Sz6momrok6t iellemz6 6t roizol6dikki okkor, omikor volski popi hivot6st v6loszt: egyr6szt o kereszt6ny kiiz6positrily csol6dioibon nevelked6, o koiolilut ritust 6s votl6sgyolorlotot gyermekkort6l
mogukbo sziv6k6,mtfrsr6sztpedig-ozok6'okik nem
r6sies0ltek voll6sosnevel6sben.Tol6noz el6bbiben tiibb o sorskiinyvi meghot6rozottstig, de onynyi bizonyos,hogy mindk6t utot bei6r6knok6t kell
6iniiik oz outon6mhit6lm6nyeketo hiteless6ghez'
Melyik volt o Te utod?
vannakolyanok'akikkeval6ban
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lankornyezetb6l
magamat
igy
6s
sz6les,
rendkiviil
A
sk6la
dontdshez'
hozabels6
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Mi okort6llenni?
akartam
Kisgyerekkorombanmozdonyvezet66s.husz6r.
lenii, tizenhat6vesenpedigvillamosm6rnok'Annak ellen6re,hogy na gyap6m6sapdm is m6rncikokvoltak' magam
v6lasztoitamZztipSlyilt, nemmondta senki,hogy az legyek'
rJgy vlgeztemel ai egyetemet,hogy vdgiglelkesenkesziiltem
aria, mZrnOkleszek.Tant6rgyaim6szint6ndrdekeltek'szerettem az egyetemet'kitiintet6sseldiplom6ztam'
Es mit gondoltdl o csol6dr6l?
lesz'6s
Gyerekforomt6l fogva lrgy tetYeztem,hogy.feles6gem
volna'
kdpzeltem
nem
sok gyermekiint<sziiletili. Almomban
hogi nekemnem leszp6rom' vagy colib6tusbanfogok 6lni'
Ennek megfetel6enp6rkapcsolatomis volt az egyetemen'
Mi tiirt6nt veled mindezek ut6n?
Visszakanyarodndkm6g a serdiil6koromhoz'A gyermekkor
nem tril inienziv vall6sosdlmdnyeiut6n kamaszkoromban
er6sellen6ll6st lreztemezzelaz eglsszelszemben'Ugy goncsakamolyanromantikusn6i
doltam,hogy a vall6soss6g
hisz olyanban,hogy Isten' Aznem
dolog,egy Eitelmesf6rfi
feln6ztem,egyszeregy
nagyon
akile
tan6rom,
t6n az egyik
konyveiadott a kezembea torin6i halotti lepelr6l' Ezhozott
fordulatot az 6letembe,mertaztlSttam, hogy 6rtelmes'tudom6nnyalfoglalkoz6 emberekis lehetnekvallisosak' Ez
rijrafelfedezeslhez'Saj6t'feln6tt
inditott el a keieszt6nys€g
kezdtemjdrni ezer az irton' Mind a sziil6vdrosomdontdssel
taban, mind pedig Budapestenj6 katolikus koz-oss6geket
a
Mivel
elm6lyiil6s6ben'
hitem
a
l6ltam, umi tok-utsegitltt
is
er6s
amrigy
6s
aktivit6som
elkotelez6d6sem
koz6letir6nti
hamarosanvezet6szerepeket
volt, ezekbena ktiztiss6gekben
is kaptam. Egy id6 ut6n arra lettem figyelmes'hogy szeretem
de m6gisazt tal6lom leg6rt6kesebbnek'
ogy* u szak"mSmat,
csin6lok'
a koztiss6geimben
ailit szabadid6mben,
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letiem.
Nekikezterjes
tdr6svort,

sehez
kellett
optimalizilcids
eljdriisoirqidrozoorotio,o-jliiiiio'r"no
katkidolgoznom
neur6lis
hrit6zatokat iiirJi,itgonJg?;iiil;hiJs.
reralkalmazva'

krilcinrisen
rigy,hogyegyerlen
gyermekiik
Belegondolta-m'
hogyval6I'itll.. sortr6l, bels6 drint6srdl
vagyok,
akit6l a szakmaisikerekmelrett
ban az-e6letemcdlja'rrogyegyvaitatat
eritonoo
az unok6katis v6rt6k.ok annyit liittak
m i n d l t c i b b e t k e r e s s e n ? A r r a g o n d o l t a m , t e ' " eotolotiol
r e . _ - ' . - . . -n"iroig"t.
hogy nem ez az' amireigaz6nsziiksege
dokioranduszkzntwashingtonban tartok
lennea vildgnak'Amire azemberekriek
el6ad6st
a kutatdsaimeredm6ny6r6l,
igazLnsziksegriklenne'az azEvangllium'
a miiaaio*^
|6zusmegismesikban pedig bejelentem,hogy papnakmegyek.Azt
rese'Ekkor volt az els6halvdnyjel aira, hogy tal6n
hittdk,
a paps6g,
csalddtam
--' az 6letben,vagy valami szerelmibonyodalmam
vagyvalamiehhezhasonl6hivatds
ur,u^iiLltrjbbetiudn6f
,il;J;.
hhszn6lni.
EJ<kor
m6g nem Erkezettel o diint6sedideie...

Nem,mert nagyonragaszkodtamahhozazdlmomhoz,
hogy
nagycsal6dos
kutatdm6rn<ikleszek.UgyanakkorIsten u rnigu
szelidm6dj6n folyamatosanelhelyeztJdletemben
azokata
bels66skiils6 jeleket,amelyekkelki fejezte,hogy papi
€letre
a
hiv. Sb6r nagyonszerettema szakm6mat6dv6"lasztott
6ler
formdmat,de.mindv6gigbennemmaradtegynyugtalans6g:
vajonnem m6srahiv az Isten?A forduiatotegyr6mai
lelki_
gyakorlathozta el, amelynagyonmelyenbevli6gitott
az 6le_
tembe.. . Menekiilhetekaz e]61,hogy pap legyeklelbrijhatok
el6le,de.ez a val6sdgom.Ekkor .gy h"l"e"i"igen,, is
megfo_
galmaz6dottbennem.Azt6n koriolyan ,itgonjoltam
az 6lete_
met, vegigolvastam.napl6je
gyzeteimet,beszdlgettem
papok_
dsegyrevit6gosabb6v6rt a k6p.v6gi.i1egy
Il]li'flilr"r*kql
uJabblelkigyakorlat
tettpontota dcjntdsemre.
Tudom, hogy nogyon neh6z leirni ozt oz lsten_€t-

egyityenfordutothoz
elveiet,m69is

iily,!.lT:tyhogy mi is
eroeketne,
tiirt6nt ozon o bizonyoslei-ki_
gyokorloton.
,Valamit" lehet mondani r6la, de visszaadni nem lehet.
A
hasonl6 alapdlmdnyek mellett percze azegyes
emberekn6l
ez nagyon elt6r6. A szerelemhezhasonlitan6m:
amikor k6t
em ber ta ld lkozik- ds egymdsba szeret, az nagyonkiil<inbcjz6
Iehet. Az Istennei va16kapcsolat is ennyire
v6ltozatos. Nagy
felsrabadultsdgot 6s iiromlt hozott a d6nt6sem.
Ez az akkot
meglelt b6ke elkis6r azota is. Annak a bizonyossdga,
hogy a
helyemen yagyok. Term6szetesen az elmrilt
iir".rOt errb"rr,
-iid.r
dlerprllyrin,rigy nekem is voltak nehezsdgeim,
T-tll
de
ez a szivem melydn hordozott bels6 b6ke folyamatosan
ve_
lem maradt.

Mit szt6lto kiirnyezet.ed?Nem jovosoltrik, hogy
ho
mtir onnyiro er6s o kiiz6teti eti(dreteteiiiCg"-d',
l._
gy6l inktibb potitikus?

Nekem o kotolicizmus egyik kiizponti iizene_
te o szobodokorot. Amikor Krisitus ozt mond_

k 6skoptok,,,messy626d6iem,lrosy
i-1::
!:t! ","gondoljo:
Komotyon
lsten mindenv6gyunk, tei-

viink, szdnd6kunkmelt6 odo6lt.Ugyonoktor _
ohog_yTe is fogolmoztod - tsten t6ive, meghivtfr_
nem tetiesenezt o szobodstigot
:l-Tir:Jho
feten_
tene. Hogyontudn6d feloldoniezt o ldtlzt'iogos
ellentmond6st?
El6szor
is Istentervenemegymechanikus
tervvagyfa_
talizmus,
hogyb6rmiis tr;rtenik,azval6sul^es..trr 6

terve rugalmas,de van egy dallama.Ez a dallari alanve_
t6en a szeretet,6s ha ezt kdvetem,akkor b6rmit is
teszek,
b6rhogyanis alakitom az emberi kapcsolataimat,
akkor
nagyj6b6lbennemaradok ebbena tervben.Minderre
az
egyrittmiikod6ssz6t haszn6ln6m.Ebbenbennelehet,
hogy
Isten meghiv valami konkrdt 6letfeladatra,s ennek
v6lla_
l6sdraszabadvagyok,nincs k6nyszer _ de az6letem
akkor
teljesedikki legjobban,ha igent mondok. Min6l ink6bb
egytittmiikcid<imIstennel,annill t<ibbterm6st hoz az
€le_
tem.Amikor igent mondtam, azt k<jvet6ensemveszitem
el
a szabadsrlgomat,
mert kreativ lehetekabban,hogy hogyan
val6sjtommeg ezt. Amit 6 akar, meg amit 6n akarok,
az
nem kett6, hanem egy,eggy6v6lik. Az Istent6l
icivciins_
pir6ci6ka bens6nkkreativitds_forrdsai
lehetne
k. Vunu"
abszohitj6,az Isten6seldcjnthetem,
hogy engedek_e
az 6
vonz{sdnakvagy sem.Valahoi ez a szaiadaliarat.
A drin_
tesa mi6nk.

Nagy GiibOf LflSZlO- iisyved,2003
6tafostatkozik
tranzakciti_

analizissel,
amelyet
els6sorban
csaliidjogi
iigyeiben
alkalmaz.
Szabadidej6_
benaJezsuita
Didksztivets6g
elnrike.
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