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Költő, esszéíró

ságra törekvő, mesierkéleilen méltósággal jársz el, s hogy minden más
elfogultságtól megszabadítod magad." - Több mint ezer esztendő

múltán a szamostölgyesi asszony ugyanarról tárgyal Istenével:
"adjad, hogy rövid életem mindennapia nékem nevezetes és drága le
gyen, adj kedvet, bátorságot, erőt, hogy minden nap valami hasznosat
és jót cselekedjek, hogy ne vesszen el örökségembó1 egy nap sem." Mi
ért nem vesszük tudomásul, hogya huszadik század kegyetle
nül igazolta Zrínyit: "A gyűlölet olyan, mini apuskaporral túltömött
ágyú, azt is elpusztítja, aki elsütí." Miért nem merítünk országunk
történelmének szellemi tőkéjéből? Miben bízhatunk? Cultura
Nostra.

Az emberi lét tétje
Pál apostol kifejezése, hogy tagjai vagyunk egymásnak, azt hi
szem, ezt jelenti: a leglényegünk szerint egymás vagyunk. Tehát
nem csak te vagy az én kezem, én vagyok a te szád, szavad, törek
vésed, hanem hogy te én vagy, én ő va17yok (össze is szoktak té
veszteni vele), te, ő és én mi vagyunk. Es nem abban az értelem
ben, hogy egynél többen vagyunk, hanem hogy te és én nem vol
nánk, nem lehetünk te és én, ha nem tudunk mi lenni. Ég és föld
közeledik és simul össze bennünk hézagtalanul. Ebből azt a nyers
aktualitást is levonhatjuk: addig nem lesz igazán humánus politi
kai párt, amíg nem képes tagjainak szellemi, sőt szakrális otthoná
vá lenni anélkül, hogy bármilyen vallással vagy egyházzal tévesz
tené össze magát. Ha ezt teszi - láttunk rá példát -, elmorzsoló
dik; ilyen terhet nem bír el. Klub se lehet. Átmeneti, de szükséges
és megbízható menedéknek kell lennie, mert az örök "mi" szerve
ződni akar.

Pál apostol kifejezése egyetemes érvényű és szubsztanciális:
ahhoz, hogy üdvözüljön az ember, nem muszáj párttagnak len
nie, mert mindenféle tömörülés fölött és alatt igaz az, hogy mi,
összetéveszthetetlenül különbözők egymás vagyunk. Pál apostol
Krisztusra, vagyis az üdvösségre veti pillantását, és csak rá, csak
arra, s az üdvösségnek idesugárzó világossága láttatja vele az
emberiséget egynek, egy embernek, s az egy embert megsokszo
rozva az emberiségnek. Az emberiség azonban mindig és kizá
rólag az egyetlen emberben, az itt és most ebben az egyetlen in
dividuumban ragadható meg. Csak ezzel, az Istennek teremtő

akarata szerinti tekintettel s fölismeréssel közeledhetünk úgy
egymás felé, hogy kívánjuk az emberek közötti lényegi egységet,
vágyat az egységre, s azt, hogy meg is értsük: Isten, aki a "sze
retlek" (Th. Merton), nem emberiséget, hanem embert teremtett;
őt testvérnek szánta. A többi testvérének.
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Hogy egymás lehessünk, az az ember iránt támasztott legra
dikálisabb, mintegy fájdalmas követelmény, és csak a szent Isten
támaszthatja. Jézus Krisztus ezt így fejezte ki: Legyetek szentek,
mert a ti mennyei Atyátok szent. A szentségben nem is lehetünk
más, csak egy, azaz egymás.

Minél igazabb, és teljesedik is (olyan, amilyen mértékben) ez
az egység, annál nagyobb az ember szabadsága arra, hogy kü
lönbözö legyen, ami a személyesen élt élet természetes fejlemé
nye. Az embernek a kűlőnbőzést nem kell se akarnia, se tű

zön-vízen át törekednie rá; akarnia az egységet kell, éppúgy,
mint a szeretetet, és erre törekednie is kell, ha szeret. Ennek a
készülődő egységnek különben békesség, megértés, irgalom, lé
lek szerinti tudás, a sokfajta alkotás gyümölcsei, szellemi vilá
gosság, belső tisztaság is a neve; egyszóval az Isten elgondolta
emberi élet. A gyűlölet - az állítólagos gyakorlat, a fönnmara
dást ösztönző önvédelmi reflex, a "bevett mód" - mindennek
épp az ellenkezője. A gyűlöletnek nem tagokra, hanem szolgák
ra van szüksége. Nem egységre, hanem széthúzásra. Nem
szentségre, hanem mátériára. Nem igazmondásra, hanem ha
zugságra. Nem világosságra, hanem kődősítésre. Ha mi megkí
séreljük egymássá lenni, nem jut eszünkbe ez a szó: embert "le
vadászni". S hogy az így kimondott s alig palástolt ellenszenv
még érthetőbb legyen, nem kívánjuk ezt a különös ajánlatot to
vább értelmezni: "vagyis eltenni őt láb alól". Mindegy kit. Bár
kit. Ennek a logikának a következő lépése ez: nem azt kellene
eltenni láb alól, aki el akar tenni valakit láb alól? Ez, feleim.
kétségekbe ejt. A gyűlölet az oda-vissza. Innen sehova ... Másfe
lől talán nem is olyan nagy baj, ha akad, aki - nem éppen a
lábam alatt, de - a lábam közelében tartózkodik. Hogy alkal
mas időben megállítson ámokfutásomban. A kártékony tévely
géseimben. A törvénysértésben. Mert a gondolataim, az állás
pontom, az érveim fölülvizsgálatra szorulhatnak, szorulnak is,
és kapóra jöhet a lábam körül okvetetlenkedőmásik.

Az egymássá válás útja az emberség alsó fokán nevetséges,
fölső fokán elkerülhetetlen. Igaz, olyan rögös, hogy szívesen
mondjuk rá: a lehetetlenséggel határos. Éppen ezért itt, ebben
mindenkire szükség van; kiváltképpen az ellenfeleimre. S ez azt
igazolja, hogy az embernek a legreálisabb dolgai látszanak a leg
abszurdabbaknak. Áldozat nélkül ez sem megy.
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