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Költö, kritikus, műfordító

"Tagjai vagyunk
egymásnak"
Mit jelent itt és ma, hogy "tagjai vagyunk egymásnak"?
Ahhoz, hogy - hitvallásától függetlenül- ember embernek "tag
ja" lehessen, én a másiké, ő az enyém, igyekszem elevenen tartani
magamban a következő megfontolásokat:

1. Aki Istent keresi, az igazságot keresi. Istennek nincs szük
sége a hazugságainkra. Hitem, ezt világítom meg magamban
napról napra, soha nem ágaskodhat fel bennem olyan igénnyel,
hogy valótlanságat védelmezzek. A katolicizmusnak nem felada
ta, hogy alibit mesterkedjen a hívők hibáihoz. Igazságkeresésem
azonban nem vezethet sem fennhéjázáshoz, sem mások megalá
zásához. "Ahány igazság, annyi szeretet" (József Attila). Meg
kell tanulnom kitartani a kérdések között. Éppen ez, a kérdések
hosszú tűrése nevelhet olyan szuverén emberré, akit "az igazság
szabaddá tesz".

2. Hitemet, erre fogom magam, naponta új ablakokkal kell
felszerelnem. Igenis szembesülnöm kell minden kísértéssel: a hit
nem rejtegetni való portéka, és attól csak erősbödik, ha folyton
mérni tudom vele a világot, miközben átláthatóvá teszem mások
számára. Csak akkor tudok tájékozódni önmagamban, ha máso
kat is képes vagyok tájékoztatni hitem adottságairól, bizonyossá
gom és kételyem töréspontjairól.

3. Ki kell találnom kudarcaim nyelvét, és beszélnem kell tudnom
arról, hogyan és miért gyengítette hitelét a történelemben az a kö
zösség, amelynek szimbolikus anyanyelvét örököltem. Türelmes
ségem és intellektuális felelősségem abban áll, hogy másokkal
együtt, párbeszédben keressem az igazságot, amely az enyém is
lehet. Meg kell változtatnom a hibákkal, tévedésekkel szemben ki
alakult, megcsontosodott felfogásomat: a hibák és tévedések eltus
solását a legsúlyosabb intellektuális véteknek tartom. Keresztény
emberként igénylem a többiek iránytűit. Az önkritika a legjobb
kritika. De a mások által gyakorolt kritika egyenesen nélkülözhe
tetlen. Hitem soha nem fajulhat fanatizmussá: a fanatizmus több
nyire arra szolgál, hogy túlharsogja saját, be nem vallott, elfojtott
vagy öntudatlan hitetlenségünket.

Életünkkülönböző színterein miként valósítható megez az összetartozás?
Kereszténynek lenni nehéz és mindig lehetséges. Magatartásunk,
az élet bármely helyzetében, jelzést adhat és kaphat a jézusi minta
fontos jegyeiről. Sorolom: a gyűlölet feltétel nélküli elutasítása, a
kicsiny dolgokban meglelt öröm, a "névtelenség" gyakorlata, a lát-
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ható-földi és a láthatatlan-földönkívüli jelenségek iránti egyforma
figyelem, a tőlünk gyökeresen kűlönbőző emberi létformákkal
szembeni nyitottság, általában: a létezés derűs gráciája és egyen
súlyigénye. Ne érezzem korlátnak a Legnagyobbat, s egyszerre le
gyek szerve a legkisebb dolgoknak is.

Melyek ennek az esélyei, megvalósítási formái?
Életünk apró tettek szövevénye. Ritkán adódik olyan helyzet,
amely rendkívüli, emlékezetes tettekre nyújt lehetőséget. Szabad
lélekkel látható, mérhetetlen tetteink azonban igazi vallomások.
Ők a lélek tükre, nem a szem. Folyamatosan keresztények volnánk
tehát; vagy folyton elkövetnénk azt az árulást, amely eltávolít a ke
reszténységtől. Azt gondolom, még a hitetlen, bizonytalanságban
felmorzsolódó ember is képes megcélozni életével a keresztény ma
gatartást. A kis konfliktusokat megoldani. Közben kudarcot vallani.
A súlyosabb konfliktusokat szabályozni. Közben kudarcot vallani.
Újra megkísérelni. A legnagyobb konfliktusokban pedig leélni egy
egész életet. Kudarcot vallani. Egyre magasabb szinten kudarcot
vallani. Letelepedni egy asztalhoz. Barátokkal, ellenfelekkel. "Minő
furcsa közösség: lsten asztalánál együtt ülnek barátok és ellenfelek"
(Goethe). Szeretni mást és szeretni hagyni magadat. Mondhatom,
minden, amit az ember szeret, egykor valóban létezett. És fordítva:
csak az válhat valósággá, amit szeret az ember. Nincsen valóság
szeretet nélkül, és nincsen szeretet valóság nélkül. Az ember azt
szereti, ami van, és azzá fog válni, amit szeret. A szeretet elóbb mí

tosz, aztán valóság; csak az válhat valóra, amit és akit szeretünk.

Elmondaná-e egy személyes élményét az összetartozásról, esetleg annak
fájdalmas hiányáról, akadályairól?
Ifjúkoromban volt egy barátom. Egyedül élt az édesanyjával. Ké
sőbb, semmiségeken, hajba kaptunk. Tizenöt évig nem láttam őt.

Egyszer utam véletlenül a háza mellett kanyarodott el. Gondol
tam, becsöngetek. Mozdulatlanul lélegzett a kert. Az idős szom
szédasszony, kérdésemre, azt mondta: Ó, kérem, azok mind ki
pusztultak. Így: kipusztultak. Meglátogattam a sírt a temetőben.

Itt nyugszik Hitre Éva és lhászy Tamás. Nem tudtam időben sze
retni. Nem hagytam magam időben szeretni. Most már, ameddig
élek, neki van igaza. Megszégyenültünk egymáson. Békét kötöttem,
de ő nem létezik. Nem kötöttem vele békét, és most már örökre lé
tezik. Mert a beváltatlan megbékülés tovább tart, mint a halál.

Mit "ajánlana" társadalmunkés egyházunk tagjainak, hogy - Pálapos
tol szavaival - valóban "tagjai lehessünk egymásnak"?
Keressük egymásban a mást. Bírjuk ki, sőt erősítsük a külőnbőzó

ek közösségét. Csak annyiban vagyunk valakik, amennyiben má
soknak jelentünk valamit. Tanítson meg a szeretet elviselni, helye
selni az emberi különbségeket.

905


