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A zarándok krédója
Beszélgetés Kuszálik Péterrel, akinek zsinórmértéke a Szentírás

• Ha lexikonadatokat ke-
resünk Kuszálik Péterről, 
íme a felsorolás: „Joseph 
Pulitzer-emlékdíjas író, 
szerkesztő, sajtóbib-
liográfus, publicista, 
lexikográfus. Kuszálik 
Piroska fia.” Műveiből 
a közért tettre kész, a 
Biblia zsinórmértékével 
mérő írót ismerhetjük 
meg. A nagycsütörtöki 
katolikus liturgia szép 
szokását felidézve, 
amikor is Jézus példáját 
követve – a pápától a 
kerületi esperesig – az 
egyházi elöljárók meg-
mossák tizenkét „ta-
nítvány” lábát, vallja: 
„Szimbolikus történet ez 
is, akár a többi ezernyi 
példázat. A lényege meg-
tanítani az embereket, 
hogyan viselkedjünk a 
társainkkal.”

A N T A L  E R I K A

– Önt közíróként is ismerik az olva-
sók. Hogyan tudja összeegyeztetni 
írásainak gúnyos hangvételét a ke-
resztényi türelemmel? 

– Nincs ellentmondás a kettő között, 
hisz annak idején Jézus is megunta a 
béketűrést és – Kodály Zoltánnal szólva 
– „kötélből ostort fonván kihajtá őket a 
templomból”. A bibliai példázatban a ku-
fárokat kellett kikergetni Isten házából, 
az erdélyi közéletben nem ilyen súlyos 
a helyzet, de nem árt fi gyelmeztetni az 
elöljárókat, ha megfeledkeznek az alázat 
mibenlétéről. (…) A dorgálásban néhai 
Ágoston Albert volt a tanítómesterem, a 
marosvásárhelyi Vártemplom presbitere, 
aki számtalan alkalommal fi gyelmeztette 
a nép vezéreit meg a zászlóvivőket, hogy 
kövessék a Szentírás tanításait. Az imént 
említett alázatról az olvasóknak talán a 
kucsmáját gyűrögető jobbágy jut eszük-
be, aki a földesúr előtt hajlong. Szent 
Ágoston idejében még így értelmezték az 
alázatot: „erény, mely az embert hajlan-
dóvá teszi, hogy a maga csekély értékét 
az igazsághoz híven ismerje föl”. 

– Erkölcsileg olyan tisztának tart-
ja magát, hogy mindenkit meg akar 
leckéztetni?

– Szó sincs róla! Én is épp olyan 
gyarló vagyok, mint minden földi ha-

landó, de fenntartom magamnak a 
teremtett lények istenadta jogát, hogy 
az elöljáróinkat a kötelességeikre és a 
hibáikra figyelmeztessem. Pamfletíró-
ként pedig ez nemcsak jogom, hanem 
kötelességem is. A 118. zsoltárban ol-
vasható, hogy jobb az Úrnál keresni 
menedéket, mint fejedelmekre számí-
tani. Ehhez hasonlóan fogalmazott a 
cinikus Diogenész is, aki számtalan-
szor figyelmeztette az ógörög kiskirá-
lyokat hatalmuk mulandóságára. Én 
a fizika törvényeivel is példálózom, 
nemde: minél magasabbra mászik va-
laki az uborkafára, annál nagyobbat 
suppan, ha kitelik az ideje.

– Már kisgyermekként is ilyen kemé-
nyen munkált Önben az igazságérzet 
meg a többi erény?

– A kérdést úgy tekintem, mintha 
az írásaimból kiszűrődő erkölcsi ta-
nítások forrását keresné. Igyekeztem 
jónak lenni, de nem mindig sikerült. 
Ezt amúgy sem én döntöm el, hanem 
az Örök Bíró. Meg aztán az igazságot 
mi, gyarló emberek nem birtokolhat-
juk, nekünk csak véleményekre telik. 
Nehéz dolog az igazság keresése, hát 
még a megtalálása… Én már föl is ad-
tam a reményt, hogy a saját szintem 
fölötti sávban bármiről is feszes véle-
ményt mondjak. Több kérdéskörben is 
az az egészséges kétely dolgozik ben-
nem, amit a keresztény erkölcs elfogad 
és még nem kárhoztat. Pillanatnyilag 
a magyar történelem fontos esemé-
nyeiről sem tudnak határozott állás-

foglalásokat megfogalmazni, mert 
egyet mond Romsics Ignác, mást tanít 
Raffay Ernő. Erről a felemás helyzetről 
Lenin elvtárs mondása jut eszembe: 
„az igazságnak osztályjellege van”. A 
gyárban ezt így mondták a munkások: 
„annak van igaza, aki az asztal fiókos 
oldalánál ül”. Ehhez még annyit: az 
igazságszeretetem abban nyilvánult 
meg leginkább, hogy a kommuniz-
musban csak keveset közöltem; utál-
tam volna annyit hazudni, amennyit 
az akkori elvárások vagy a szakma 
megkövetelt.

– Nem akarta magát a politikában is 
kipróbálni?

– Nincs az a párt, amibe belépnék. A 
kereszténydemokraták hívtak ugyan, de 
elhárítottam. Tudtommal a politika célja 
a hatalom megszerzése és megtartása. 
Én viszont semmilyen hatalmi acsarko-
dásban nem kívánok részt venni. Assisi 
Szent Ferenc sem pártot alapított, ha-
nem Krisztus eszméit hirdette.

– Mindig a bibliát tekintette zsinór-
mértéknek?

– Családunk erős katolikus gyöke-
rekkel rendelkezik. Édesanyám a ko-
lozsvári Marianumban tanult, majd 
1948-ig ott is tanított; 1990-ben a ka-
tolikus nőszövetség alelnökének vá-
lasztották, 1992-ben pedig püspökkari 
titkárnak nevezték ki. Édesapámat fi a-
tal korában a papság gondolata is fog-
lalkoztatta, de végül úgy döntött, hogy 
jogászként többet tehet a nemzetéért. 

Gyermekkorunkban a hit útján indí-
tottak el, de kamaszként én is a mate-
rialista korszakomat éltem. Érettebb 
koromban volt mihez visszatérnem: a 
munkahelyemen kijelentettem, hogy 
én istenhívő ember vagyok – amihez al-
kotmányos jogom van –, az ország tör-
vényeit betartom, de ne terelgessenek 
a kommunista párt felé. „Nem léphetek 
fennebb a ranglétrán, ha nem leszek 
párttag” – mondták ők. Jó nekem itt, a 
piramis alsó sorában is, feleltem. 1989 
karácsonyán, az „igazság pillanatá-
ban”, nekem nem reszketett a gatyám, 
mint megannyi gyári kiskirálynak. Volt 
még egy másik, édesapám által több-
ször hangoztatott példázat is: ne földi 
kincseket gyűjts, hanem égieket, mert 
az anyagi javak romlékonyak, ha nem 
a moly, akkor a szú rágja szét, s ha az 
sem, akkor a rozsda eszi meg, az arany 
rejtekhelyét meg rablók dúlják föl.

– Mondhatjuk úgy, hogy a család „ta-
risznyálta föl” a hosszú útra?

– Úgy van, hisz minden jó a szülői 
szeretetben gyökerezik. Szüleim há-
rom gyermeke, hét unokája és tizenkét 
dédunokája bizonyítja – az első gene-
rációt sikerült a megfelelő útravalóval 
elindítani. Édesanyám gyakran idéz-
te Arany János Fiamnak című versét, 
amely ragyogóan összefoglalja a hit 
fontosságát. A költő csupán az eleven 
hitet tudja a fiára testálni: „Ártatlan 
szived tavaszkertében/ A vallást ezért 
öntözgetem”. A harmadik szakasz ki-
mondja a lényeget: „Mert szegénynek 
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Krisztus esz-
méit hirdette.




