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Születésnapja alkalmá
ból szeretettel köszönt
jük a Kossuth-díjas írót.
(A Szerk.)

És hű szívét hozzám hajtja.
Minden elhagy, elfeled,
Isten vég nélkül szeret."

Nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy ez a kora hajnali
himnusz nagyon megrázott. Nem megrázott, hanem mást mon
dott ez akkor nekem. Ha gyerek voltam is, azért már nyiladozni
kezdett a szemem, az értelmem a minket körülvevő világra.
Néha a halványsárga irigység is megkörnyékezett, ha mások
könnyebb életét láttam. De láttam, hallottam azt is, hogy akik
sokkal jobb körülmények között, hozzánk képest szinte jómód
ban élhettek, hányszor voltak tele panasszal, megoldatlan prob
lémákkal. És milyen sokszor láttam, hogy éppen ilyen ismerősök
keresték édesanyánkat vigasztalásért, tanácsért, lelki elsősegélyért.

Akkor még csak sejtettem, késöbb aztán egyre jobban megértet
tem életének a titkát. Ez a titok nem volt más, sem több, sem ke
vesebb, mint az Istenre hagyatkozó, mindent az ő kezébó1 elfoga
dó és mindent őrá hagyó feltétlen bizalom. Vigasztaló, tartást adó
erő volt számára az evangélium: "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne
ajándékozna nekünk vele együtt mindeni?" (Róm 8,31b-32).

Később láttam édesanyámat sírni is (olykor magam is oka vol
tam könnyeinek), hallottam időnként betegség terhe alatt sóhaj
tozni is; soha nem hallottam, hogy Istent vádoló, sorsát - korai
özvegységet, egyik gyermeke korai halálát, szegénységet, betegsé
get - felhánytorgató, perlekedő mondatok hagyták volna el száját.

Luther szerint az igazi keresztyén ritka, mint a fehér holló.
Egyetértek vele. A hiteles Krisztus-tanúk hiányától szenved ma
világunk. Számomra a "hétköznapi keresztyénség" édesanyánk
életében ábrázolódott ki. Nem volt ő angyal, de szent volt - ab
ban az értelemben, ahogy azt a 20. század nagy svéd evangéli
kus érseke, Nathan Söderblom olyan szépen mondta: "Szent az
az ember, akinek az élete lehetetlenné teszi embertársai számára,
hogy kétségbe vonják Isten létezését."

Mindennapi
kenyerünk
A kirakati kereszténység a látványra ügyel: amit beképzel, azt fitog
tatva mutogtatja; fontos számára, hogyelismerjék, számontartsák,
dicsérően emlegessék. A kirakati kereszténység jól tettenérhető

kellékekkel dolgozik: gőg, hiúság, könyörtelen ítélkezés, tévedhe
tetlenség, elzárkózás, életidegenség, állandó eufória, lusta befeje-
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zettség-érzet. Előkelő lebegés a hétköznapok felett. Öntelt álszen
tek szabadversenye, vajon ki a "szentebb", kinek van nagyobb ér
deme, ki a legméltóbb a guru-szerepre, majd az üdvösségre? A
szavak devalvációja, a Kinyilatkoztatás hitelrontása, mindent a ki
rakatnak, semmit a műhelynek, ahol a megvalósítás terepe van!
Pedig ami igazán történik, odabenn történik, s a mindennapok
hosszú során válik tetté. Még az ihletett szó is keveset ér, ha a saját
lelkünk realitásával ütközve elpukkan, mielőtthatni tudna. Szánni
való az az egzisztencia, aki akár remekbe-szabottan is meghirdeti,
mintegy előírja másoknak, hogyan kell élni, miközben ő maga fo
kozatosan lesüllyed. Nagyívű, időtlen szakrális gondolat és gon
dos aprómunka a jelenben együtt a kereszténység. Szeretettel át
melegített, de nem szirupba áztatott napok - megfeszített erő, de
nem kényszeres erőlködés a jóért; s kivételes, ünnepi órák, amikor
áttekintjük, hol tartunk éppen? Kereszténységünk vagy minden
pillanatban jelen van, vagy életünk egészében is csak frázis marad.
Nem gondolom, hogy ez tökéletes embert kíván, de mindenképpen
olyat, aki törekszik a tökéletességre. A kereszténység - a mai világ
állapotban - küzdelem. Küzdelem önmagunk sötét felével, szű

kebb vagy tágabb környezetünk értetlenségével, ellenhatásaival.
Mihály arkangyal szárnysegédei vagyunk, az Égből a Földre

taszított sárkánnyal viaskodva. "Az ördög nem alszik" - rnond
ja a népi bölcsesség, de azt is mondja: "Isten szeme mindent
lát". Nincs hova elbújni, sem a szüntelen kísértés, sem a folya
matos megmérettetés elől. Az életünk nyílt színen zajlik, s egyi
künké sem epizódszerep. A parányi rezdülés is fontos - miként
ama bizonyos félretolt szegelletköböl is alapkő lesz. A keresz
ténység tanulás, okulás: hogyan kellene szeretni? Megbocsátani?
Bocsánatot kémi? Mit és mennyire megosztani? Miképpen és
miért a szenvedést elviselni? Hová tenni a kudarcot? És a siker
mire való? Összességében: az életminőség figyelmes javítása 
de ehhez a szellemi-lelki életminőséghez semmi köze a szer
zés-vágynak, a javak szaporításának, az élvezetek kergetésének, a
kül-karriernek. .. Nem jólétben vegetálni, hanem a jó létet élni. Nem
könnyű feladat. Amerre tekintünk, szinte minden mást sugall. A
mérgezett árral szemben úszunk - de így kerülünk közelebb a
még tiszta forráshoz. Aztán - valami új mederben - indulni
majd tovább. A "társadalom" töredezett. A Mintát tagadja. A lel
kiismeret hasadékait műanyag kóccal tömi be. Mi a teendő? - a
többség nem a krisztusjézusi példát faggatja, hanem "befektetési
tanácsadóhoz" fordul. A média isteníti az istentelent. A "mérték
adó körök" éppcsak az objektív mércét nem ismerik. A szeren
csétleneket legfeljebb sajnálják, de a fájdalmukban nem vesznek
részt. A bűnözőt rögtön kötélre küldenék, az irgalmat úgy tekin
tik, mint a gyengeség jeIét. A gyűlölet ellen gyűlölködve szólnak.

A keresztény ember mindezt látja. Csendes. Talán túl csendes
is. Nem, a höbörgés nem segít. De a némaság sem. Ideje van a
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szólásnak, és ideje a hallgatásnak. A spirituális gondolkodást a
határozott megnyilatkozás kövesse, ami a tettekkel összhangban
mutatja föl: mi-merre vezet, s minek-mi a következménye...

A Mindennapi kenyér így táplálja a jövőt.

Az Ő asztaluknál
Tisztelt Szerkesztőség, válaszolni próbálva idei körkérdésükre.
először írtam egy hosszú és bonyodalmas elmélkedést a lelki törté
nés közössé tételéről. Nem voltam vele megelégedve, félretettem.
Helyette inkább felidézném egy gyermekkori emlékemet; hátha
abban is benne lesz, sőt erősebben és tisztábban megmutatkozik,
amit mondani szeretnék.

Tizenkét éves koromban, 1971 nyarán szüleim vonatra ültet
tek, és elküldtek Lipcsébe nyelvet tanulni egy mozdonyvezető

höz és családjához. A család a Népkert utcában lakott egy erő

sen leromlott, falépcsős házban, és tagja volt, egyeladósorban
levő lány mellett, egy nálam kevéssel idősebb fiú is, Andreas,
aki néhány napos ismeretség után hatalmas elefántpuszikat
adott, eleinte könyökkel, késöbb térddel. De ez nem tartozik
közvetlenül a tárgyhoz. Elég annyit mondanom, hogy álmélkod
tam a sok egzotikus furcsaságon.

Mindenekelőtt maga Meissner bácsi lepett meg: nem ilyennek
képzeltem a mozdonyvezetőket. Kopaszodó, cingár kis ember
volt, és rajta figyelhettem meg először azt a tüneményt, amelyet
a szakemberek úgy hívnak, hogy "szelektív hallás". Meglepett
az is, hogya lakásban nem volt Wc, hanem egy kulccsal kellett
kimennem a lépcsőházi fordulóba. Fürdőszoba sem volt; a kony
hai csapnál mosakodtunk, szombatonként pedig - mi, férfiak
- elmentünk hármasban a vasúti szerelőműhely zuhanyozójába,
miközben Traudl néni és Christine - állítólag - egy felfújható
műanyag dézsában tisztálkodott a konyha közepén.

S ha már a konyhánál tartunk: meglepőek voltak ételeik és ita
laik. A szörp, amelyet ittak, élénkzöld volt. Az volt ráírva a cím
kére, hogy Waldmeister, ami nem erdőrnestert jelent, hanem sza
gos mügét, de én ezt akkor még nem tudtam. Szagos mügét ittak
és pótkávét. A tejbegrízt megsózták, és leöntötték olvadt vajjal,
vagy inkább margarinnal, mert a vaj hiánycikk volt. A sötét, kissé
ragacsos kenyérre kristálycukrot szórtak vastagon, és ropogtatták.

De mindezeknél még sokkal meglepöbb volt, hogy étkezések
előtt asztali áldást mondtak, ahelyett, hogy egyszeruen csak jó ét
vágyat kívántak volna. Nem értettem pontosan, de annyit kivet
tem szavaikból, hogy Isten áldását kérik az ételekre, valamint
azokra, akik ott ülnek az asztal körül. Azaz, ha nem tévedek, rám
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