
- Ez a gyakorlati életben majdnem lehetet
len. Ennek ellenére azt hiszem. hogy bár meg
élnem nem sikerült, de.az, hogy fölismerhet
tem a szeretet mindenfölöttiségét, befolyásol
hatta az életemet. Ahogy az ébrenlét befolyá
solja az álmot. Az az érzésem, hogy ennek
gyakorlati megélése még Jézusnak sem sike
rült igazán ...

o - Robespierre úgy fogalmaz, hogy Jézus
örökre megfogalmazta a bűnt, és így örökké bű

nösök leszünk, hiszen nem tudjuk megkerülni
sem saját mércéinkkel.

- Igen. Ez így igaz. Ugyanakkor ő az a Jé
zus is, aki mikor megkérdezik, hányszor kell
megbocsátani, azt feleli: "hetvenszer-hétszer".
ami az akkori idők nyelvhasználata szerint azt
jelentette: mindig. Mindig, mindent, Jézus ta
nítása és élete vezetett el afelismerésig, hogya
szeretet a legriagyobb hatalom.

- Van-e valami, amiről úgy gondolod, hogy
fontos lehet Jézus tanításának megértéséhez
megéléséhez?

- Ha tudnék valamit mondani, az az, hogy
soha semmilyen körülmények között, senkit és
semmit ne kritizáljunk, egyedül önmagunkat.
Tudom, hogy ez a maximum. az abszolút. Ta
lán érdemes volna a mai korban megfordítani
a mondást, hogy ne úgy tekintsük a másikat,
mint magunkat, hanem tekintsük úgy magun-

kat, mint a másikat. Legyünk olyan kemények
önmagunkhoz. rnint eddig másokhoz voltunk.
Kritizáld magadat olyan fokban. mint feleba
rátodat. Ennek a fajta magatartásnak a leg
ügyetlenebb. a legtökéletlenebb gyakorlata ki
mondhatatlanabbul többet használ, mint a
legélesebb kritika. A legkitünőbben kritizálha
tok valakit. belül majdnem ennek arányában
leszek boldogtalanabb és meghasonlottabb.
Viszont ha magamat kritizálom. ha magam-

o mal szemben vagyok éles, valamiféle béke szü
letik bennem. Itt úgy látszik Tolsztojnak volt
igaza. hogy még az önvédelem se jogos.

Még egyet mondanék. A legfontosabb pa
rancsolatról, arról. hogy ne ölj. Ezt a proble
matikát kellene végérvényesen megoldani.
Méghozzá. a maga legvirulensebb helyén, a
háború kérdésében. Nincs jogos és nincs jog
talan háború. Még önvédelmi háború sincs.
Nincs - Jézus értelmezésében nincs! Az az
igazság persze, és ez elég különős, hogy az az
ember. ak i igazán nem akar ölni, elmehet a há
borúba is. Az ncm fog ölni. Tehát Jézus taní
tásának legügyetlenebb gyakorlata is hihetet
len eredményekkel jár. Ezért vagyok én hivő.

Ezért lehetek hivő. Kívül és belül békére van
szükségünk. Békére.

Eddig a rögzített beszélgetés.

FORGÁCS REZSŐ

Az utolsó sor jogán Pilinszky Jánosnak

Ki meri kijelenteni - ha nem ő? halál
a csatakos élet ketrec-véletlenében
nincs ketrec már tollak sem szárnyasok sem
csak lekopasztott akarat: a tojás
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