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– Megcsíptem! – rontott be Vidra Milán tanársegéd szobájába a tanszékvezető. – Szereztem egy rakás kutatási pénzt. 

Én leszek a kutatásvezető, te a kutatás titkára, megírom belőle a nagydoktorimat – dörzsölte a tenyerét, aztán mikor 

látta, hogy az várakozóan néz rá, hozzátette –, te is írhatsz majd néhány cikket. De a többieknek coki, én szereztem a 
pénzt. 

– És mit fogunk kutatni? – kérdezte a tanársegéd kíváncsian, ugyanis új barátnője, az orvosi egyetem élettani 

tanszékének adjunktusa, mikor megmutatta neki a ketrecbe zárt macskáit, melyek homlokába valami konnektorokat 

operált kísérleti céllal, élénken érdeklődött Vidra kutatási témája felől. Ezért is várta most különös figyelemmel főnöke 
válaszát. 

– A vallást! – kiáltotta a tanszékvezető. Megdörzsölte a kezét, és újra fölkiáltott – A vallást, Milánkám. Azt vesszük mi 

most górcső alá! Tudod, hogy mi okozza a vallást? – kérdezte, úgy ejtve az okozzá-t, mintha a bárányhimlőről vagy a 

lábgombáról lenne szó. Papucs nélkül állunk be a harkányi fürdő zuhanyzójába, és másnap szaladunk is a templomba 
imádkozni. 

Megrántotta Vidra a vállát, bár lett volna mit mondania. 

– A vallást, Milánkám, bármennyire is azt gondolják róla, nem a tudatlanság okozza. Ha fogsz egy vallásost – pont mint 

egy macskát, futott át a tanársegéd agyán –, és elmagyarázod neki, hogy nincs Isten, mert itt a Nap, ott meg a bolygók, 

aztán a Tejútrendszer – mutogatott a levegőben –, és mondod neki, hogy kedves vallásos barátom, láthatja, ebben a 

világban nincs helye Istennek. A megveszekedett vallásos nem látja be ezt. Elhiheted, már próbáltam. Néz rád, mint aki 
megértette, még bólogat is, aztán azt is meggyónja, hogy beszélt veled. Értesz engem? 

– Értelek, professzor úr. 

– Ebből tehát az következik, hogy mégsem a tudatlanság okozza a vallást, ahogy eddig tanítottuk. Hanem, tudod, mi? 

Vidra intett, hogy nem. 

– Az, hogy nem érzi jól magát a vallásos ember a világban. Hiányzik neki valami. És ezt Istentől várja. Azt, ugye értjük, 

hogy Amerikában meg Franciaországban vannak vallásosok, de, Milánkám, hát nálunk is vannak, a szocializmusban! – 

Vidra füléhez hajolt, úgy suttogta: – Mert itt sem érzi mindenki jól magát. És ezt most már fönt is elismerik – emelte 

szemöldökét a plafon irányába. – A szocializmusban is van elidegenedés. Ezért van még vallás! A kommunizmusban 
persze nem lesz, de most még van. Hát ezt fogjuk mi kutatni, és erre föntről már engedélyt kaptam. 

Mikor megérkezett a pénz, és a kutatási kérdőív is elkészült, a professzor újabb ötlettel állt elő. 

– Megyünk a püspökhöz, Milánkám, hogy megkérjük, prédikálja ki a híveinek, hogy nem kell tőlünk félni, nyugodtan 
szóba állhatnak velünk. 

A püspöki fogadószoba berendezése lenyűgözte a két marxizmusoktatót, mintha csak az esztergomi Keresztény Mú-

zeumba léptek volna be, csak itt a tárgyak még használatban voltak. A meisseni teáskészlet és az ezüst cukortartó a 

http://www.es.hu/kereses/szerzo/Ker%C3%A9kgy%C3%A1rt%C3%B3%20Istv%C3%A1n
http://www.es.hu/kereses/lapszam/745


kanalakkal egyenesen őket várta. Meg lehetett fogni a csészét, kevergetni a cukrot a remek ezüstkanállal, és mindezt 

anélkül, hogy a teremőr kiabálva berontott volna, hogy a kiállított tárgyakhoz nyúlni tilos. 

A püspök kövér, pirospozsgás, kedélyes öregember volt, a bemutatkozás után egy ideig hallgatott, kiélvezte 

elfogódottságukat, aztán körbemutatott. 

– Itt minden Klimo püspök ízlését dicséri, pontosabban Mária Teréziáét, hisz ő ajándékozta kedves papjának, Klimónak 

a berendezést, mikor a felséges asszony közbejárására kinevezték püspöknek. 

Zavartan pislogtak körbe, vendéglátójuk meg rátett egy lapáttal. 

– Ezerhétszázötvenkettőben küldte a felséges asszony a berendezést – simította végig a szék karfáját. 

Ösztönösen ők is utánozták a mozdulatát, miközben arra gondoltak, hogy talán a felséges asszony is ült ezekben a 

székekben, és ők most Mária Terézia keze nyomát érintik. Különös érzés volt, mintha hirtelen részeseivé váltak volna a 

történelemnek. Abból a székből tárgyalnak a püspökkel, ahonnan ezt a királynő is tette. 

– Klimo György jobbágycsaládból származott – folytatta a püspök –, onnan küzdötte föl magát esztergomi kanonokká, 

nyitrai főesperessé, aztán meg pécsi püspökké. 

A tanszékvezető bólintott, ahogy később mesélte, eszébe jutott, hogy végtére ő is jobbágysorból jött, és most professzor 

a marxizmus tanszéken. Levegőt vett, hogy hangot adjon e fölismerésének, de inkább óvatosan kifújta, mert pillantása a 

hatalmas faragott könyvszekrényre esett, benne a dohánybarna bőrkötéses kötetek százaival, és erről eszébe jutott 
harmadik emeleti paneljében a kombinált szekrénysor, ahol a könyveit is tartotta.  

– Magam is kétkezi munkások gyerekeként láttam meg a napvilágot – mondta a püspök, rövid szünetet tartott, mint aki 

drága szüleiről emlékezik meg, aztán harsányan folytatta. – De hisz önök nem azért jöttek, hogy a múltról trafikáljunk. Ki 
vele, miben segíthetek!? – tárta szét karját, mintha csak áldásban részesítené vendégeit. 

– Nem tudom, hogy a püspök úr látta-e már a kérdőívet, melyet a hívekkel töltetnénk ki? – kezdte a professzor. 

– Láttam, kérem, és igazán örvendetesnek találtam, hogy ilyen nyitott szívvel közelítenek a nyájamhoz. 

– Igen! – csattant föl a professzor, és hájas karját a magasba emelte. – A derék, becsületes hívő emberek hasznos 

tagjai a mi szocialista társadalmunknak. Nem azért hívők ők, mert nem tudják, hogy mi mozgatja a bolygókat… – itt 

hirtelen abbahagyta. – Szóval mi bemutatnánk, hogy a hívők munkaerkölcse legalább olyan jó... ha nem ugyanolyan 
jó… 

– Sőt, talán még jobb is – vágott közbe a tanársegéd. 

– Mint a nem hívőké – fejezte be a főnöke. 

A püspök csak mosolygott, bólogatott, aztán megkérdezte. 

– És van önöknek fölhatalmazásuk a felsőbb szerveiktől, hogy efféle eredményre jussanak? 

– Ha erre jutunk, hát erre jutunk. Központi kutatási pénzt kaptunk. Az elidegenedés mindenkit érint. Hívőt, nem hívőt – 
szögezte le a tanszékvezető. 



– Az elidegenedés? – kérdezte csodálkozva a püspök. 

– Ma még – hebegte a tanszékvezető –, majd a kommunizmusban persze nem, de ma még igen. 

– Maga tudja, professzor úr – vonta meg vállát a püspök. – Én nem szívesen szólnék bele efféle világi dolgokba. De ha 

a főhatóságaik is támogatják a vizsgálódásaikat, örömmel szólítom föl egyházmegyém híveit az önökkel való 

együttműködésre. Én mindig is jó kapcsolatra törekedtem a világi hatalommal, az állam ugyanis elvárhatja saját 

tekintélyének alátámasztását, míg az egyház saját érdekében mindig rászorul az állammal való rendezett kapcsolatra. 
Most végre létrejött e rendezés, hát vigyázzunk rá. Nemde, uraim? 

  

A püspök azonban sem a következő, sem az azt követő vasárnap egyetlen szót sem ejtett a szószékről a kutatásról, 

erről a tanársegéd a saját fülével bizonyosodott meg a főszékesegyház vasárnapi nagymiséin. A második vasárnap után 
jelentette a tanszékvezetőnek. 

– Főnök, a püspökünk szarik ránk, megint másról dumált. 

– Milán fiam, elmész a püspöki irodavezetőhöz, és megtudod tőle, hogy mi a lófasz van. Értesz engem? 

– Értelek – bólintott a tanársegéd, mert tényleg értette. A professzor nem szívesen vonta volna felelősségre a püspököt, 
hát odaküldte alantasát a püspök alantasához. 

A nyurga, barátságtalan pap nem az irodájában fogadta, hanem a belső udvaron sétálgatott vele. Nyilván a lehallgató 
készülékektől tartott. 

– Csak annak örülök, hogy nem a püspök atyát zaklatták megint – morogta maga elé, mintha nem is a tanársegédhez, 

hanem a gyalogutat borító kőlapokhoz beszélne. – Azt mondták, a főhatóságaik beleegyezésével működnek. Miért 
hazudtak? 

– Nem hazudtunk, kutatási pénzt kaptunk a vizsgálatra, a professzor úr azt mondta, hogy fönn is támogatják. 

– Nekünk meg azt mondták, hogy ne működjünk együtt magukkal. 

– Kik? 

– Az Állami Egyházügyi Hivatalból. A maguk elvtársai – sziszegte, s most először a szeme sarkából a tanársegédre 

pillantott. 

– Nekünk meg a pártközpontból üzenték, hogy csináljuk. 

– Hagyjanak ki bennünket a kisded hatalmi harcaikból. Minket másként tájékoztattak – mondta, sarkon fordult, és eltűnt 
az egyik oldalajtó sötétjében. 

  

– Én nem értem ezt, főnök, az egyházügyisek megtiltották a püspöknek, hogy segítsen nekünk – számolt be a 
tanársegéd küldetése eredményéről. 



A tanszékvezető húsos ujjai közé temette holdvilág arcát, úgy suttogta. 

– A kurva anyjukat az egyházügyiseknek, őket a pártközpont PTO osztálya irányítja, minket meg az MPO támogat. 

Erősebb a PTO, a hadsereg meg a rendőrség is az övé, most már az egyházakat is csak maguknak akarják. A beszari 

püspöke persze nem áll a haladás oldalára. De ha nem segít a retrográd püspök, hát nem segít, a kutatást elkezdjük! – 
adta ki a parancsot. 

Kérdezőbiztosok tucatjai keresték föl a híveket, és az adatok feldolgozása után mindazt megtudták, amire számítottak, 

és amit már amúgy is tudtak: a vallásosak munkamorálja – saját bevallásuk szerint – igencsak kiváló, a szocialista 
társadalomról nincsenek rossz véleménnyel, főleg, ha nem zavarják őket hitük gyakorolásában. 

Egy külön részkutatás is folyt, a vallási kisközösségek vizsgálta. A tanársegéd mélyinterjúkat készített fiatal hívőkkel, 

akiknek a vasárnapi áhítaton túl szükségük volt hitük kisebb közösségbéli megélésére is, amiért hetente valamelyikük 

lakásán összegyűltek. Egy idő után a tanársegédet is beengedték a lakásaikon tartott összejöveteleikre, közös 

imádságaikra, különös miséikre, abban a reményben, hogy ő is megtér, hisz közülük is többen érkeztek vallástalan 

környezetből, azonban csodálatos megtéréseikkel a hívők rózsaszirommal hintett útjára léptek, mely, ha keskeny is volt, 
ők ügyesen egyensúlyozva haladtak az üdvözülés felé. 

Ezek a mámoros, szédítő megtérésélmények érdekelték a tanársegédet igazán. A mélyinterjúk során soha nem 
mulasztotta el megkérdezni. 

– Hogyan is kerültél Jézus közelébe? 

Erre jöttek a válaszok, hogy éppen elváltak a szüleim, vagy kirúgtak az iskolából, vagy nem tudtam lejönni a drogról, 

vagy elhagyott a kedvesem, épp öngyilkosságra készültem. Vagy csupán, hogy láttam szüleim tartalmatlan 
vallásosságát, de nekem több kellett. 

– És akkor? – kérdezte ilyenkor a tanársegéd, és a válasz rendszerint így hangzott. 

– Akkor valaki ajánlotta ezt a közösséget, jártam ide néhány hónapig, majd egy este, mikor magam voltam az 

albérletemben, váratlanul rám tört a zokogás. Végiggondoltam addigi életem, amit hirtelen reménytelenül üresnek 

találtam, számot vetettem tévelygéseimmel, és letettem bűneim súlyos batyuját Krisztus lába elé. Csodálatos 

könnyűséget éreztem ekkor, csak mosolyogtam, miközben könnyeim potyogtak. Nevettem és sírtam. Végül határtalan 
nyugodtság szállt meg, mert tudtam, többé nem vagyok egyedül, Jézus Krisztus most már mindig velem lesz. 

Látta ilyenkor a tanársegéd, hogy a válaszoló arcát tényleg valami földöntúli nyugalom járja át. Egyre gyakrabban 
irigyelte a megtérteket. Nyugalmukat, szelídségüket, tántoríthatatlan hitüket. 

Összejöveteleiken először különös imádságaik lepték meg. Az első ilyen találkozó előtt fölidézte magában a 

nagyanyjától tanult Miatyánkot, de nem lett szüksége rá, mert a közösségben mindenki saját szavaival fohászkodott, sőt, 

beszélgetett Istennel. Pontosabban Jézussal, mintha csak bizalmas cimborája lenne. Amikor rákérdezett erre, az egyik 
fiú így magyarázta. 

– Igen, nekem a legjobb barátom Jézus Krisztus. Napközben is gyakran beszélgetünk. Minden fontos kérdésben 
kikérem a véleményét. 

– És válaszol? – kérdezte gyanakvón a tanársegéd. 



– Hát persze! – felelte a fiú. 

Vidra rendszeres látogatója lett a közösségek magánszeánszainak. Olykor fiatal papok is érkeztek, akik a lakásokon 

vagy erdőn, mezőn celebráltak miséket, egy méretes követ, egy kivágott fa törzsét nevezve ki oltárnak. Megnyugtatták, 

hogy ezt a Zsinat már megengedi, nem mintha bármi kifogása lett volna ellene. Főleg azt szerette, amikor egymás kezét 
fogva imádkoztak, miközben mosolyogva fejüket az ég felé fordították. 

A már-már extatikus imáktól, kiáltásoktól, a kezek szorításától egy alkalommal különös érzés fogta el, és arra gondolt, 

hátha most őt szólítják az égiek. Nézte az átszellemült, sugárzó arcokat, majd ő is behunyta a szemét, és a plafon felé 
fordította a fejét, mert éppen egy lakásban folyt az áhítat. 

Ekkor Vidra Milán, a marxizmus tanszék tanársegédje, a kari 1. sz. pártalapszervezet tagja fohászkodni kezdett. 

– Gyere, Istenem! Jézus, szólítatlak! Átadom magam neked! 

Aztán fülelt, várt, kereste magában a változást, de semmi különös nem történt. Az este folyamán újra és újra 

próbálkozott, úgy érezte, megnyitja a szívét Jézus előtt, őszintén odakínálja magát az ismeretlen hatalomnak, már szinte 

remegett a vágytól, hogy csatlakozhasson a többiekhez, az örömhöz, mely átjárja őket istenélményükben. De semmi 
nem történt. 

Ez aztán több alkalommal is megismétlődött. 

Egy tavaszi szeánsz végén rosszkedvűen szedelőzködött, és a boldog arcokat fürkészve dühbe jött. A kurva életbe, hát 
mivel jobbak ezek nálam? 

– Nem kellettem neked, Isten? – mondta félhangosan távozóban, és középső ujját a lépcsőház málladozó plafonja felé 
emelete. – Fuck you, ha csak ezek kellettek, nem fogok én neked tovább pedálozni! 

Nem az övé lett a választás, hiába akarta, hiába futott, az irgalmas Isten nem könyörült rajta. Finnyásan úgy döntött: 
nem kellesz te nekem, Vidra fiam! Maradj te csak az elvtársaid kebelén. 

És talán azért döntött így, vigasztalta magát a tanársegéd, mert ebben a mi csapatunkban mégiscsak a jobbak közé 

tartozom, nehogy már csak az elvetemültek maradjanak az ellenfélnél, gondolhatta Isten, úgy túlontúl unalmas lenne a 
meccs. 
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