
teszi azt, aki ehhez a ànûiÊ eszk´zh´z nyÃl, s egyÃttal megerûsÁti a nagytiszteletü Ãr
negatÁv v¢leked¢s¢t a nûi kromoszÂmÀkrÂl. A megadÀs gesztusa sikeresebb, s ÀltalÀban a
viszonyok konszolidÀlÂdÀsÀhoz vezet, hÀt ¢n azt mondtam, ¢n nem csak mint presbiter tudom
szolgÀlni az egyhÀzat, ez a JÂisten kegyelme, ha Ãgy hozza a sors, akkor nem leszek presbiter...
Ez az attitüd ¢ppÃgy, mint az ¢n mÀr tudomÀsul veszem, hogy az ¢letben sok mindent nem
kell meg¢rtenem ÀllÀspontja kit¢r a konfliktusok elûl, hozzÀjÀrul az adott hatalmi viszo-
nyok, mindenekelûtt a lelk¢szek megingathatatlan tekint¢ly¢nek megszilÀrdÁtÀsÀhoz.
Ez a vilÀg, Ãgy hiszem, f¢rfivilÀg, amely az asszonyoktÂl lemondÀst, a tradicionÀlis sze-
repekhez valÂ alkalmazkodÀst, ´nmaguk vÀgyainak elfojtÀsÀt kÁvÀnja meg. S az
asszonyok ezt, hisz mindannyian megtanultÀk, v¢gsû soron megteszik. Vigaszk¢nt ott
a hit, a Biblia, a l¢lek cs´ndes visszahÃzÂdÀsa.

A kakas. A reformÀtus k´z¢letben r¢szt vevû visszahajlÂ nûk n¢melyike szÀmÀra szinte
feloldhatatlan belsû konfliktust okoz az az ellentmondÀs, melyet hit¡k alapelvei ä az
egyhÀzi t´rv¢ny is azt mondja, hogy a konfliktusokat el kell szeretetben hordozni ä ¢s ama
tapasztalatuk k´z´tt ¢reznek, hogy az egyhÀzon bel¡li viszonyok hatalmi viszonyok,
¢rdekkonfliktusokkal, gyakran kem¢ny, szeretetlen harcmodorral. Ezt a neh¢z belsû
konfliktust intellektuÀlisan f´l lehet ugyan oldani annak folyamatos tudatosÁtÀsÀval,
hogy a hit ¢s az egyhÀz k¢t k¡l´nb´zû dolog, hogy a hit legitim k¢pviselûi is csak emberek,
a konfliktus m¢gis folyamatosan Ãjratermelûdik. Nagy a lelk¢szek hatalma a lelkek
felett, s e hatalom leghatÀsosabb eszk´ze az az ¢rzelmeket mozgÂsÁtÂ, moralizÀlÂ nyelv,
amelyet a tehets¢ges igehirdetû ¢rinthetetlen ¢s lenyüg´zû eg¢ssz¢ tud kerekÁteni. Egy
olyan hasonlat, amely a reformÀtus egyhÀzat beteg ¢desanyÀnak nevezi, akit elhagyni ge-
rinctelen, hitvÀny dolog, ¢ppen az¢rt tud nagy erûvel hatni a visszahajlÂ asszonyok lel-
k¢re, mert visszahajlÂk, kicsit rossz lelkiismerettel, bünbÀnattal, akik, bÀrmilyen erûs
is a hit¡k, Ãgy ¢rzik, a templomban a hÀtsÂ padokban van a hely¡k. De hÀt az a kakas
ott, a torony tetej¢n, az is P¢ter ÀrulÀsÀra, a bün´s emberek esendûs¢g¢re ¢s gyarlÂ-
sÀgÀra int immÀr egy ¢vszÀzada!

Szuly Gyula

J¹N A DAMASZKUSZI öTRñL

Saulus megk´vezne Ãjra,
Paulus a b¢k¢s kez¢t nyÃjtja.
°n ût Filippin¢l vÀrom,
û meg visszan¢z Damaszkuszra.

Saulus felett gyûzelmes Paulus
megt¢rt, a valaha hitetlen,
Ágy mÀr akÀrmelyik igaznÀl
Urunk elûtt m¢g kedvesebben.
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ä Tudja, hogy kenyeret vetek rÀ,
¢s nem kiÀltom: Te vagy Saulus!
ä hÁven ¡dv´zl´m ût igaznak,
higgye csak, hogy a rossz eml¢kek
engem immÀr nyugodni hagynak.

Hadd higgye ezt ä mÁg fel¢lesztem
ami valaha d¡h volt bennem,
nem engedem elpÀrologni,
k´znapi sz¡rkes¢gbe fÃlva
elillanni a nagy melegben,
elt´rp¡lni vagy t´nkrehülni
mÀr gyeng¡lû eml¢kezetben.
Beforrtak a sebeim r¢gen?
Gubbasztok ¢n minden sebemben.

ý tette azt, hogy nem vagyok mÀr
jÀmbor se, mint eddig voltam,
miatta lett, hogy megromoltam
s nem bocsÀtottam meg magamnak
azt, hogy neki meg nem bocsÀtok
s nem tudom mÀr, hogy az û bün¢t
vagy a magam¢t kell-e lÀtnom
a megbocsÀthatatlanabbnak.
Milyen ÀldÀs szÀrmazik rÀm
szent k¢zbûl, mely a k´v¢t dobta?
VilÀgraszÂlÂ mozdulatbÂl
emelkedik el¢m az ostya.

Nem tenne û mÀr sohse rosszat,
csak engem k´vezne meg Ãjra,
Filippin¢l talÀlkozunk, vagy
itt a sz¢llelb¢lelt szobÀmban
legalÀbb meleget ad addig;
ezen a sarkvid¢ki tÀjon
felgûz´lgû  j e l e n  a mÃltja.
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