 
valószínűsítik arányukat a teljes lakossághoz képest), továbbá az állatvilágban is találunk erre számos példát 
(érdekes módon nem csak a főemlősök között, de megfigyelték és tanulmányozták már madaraknál, sőt 
laposférgeknél is); mások pedig betegségnek tartják, amelyet gyógyítani lehetne és kellene. 

Akik ismernek, tudják a véleményem e tárgykörben, vitatkozni nem is szeretnék most róla. Ami viszont 
ennek keresztény megítélését illeti, az szintén ambivalens. Egyrészt ott van a Humanae Vitae, másrészt a 
keresztény közösség nem elhanyagolható számú (homoszexuális) tagjainak megítélése (a többiek részéről), 
illetve hogy ők vajon részesülhetnek-e a szentségekből (házasság, utolsó kenet). Európa sok országában ma 
már engedélyezett a homoszexuális párok házassága, másutt kifejezetten tiltják ezt (leginkább úgy, ahogy 
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nálunk is: a családjogban nem szerepel). 

Ezzel a kérdéssel magam még nem találkoztam életemben, lévén heteroszexuális beállítottságú, és mások 
sem kerestek meg ezzel kapcsolatban. Volt azonban néhány tanítványom, aki kikerülve az iskolából (és a 
városból) fel merte vállalni homoszexualitását, nyilvánosan is coming outolt, amiért nagyon nagyra 
becsülöm őket, hitvallásukat és kiállásukat. 

Bár a katolikus egyház (és tudtommal az összes többi is) a házasságot csak egy férfi és egy nő között tudja 
elfogadni, magának a homoszexualitásnak a megítélése, a homoszexuális személy egyházbeli befogadása, 
helyének és szerepének meghatározása változás előtt áll. 

Ferenc pápa a 2016-ban kiadott Amoris laetitia című apostoli buzdításában a következőket írja: 

„Az Egyház magatartását az Úr Jézushoz igazítja, aki határtalan szeretettel, kivétel nélkül mindenkiért 
föláldozta magát. A szinódusi atyákkal együtt szemügyre vettem azoknak a családoknak a helyzetét, 
amelyek azt tapasztalják, hogy körükben homoszexuális hajlamú személyek élnek. Ez a tapasztalat sem a 
szülőknek, sem a gyermekeknek nem könnyű. Ezért mindenek előtt azt szeretnénk leszögezni, hogy minden 
ember, függetlenül sajátos szexuális irányultságától, tiszteletet érdemel a maga méltóságában, és 
tisztelettel kell őt fogadni, gondoskodva arról, hogy kerüljék az igazságtalan diszkrimináció minden 
megbélyegzését, és különösen az agresszió és az erőszak minden formáját. A családok tekintetében 
biztosítani kell a tapintatos kísérést, annak érdekében, hogy azok, akik homoszexuális hajlamot mutatnak, 
megkaphassák a szükséges segítséget ahhoz, hogy megértsék és maradéktalanul megvalósítsák Isten 
akaratát az életükben.” (250.) 

Érdekes kettősséget mutat ez az útmutatás, hiszen míg egyfelől a homoszexuális hajlamú személy el- és 
befogadásáról beszél, addig éppen azzal, hogy hajlamúnak nevezi őket, magát a homoszexualitást nem 
fogadja el, és a család, illetve az egyház szerepét abban látja, hogy az érintettek „megértsék és 
maradéktalanul megvalósítsák Isten akaratát” (azaz szaporodjatok és sokasodjatok!), magyarán „szokjanak 
le” a homoszexualitásról. 

 

 

Abortusz 
 

Ennek a fejezetnek a legnehezebb nekikezdenem – több oldali, személyes érintettség okán is. 

Néhány éve egy szűkebb társaságban valahogy szóba került az abortusz, és tettem egy felelőtlen kijelentést, 
miszerint szerintem az nettó gyilkosság. Magam is éreztem e két szó szörnyű jelentését, de mivel 
megfagyott a levegő, így nem tudtam bővebben kifejteni, hogyan gondolom ezt. Nyilván más is érintett volt 
már ez ügyben, nyilván egy súlyos, régóta magában hordozott, már eltemetni vélt titkot hoztam benne 
felszínre – csoda, hogy a kapcsolatunk ezután nem szakadt meg, csak kicsit hosszabb időre hidegebbé vált. 
Őszintén sajnáltam és sajnálom ma is. 

Dr. Kiss Anna Bűnbe esett irodalmi hősök című kiváló könyvében (Csáth Géza A gyermek című novellájával 
kapcsolatban) részletesen taglalja az abortuszvita történeti vonatkozásait, Hamurappi törvényeitől az 1992-
ben megszületett, a magzati élet védelméről szóló LXXIX. számú magyar törvényig. Ebből először a 
kereszténység korai korszakára vonatkozó részt idézem (az évszámokat én írtam be a jobb tájékozódás 
kedvéért): 

„A középkorban kezdetben a keresztény egyház – akármilyen hihetetlen – nem tiltotta az abortuszt. 
Tertullianus [160-220] szerint a megfogant magzatnak 40 napig nincs lelke, ezért a terhesség korai 
szakaszában való beavatkozás még nem bűn. Szent Ágoston [354-430] ezt az időszakot még későbbre tette, 
és azt az álláspontot vallotta, hogy lélekről a megtermékenyülés utáni második, harmadik hónaptól 
beszélhetünk. Ugyanakkor Szent Ágoston kortársa, Aranyszájú Szent János és Basilius is az ún. konzervatív 
nézetet fogadta el, és a „ne ölj!” bibliai parancsát a művi vetélésre is kiterjesztette. V. Károly [1500-1558] a 
szigorú szabályozás híve volt, és büntetésként a nő elevenen való elföldelését rendelte el.” 
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Ez a szigor volt és van érvényben a keresztény egyházakban a mai napig. Majd a következőket olvashatjuk – 
elsősorban a jogász, a jog szemszögéből: 

„Az utóbbi években előtérbe került a méhmagzati jogalanyiság elismerésének kérdése: azaz hogy a jogi 
szabályozás kerüljön-e összhangba azokkal a biológiai és erkölcsi tényezőkkel, amelyek az embert 
fogantatásától kezdve embernek ismerik el. Az Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában 
kifejtette, hogy a magzati jogalanyiság kérdése az Alkotmány értelmezésével nem dönthető el. Rámutatott 
azonban arra, hogy a természettudományok fejlődése következtében a megszületés többé nem magától 
értetődő természetes és minőségi választóvonal a magzati és az „emberi” lét között. Biológiai (főleg 
genetikai) szempontból az egyedi emberi élet nem a születés és halál, hanem a fogantatás és halál közötti 
egységes folyamat. Ezen belül sokfajta minőségi szakasz különböztethető meg, amelyek között az emberi 
élet elején sem szükségképpen a születés a legfontosabb választóvonal. A magzat társadalmi helyzete is 
megváltozott. Már nemcsak jövendő társadalmi (vagyoni) pozíciója révén, hanem a maga önálló fizikai 
valóságában, s egyre inkább egyéni tulajdonságai alapján kap részt a társadalomban. A méhen belüli 
magzatról az orvosi technika fejlődése és más technikai eszközök alkalmazása révén sokat lehet tudni, 
például nemét, fizikai tulajdonságait; gyógyítható, manipulálható; a magzat az anya és családja részére is 
láthatóvá válik, fejlődését nyomon kísérhetik. A magzat individualitása felerősödik. A természet- és 
szellemtudományok, valamint a közvélemény emberfogalmainak változása, a magzathoz való viszonynak ez 
az átalakulása abba az irányba hat, hogy a mindennapi „természetes” emberfogalom a magzatra is 
vonatkozzon. A törvényhozónak kell értékelnie a magzattal kapcsolatos természettudományos és etikai 
álláspontokat, továbbá mérlegelnie a magzatról való gondoskodás megváltozásának ellentétes társadalmi 
irányzatait, s eldöntenie, hogy ezek változását indokolt-e jogilag is követni. Az Alkotmánybíróság álláspontja 
szerint az Alkotmány 54. § (1) bekezdése nem zárja ki, hogy a törvényalkotó a magzatot is emberi jogokkal 
ruházza fel.” 

(És néhány szóban az abortusz megítéléséről az iszlámban: bár a legtöbb irányzat teljesen elutasítja, több 
szunnita iskola is azt vallja {a Korán egyik ájájára hivatkozva}, hogy negyven, illetve háromszor negyven 
napig az elvégezhető, mert addig a lélek nem egyesül a testtel. Első pillantásra érdekes egybeesés ez az 
ágostoni (hasonló indokú) negyven nappal, de ha belegondolunk, hogy a Korán sok helyen a Bibliára és az 
abban foglaltak betartására hivatkozik és hív fel, akkor ez már egyáltalán nem megdöbbentő.) 

Mint írtam, ebben az ügyben magam is érintett vagyok, két ízben is. 

Az első talán egyértelmű volt, lévén méhen kívüli terhesség (a gyengébbek kedvéért: az embrió nem a 
méhfalon tapadt meg, hanem a petevezetékben, s ott kezdett növekedni). Ha nem távolítják el, akkor 
feleségem is meghalt volna. 

A második viszont már a mi döntésünk volt. Első gyermekünk úgy kétéves lehetett, mikor megtörtént a 
dolog. Mindketten kezdő tanárként alig kaptunk fizetést, törlesztenünk kellett a fiatal házasok kölcsönét, 
sokszor fordult elő, hogy hó végén döntenem kellett, a visszaváltott üvegek árából cigit veszek magamnak 
vagy tejet a gyereknek. Így történt, hogy többször is leszoktam a dohányzásról néhány napra… 

Hosszas beszélgetések után úgy döntöttünk, hogy nem tudjuk vállani őt, bár szerettünk volna még egy 
lurkót. 

Akkoriban, huszonévesen még nem is fogtam föl igazán, mit teszünk, de mai ésszel gondolkodva is hasonló 
döntésre jutnék. Választhattunk rossz és még rosszabb között, s mi így döntöttünk. Egy élet háromért 
cserébe. 

(Tizenegy több mint három – ez a Galgóczi Ágnes írásából készült, 1976-os magyar film címe. Némiképp 
hasonló helyzet, a választás felelősségéről.) 
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Meg kell tanulni együtt élni bűneinkkel, bízva abban, hogy létezik megbocsátás. Bár ezt hívőként könnyebb 
lenne elfogadni, mint hitetlenként… 

Többek között ezért is érthetetlen számomra a katolikus egyház merev elzárkózása a fogamzásgátló 
eszközök használatától – szerintem az abortusznál minden más megoldás sokkal jobb. Úgy vélem, ezzel 
maguk taszítják bűnbe követőiket. 

És idetartozik még egy dolog: a mesterséges megtermékenyítés teljes elutasítása. Sok házaspár szeretne 
gyereket, de természetes úton ez hosszú évek alatt sem jön össze nekik, különböző okok folytán (melyben 
lehet mind a nő, mind a férfi „ludas”). 

A lombikbébi program során ugyanis több petesejtet termékenyítenek meg, amelyből egyet beültetnek az 
anya méhébe, és általában hármat lefagyasztanak, hogy az első sikertelen megtapadása után újra 
próbálkozhassanak. A többit viszont később elpusztítják. Ha úgy tetszik – megölik. 

A kérdés nagyjából ugyanaz, mint az előbb: három élet egyért, csak fordítva. 

Vállalhatja-e ezt az eljárást egy gyermekekre áhítozó, hívő házaspár nyugodt szívvel? 

Kérdések, amelyekre nincs kielégítő válasz. 

 

 

Eutanázia 
 

Ahogy egyre közelebb leszek halálom napjához (ahogy öregszem), egyre jobban foglalkoztat ez a kérdés – 
talán ez a legfontosabb ma számomra. 

Materialista lévén nekem teljesen természetes, hogy megszülettem, élek és meg fogok halni – és nincs ezen 
kívül más (mennyország, túlvilág, lélekvándorlás stb.). És ezt el is tudom fogadni (ebben édesapámnak volt 
nagy szerepe, amit itt most nem részleteznék). 

Egy néhány hónappal ezelőtti magyarországi, reprezentatív felmérés szerint 80%-unk nem a haláltól fél, 
hanem az azt megelőző szenvedéstől – akárcsak én. 

Az élet tisztelete fényében gyakorlatilag az összes ma létező vallás tiltja az öngyilkosságot: az életet a 
teremtőtől kaptuk, és az ő döntése következtében neki is adjuk vissza, az általa megszabott időben. 

A kereszténység a szenvedést a túlvilágra való felkészülés egyik lépcsőfokaként tartja számon, de ezt én 
nem tudom elfogadni. Akárcsak a korai görög filozófusok, akik közül sokan önkezükkel vettek véget 
életüknek, amikor úgy ítélték meg, hogy nincs értelme tovább élniük (és esetleg szenvedniük). 

(Erről egy klasszikus vicc jut eszembe mindig: Az öregember elmegy az orvoshoz, hogy itt is fáj, meg ott is 
fáj. Az orvos erre azt mondja neki: Bátyám, az öregkornak is megvannak a maga szépségei. Mire az öreg: 
Doktor úr, csak egyet mondjon…) 

Többször, mélyen átgondoltam az ehhez való hozzáállásom, de mindig ugyanarra a megállapításra 
jutottam: ez az én életem, nekem van jogom eldönteni, hogyan élek, s így azt is, hogy hogyan halok meg. 
Emocionálisan ebben nem kis része volt három filmnek: A lovakat lelövik, ugye? (1969), Mégis, kinek az 
élete? (1981) és Mielőtt megismertelek (2016). 

Édesanyám is öngyilkos lett. Miután mindkét mellét (több év leforgása alatt) levágták rák miatt, majd 
kiderült, hogy a kemoterápia és a besugárzások ellenére is csontrákja lett, nem várta be, hogy hosszú és 
kínos haláltusa után távozzon e világból, ehelyett önkezével vetett véget életének. Korábban látta ugyanis, 
hogy a szomszédja milyen kínokat állt ki, hasonló okból, és ő nem akart ilyen véget magának. Mélyen 
megértettem és elfogadtam döntését. 

Csak azt sajnáltam, hogy mindezt olyan, méltatlan körülmények között kellett megtennie, ahogy az történt. 
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(A temetése külön történet, amelyről itt nem óhajtok írni, maradjunk annyiban, hogy a maradék 
tiszteletemet is elvesztettem a katolicizmus {pontosabban: néhány városi, prominens képviselője} iránt). 

Van olyan kultúra is, ahol az öngyilkosság a mai napig – bizonyos esetekben – nem bűn, épp ellenkezőleg: a 
szégyentől való megtisztulás útja (szeppuku, Japán). 

De mit is jelent az eutanázia? 

Ha a görög szavak (ευ + θανατος) jelentését tekintjük, akkor talán a jó, szép, kellemes halál a megfelelő, de 
sokan kegyes halálként vagy méltóságteljes halálként értelmezik; megkülönböztetünk passzív és aktív 
eutanáziát. Mindkét esetben egy gyógyíthatatlan beteg halál előtti szenvedéseinek lerövidítéséről van szó, 
passzív formája, ha nem teszünk meg minden lehetséges kezelést életének meghosszabbítása céljából, aktív 
formájában pedig magunk is közreműködünk a halál bekövetkeztének érdekében (például méreginjekció, 
illetve bizonyos fájdalomcsillapító vagy kábítószerek túladagolása útján). 

Magyarországon az 1997. évi CLIV. törvény szabályozza a passzív eutanázia („meghalni hagyás”) 
engedélyezését, eseteit és feltételeit, ezt most nem részletezném, az aktív eutanázia azonban teljesen 
tiltott, bűncselekménynek (emberölés) minősül. 

Jelenleg (tudomásom szerint) csupán három országban engedélyezik az aktív eutanáziát: Belgiumban, 
Hollandiában és Luxemburgban. Az első két ország még kiskorúaknál is elfogadja az eutanázia iránti 
kérelmet, ha azok megfelelnek a szigorú előírásoknak, Luxemburgban azonban csak felnőtteken végzik el a 
beavatkozást. Svájc, Németország, Ausztria és Finnország engedélyezi az orvos által felügyelt eutanáziát 
bizonyos speciális körülmények között, míg Magyarország mellett Spanyolország, Svédország, Anglia, 
Olaszország és Norvégia engedélyezi a passzív eutanáziát. Amint a felsorolásból kiderül, elsősorban a főleg 
protestáns vallásúak alkotta államok a megengedőbbek. 

(Csak zárójelben jegyzem meg: információim szerint a magyarországi orvosi gyakorlatban sokkal gyakoribb 
a meghalni hagyás – elsősorban nagyon idős vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedők esetén –, mint 
azt sokan gondolnák. Ennek hátterében az állhat, hogy noha ma már rendelkezünk olyan módszerekkel és 
gyógyszerekkel {palliatív terápia}, amelyek lehetővé tennék még végstádiumú betegek esetén is az 
emberhez méltó életet, ezek azonban igen kevesek számára elérhetők, mert nagyon kevés van belőlük 
(hospice-házak). Magam az utóbbi időkben emiatt sokszor támogattam adóm 1%-ával, illetve adózott 
jövedelmem bizonyos részével a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Tábitha gyermekhospice-házat.) 

Hamarosan 61 éves leszek – eddig még mindig magam döntöttem életem alakulásáról, sorsomról, és 
szeretném, ha ez a jövőben is így maradna. 

Idestova ötven éve dohányzom (nem hallgattam a jó szóra, a gyengédebb és erőteljesebb 
figyelmeztetésekre – ez van, úgy hívják szenvedélybetegség és akaratgyengeség), minden bizonnyal 
tüdőrák fog velem végezni. Nagyfiamtól – aki mentőtiszt – pontosan tudom, mit jelent ez, mivel jár együtt. 
És ezt szeretném elkerülni.  

(Nagyon megmaradt bennem az a beszélgetés, amelyben elmondta, hogy már harmadszor hívták ki őket 
egy több mint 80 éves, végstádiumos (a kórházból már hazaadták) bácsihoz, hogy rosszul van, vigyék be a 
kórházba. A bácsi könyörgött, hogy ne, szeretne otthon, a családtagjai közt meghalni, de a hozzátartozók 
nem tágítottak. Hogy mi lett a végkifejlett, arról most nem írnék – az eset tanulsága sokkal fontosabb. A 
jelenlegi nyugati kultúra nem akar tudomást venni a halálról, minden film, minden reklám arról szól, azt 
sulykolja, hogy legyünk örökké fiatalok, tüntessük el a ráncainkat – de a halálról, amely az élet része, nem 
akar tudomást venni. Mintha nem is lenne.) 

A kérdés csak az, lesz-e törvényváltozás, lesz-e pénzem arra, hogy e célból elutazzam Luxemburgba vagy 
Svájcba – vagy kereshetek valakit, akitől egy lőfegyvert tudok szerezni, esetleg egy nagy adag heroint. Vagy 
marad a kötél. 

Tudom, ez így, első olvasásra nagyon durván és kegyetlennek hangzik. A szememre lehet vetni, hogy önző 
vagyok, hogy csak magammal törődöm, a családtagjaimra, az ő érzéseikre és elvárásaikra nem vagyok 
tekintettel. Azonban ez egyáltalán nincs így. 

Egy hosszú és szenvedéssel teli haláltusa, a legdurvább kínok átélése, illetve annak látása, a szenvedő 
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ellátása és gondozása - különösen annak tudatában, hogy nem tudnak segíteni! – a hozzátartozóknak sem 
feltétlenül lélekemelő érzés. 

És még egy nagyon fontos dolog: a hozzátartozókat is fel kell készíteni az elkerülhetetlenül bekövetkező 
végre, illetve nekik is fel kell készülniük erre, el kell fogadniuk a tényt, hogy szeretettjük nélkül kell tovább 
élniük a saját életüket – lehetőleg a legtöbbet megőrizve magukban belőle. 

Nekem ebben szerencsém volt. Úgy tíz-tizenkét éves lehettem, amikor édesapám (aki akkor már jóval 
elmúlt 60 éves) hasnyálmirigygyulladást kapott, és ez a hatvanas években még sok esetben – ha nem is 
azonnal, de rövid idő belül – halállal végződött. Sokat beszélgetett akkoriban velem arról, hogy ha meghal, 
akkor nekem – mint férfinak! – kell édesanyám támaszának lennem, akinek erre betegsége miatt valóban 
nagy szüksége lett volna. Szerencsére nem került erre sor, édesapám még vagy húsz évet élt. Viszont én 
rengeteget tanultam ezekből a beszélgetésekből: megtanultam és elfogadtam, hogy életünk véges, a halál 
már nem a haldoklónak, hanem az itt maradóknak fáj. Tudatosult bennem, hogy a világot ezzel együtt kell 
elfogadni, és fel kell készülni a bekövetkeztére. Hiába szeretjük nagyon a szüleinket, meg kell szoknunk és el 
kell fogadnunk a gondolatot (a leendő valóságot), hogy egyszer el kell őket engednünk. Nem dughatjuk a 
fejünk a homokba, nem hihetjük azt, hogy örökké fognak élni (és persze mi is…). 

Úgy vélem, bár kimondatlanul, de megfogalmaztam az eutanáziával kapcsolatos véleményem. 
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Miért lehetek materialista? 
 

Az utóbbi időkben sokat gondolkodom azon, vajon miért vagyok más, mint a többiek, akik hisznek 
valamiféle teremtőben, valamilyen, a létezőkön felüli létezőben – nevezzük ezt istennek vagy bármi 
másnak. 

Az emocionális okokról már az elején írtam, amint néhány racionális érvről is. De kell lenniük ezeken túli, 
más racionális okoknak is. 

És úgy vélem, ezeket meg is találtam. 

A lényeget abban látom, hogy eddig elkerültek azok a dolgok és események, amelyek szenvedést, 
értelmetlen halált, súlyos betegséget vagy kilátástalan életet jelentettek volna számomra. 

Öt nappal Nagy Imre kivégzése után születtem, az azóta eltelt 60 évben nem volt háború Magyarországon, 
nem éheztünk, nem kellett rettegnünk életünkért. Engem (és családomat) a súlyos betegségek is elkerültek 
eddig (igaz, 15 éve volt egy szívinfarktusom – amelyet mellesleg a napján észre sem vettem! –, és csak a 
körzeti orvosomnak köszönhetem, hogy életben maradtam – örök hálám ezért neki). 

Emiatt sokáig nem is értettem meg Arthur Schopenhauer definícióját egyik szaktárgyam lényegéről – a 
filozófia feladata: elviselhetővé tenni az elviselhetetlent, vagy ahogy az A világ mint akarat és képzet (1819) 
című főművében írja: „Az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem hogy átessünk rajta és befejezzük.” 

Mint korábban már írtam, először a 90-es évek elején, a Jugoszlávia szétesését kísérő horvátországi háború 
(1992-95) alatt éreztem át, mit is jelent félni. A nyári szünetet szüleimnél töltöttük a gyerekekkel, amikor is 
éjjelente (és sokszor nappal is) hallottam a szűnni nem akaró ágyúdörejeket, pedig vagy harminc 
kilométerre volt tőlünk a határ. Mivel voltam katona, tudtam, mit jelent ez. 

De igazán az 1999-es, koszovói háború idején éltem át a félelem érzését (melyet azóta sem tudok kitörölni 
agyamból): az „Allied Force” hadművelet 78 napja alatt a NATO-kötelékben szolgáló amerikai F-117-es 
lopakodó vadászbombázók minden éjjel Magyarország felett húztak át kötelékben, hogy a szerbiai katonai 
célpontokat (Belgrád, Újvidék, a dunai hidak) bombázzák. A felettünk nagy magasságban átsuhanó gépek 
tompa zúgása a mai napig a fülemben zeng, és még ma is megremegek, ha bentről hallom azokat. Pedig 
nem voltam valódi részese neki. És most már sejtem, mit érezhettek London vagy Drezda lakói a II. 
világháború idején. 

Ekkor kezdtem átértékelni az olvasmány- és filmélményeimben szereplő dolgokat, a leírásokat és archív 
képeket az első és a második világháborúról, a 100 éves és a 30 éves háború eseményeit, a rómaiak és a 
görögök harcait. És Jézus fellépésének körülményeit. 

Az emberiség története immár úgy tárult elém, mint egy szakadatlan harc a vagyonért és a hatalomért, 
amelyből sohasem a vezérek, hanem sokkal inkább a pórnép vette ki a részét, ő szenvedte el az ezzel 
szükségszerűen együtt járó kínokat. És emiatt valami menedéket keresett magának, amelyet a vallásban 
talált meg: hogy mégsem céltalan és rövid az emberi élet, hanem van más létforma is, túlvilág, ahol a jók 
elnyerik méltó jutalmukat, a rosszak pedig büntetésüket. Ha már a földön mindez nem lehetséges. 

Csak két versszak József Attila verseiből, amelyeket igazán ekkor értettem meg: 

„A semmi ágán ül szivem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szeliden 
s nézik, nézik a csillagok.” 

„Ifjúságom, e zöld vadont 
szabadnak hittem és öröknek 
és most könnyezve hallgatom, 
a száraz ágak hogy zörögnek.” 

Újra magam előtt láttam Roman Polanski Macbeth című filmjének bevezető képeit, a Hegylakó egyes 
jeleneteit és a Sienkiewicz regényéből készült A kislovag vagy Mel Gibson Passiójának megdöbbentő 
képsorait, és újra elképzeltem, hogy A kőszívű ember fiaiban hogyan veti magát Pál úr Baradlay Richárd 
testére, hogy önmagát feláldozva megmentse gazdája életét, újra magam előtt láttam a Minden ember 
halandó című könyv (Simone de Beauvoir) egyes jeleneteit – és megértettem egy csomó dolgot. 

Nekem – és korosztályomnak – mindezeket nem kellett átélnem, viszonylag nyugodt és kiegyensúlyozott 
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életet élhettünk. A feleségem néha panaszkodik, hogyan lehetetleníti el a kormányzat az egészségügyet és 
az oktatást, mennyire zsigereli ki úgy a tanárokat, mint a diákokat, hogy egyetlen elismerést sem kapott 
életében (volt tanítványai kivételével) áldozatos és jó munkájáért senkitől stb. Elfogadva véleménye mély 
igazságát, erre csak annyit szoktam (és tudok) válaszolni: Örülj neki, hogy nincs háború! 

Voltaire írta egy helyütt: „Ha nem volna Isten, fel kellene találni.” Ezt azzal indokolta, hogy ha nem lenne, 
akkor nem lenne kivel féken tartani a tömeget. Rousseau az indoklást úgy módosította: ha nem lenne isten, 
akkor nem lenne semmi, ami féken tarthatná a hatalmasokat. Úgy vélem, mindkettőjüknek igaza volt (és 
van ma is). 

A hatalom mindig is arra használta/használja a vallást, hogy vele igazolja cselekedetei jóságát és 
helyességét, a hatalomból (és a jólétből) kirekesztettek pedig arra, hogy tengernyi szenvedésük közepette 
azzal vigasztalják magukat, lesz ez még (valahol, valamikor) jobb is. 

A jézusi tanítás lényege (a felebaráti szeretet hangsúlyozása mellett) talán éppen ebben rejlik: Újra azt 
mondom: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. (Mt 19, 
24.)  

És minden bizonnyal ezért válhatott a kereszténység (és a hasonló elveket valló iszlám) minden korábbi 
vallást elsöprő hitté. 

Voltaire másutt azt írta: A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. 

Van valami igazság ebben, csak éppen a csaló nem tudta, hogy csaló, az ostoba pedig azt, hogy ostoba. A 
vallás igazából akkor keletkezett (szerintem), amikor a korai ember először ébredt rá arra, hogy mennyire 
nem ura saját életének, sorsának, és megpróbált tenni valamit ez ellen. 

Talán sikerült válaszolnom a magam által feltett kérdésre: Miért lehetek materialista? 

De ami jelenleg a legjobban érdekel: Meddig lehetek még materialista? 

Vajon meg fogom-e tartani meggyőződésem, ha utolérnek azok a szörnyű dolgok, amelyek eddig elkerültek, 
vajon nem fogok-e könyörögni Istenhez, hogy segítsen rajtam, ha már csak fájdalommal, mély szenvedések 
közepette tudok élni? 

Majd kiderül. 

 

(Írásom elküldtem egy régi, öreg barátomnak, hogy kikérjem a véleményét. Ő ajánlotta figyelmembe Yuval 
Noah Harari SAPIENS című könyvét, amelyben a történész egy, a megszokottól teljesen eltérő szempontból 
és módszerrel vizsgálja az emberiség történetét, abban a vallás és a kultúra szerepét. Elolvasása után 
rájöttem arra, hogy nem vagyok egyedül gondolataimmal, ezért érdemesnek tartottam betenni Harari 
mindhárom könyvét az ajánlott írások közé, akárcsak Francis Fukuyama és Samuel P. Huntington írását, 
amelyben az előttünk álló lehetséges jövőről szólnak.) 
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És akkor hogyan tovább? 
 

Ahogy az ember öregszik, egyre többet tapasztal, megtanul egy csomó dolgot. Leginkább azt, hogy az 
elkerülhetetlenül létrejövő konfliktusokat nem kiélezni, hanem megoldani kell – mert csak ez visz előre. 

Emiatt egy megrögzött materialistának (mint például én) és egy keresztény embernek sem azt kell keresnie, 
ami elválasztja őket, gondolkodásukat, hanem azt, ami összeköti őket: a közös értékeket, és az azok 
eléréséhez (pontosabban: egyre jobb megközelítéséhez) vezető utat, amelyet együtt tudnak bejárni. 

Az utóbbi évek egyik számomra legfontosabb olvasmánya 
Ferenc pápa Amoris laetitia című apostoli buzdítása (2016) 
volt, amely részben szembe megy a VI. Pál Humanae Vitae 
című (1968) enciklikájában foglaltakkal. 

Ebben ugyanazt a közösút-keresést véltem és vélem 
felfedezni, amely bennem is megvan. Bár más-más végső 
célból, de ugyanazt igyekszünk elérni. Most szeretnék néhány 
gondolatot idézni ebből – melyekkel magam is mélyen 
egyetértek: 

„... Az Egyházban természetesen szükséges a tanítás és a 
gyakorlat egysége, ám ez nem akadályozza meg, hogy a tan 
egynéhány szempontja, vagy az azokból származó néhány 
következmény értelmezésének eltérő módjai létezzenek. ... 
Továbbá a helyi hagyományok és kihívások 
figyelembevételével minden országban vagy régióban 
kereshetők az inkulturáltabb [a helyi kultúrának megfelelőbb] 
megoldások. A kultúrák ugyanis nagyon különböznek 
egymástól, és minden általános elvnek szüksége van arra, 
hogy inkulturálják, ha azt akarjuk, hogy szem előtt tartsák és 
alkalmazzák.” (3.) 

„... Az emberi mobilitás, mely megfelel a népek természetes történelmi mozgásának, igazi gazdagságnak 
bizonyulhat mind az elvándorló család, mind az őt befogadó ország számára. Más dolog a családok 
kényszerű elvándorlása, amely háborús helyzet, üldöztetés, szegénység, igazságtalanság következménye, 
gyakran életveszélyes, viszontagságos utazással jár, mélyen megrázza és félelemmel tölti el az embereket, 
és ingataggá teszi a családokat. A migránsok kísérése sajátos lelkipásztori gondoskodást igényel, olyat, 
amely nemcsak az elvándorló családok, hanem az otthon maradt családtagok felé is fordul. Ennek 
tiszteletben kell tartania az ő kultúrájukat, vallási és emberi neveltetésüket, rítusaik és hagyományaik 
spirituális gazdagságát, sajátos jellegű lelkipásztori ellátás révén is. ...” (46.) 

„... Szeretném hangsúlyozni, hogy mind a migránsokra, mind a fogyatékkal élő személyekre fordított 
figyelem a Lélek jele. Ugyanis mindkét helyzet paradigma jellegű: leginkább annak kérdését vetik fel, miként 
éljük meg ma a törékeny emberek irgalmas befogadásának és integrációjának a logikáját.” (47.) 

És végül – mintegy zárszóként – a legfontosabbat. Igaz, hogy ebben Ferenc a családon belüli szeretet 
fontosságáról és lényegéről ír, de a leírtak bármely emberi (szűk vagy tágabb csoportbeli) kapcsolatra 
érvényesek: 

„… Egy kapcsolatban előforduló kedvezőtlen tényező nem a kapcsolat egésze. Tehát egyszerűen el lehet 
fogadni, hogy valamennyien fények és árnyékok összetett együttese vagyunk. A másik nem csak annyi, 
amennyi engem zavar belőle. Sokkal több annál. Éppen ezért ahhoz, hogy megbecsüljem, nem várom el, 
hogy a szeretete tökéletes legyen. Szeret, ahogy van és képes rá, a korlátaival együtt, de az, hogy a 
szeretete tökéletlen, nem jelenti azt, hogy hamis vagy nem valóságos. Valóságos, de korlátozott és földi. …” 
(113.) 
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