
Nem azt tartom e szeretet fokmérőjének, amit mondanak róla, hanem amire
engem képessé tesz: még soha nem beszéltem ilyen lassan, ilyen tagoltan. így
zengetve, ilyen értelmesen, élénk s finom mérlegeléssel "produkálva" anyanyelve
met, mint ezen az estén.

Körülülünk egy hosszú asztalt. Velem szemben, az asztal túlsó végén egy so
vány, szemüveges lengyel PilP ül, majdnem mozdulatlan, sűrűn dohányzik, néha
ránk pillant, majd elnéz mellettünk, arcán azzal a mélázó kedvességgel s okos
sággal, ami a töprengő embert jellemzi.

A kérdés, ami szavaink nyomán kibontakozik: mít tegyen a ma keresztény
papja, a ma kereszténye, hogy feloldja elszigeteltségét Ha egyáltalán van ke
reszténységből eredő, kereszténység míattí elszigeteltség - rövidesen kiderül, hogy
csak gyöngén megélt, rosszul értelmezett, az ember mélységeítől visszariadozó
keresztény magatartás elszigetelődéséről van szó -, egyetlen dolgot tehet: embe
rek közé kell menníe, fogalmazta meg egyik asztaltársunk.

Akkor, talán kissé hevesen, azt válaszoltarn. én nem hiszek abban, hogy egy
általán lehetséges emberek "közé" menni, Azért nem, mert aki erre képes, az nem
ember, másrészt, mert valami módon az is emberek között él, aki úgy képzeli,
hogy neki sikerült "falakon kívülre" helyeznie magát. Hiszen a levegő, a távolság,
a tér maga is telített az ember üzeneteivel és műveível, hogy a hívásáról ne is
beszéljünk. Az embernek emberrel való találkozása elkerülhetetlen.

De - tegyük föl - ha lehetséges volna emberek közé menní, csak ember
telen pozícióból volna lehetséges: s el lehet-e képzelni ennél lehangolóbb, bizony
talanabb s szorongatóbb találkozást? Aki emberek "közé" menne, ember létére,
míntha csupán szúrópróbát venne, kóstolgatná az emberi létet, amit csak alá
rnerüléssel lehet megízlelni. S alighanem sietve visszahátráina arisztokratíkussá
tompult érzékszerveivel hideg és steril magányába.

Aki emberek "közé" ereszkedik, arról első pillanatban látszik, hogy nem él
emberek "között". Mit is jelent emberek között élni? A "csorda melegét" (J. Os
born), de "hideg tumultust is" (S. Weil). Biztonságot, de a súrlódás forróságát is.
Növekedést, de a kopás hiányát is. Ám az emberi hivatás oldaláról: jelenti mín
denekelőtt azt, hogy az adott ember életéből vállalom a rám eső részt. Azt a mon
datot, amit én kell, hogy kimondjak neki. Azt a cselekedetet, amit tőlem vár,
tőlem és nem mástól, mert mástól: - éppen életünk szereposztása szeránt - más
cselekedetet vár. Jelenti a figyelmet, amellyel talán éppen e pillanatban segítem
őt élete fordulópont jához. Jelenti készenlétemet a megszólításra. Fegyelmemet a
hosszú hallgatásra. Az a tény, hogy vagyok, mellette vagy mérföldekre tőle, bár
éppen önmagamba zártan és szótlanul, mégis, az a tény, hogy vagyok, számára
lehet figyelmeztetés, talán korlát, hogy áttörje, örömének oka, esetleg intés, vagy
mély biztatás arra, hogy végre cselekedjék. Kell, hogy lássa a vidámságomat is.
Talán a keserűségemet. mely kiül az arcomra, vagy a dadogásomra. Kell neki,
hogy tanuljon belőlem, hogy elviselhessen, hogy földerüljön. Kell, hogy miattam
éljen.

De tud-e rniattam élni az a keresztény, aki nem így él az emberek "között"?
Ismerí-e a kínjaimat, aki csak ünnepi píllanataímat ismeri? Ha nem, úgy már
az sem elég, hogy az emberek között éljen, velünk kell élnie.

Annyira velünk, hogy összetéveszthessenek bennünket egymással. Hogy azt
mondják ránk: már nem is prédikálnak, csak forrón beszélnek. N'emcsak hirdetik,
elosztják az igét. Nem bizonyítják, hanem megélik. Nem díszedkről lehet őket fel
ismerni, hanem igaz életük belső szépségeíről. Nem a hanghordozásukról. hanem
emberszolgálatukról - mínthogy istenszolgálatuk vitathatatlan.

Ha így él közöttünk a mai keresztény, el kell veszítenie kűlönbözőségének

külső jegyeit. E jegyekkel szegényebb lesz ugyan, de velünk gazdagabb. Akli így
él az emberekkel, az az együttélésből fakadó természetes tapasztalatok útján el
jut a megértésíg, ami nem az ítéletre sarkall, hanem a szeretetre.

Aki így él közöttünk. lehet, hogy elveszíti a lélek Sinai hegyednek a magá
nyát - ami nem azonos a lélek megküzdott békéjével, mely béke marad a békét
lenségben is -, és az emberek völgyében sokfajta lármával találkozik. De ez a
lárma maga az élet.

Nem tudom, hogy ,holnap mi ér. De egyben biztos vagyok: mielőtt a nap fel
kelne, a Gondviselés már felkelt.
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