
Szerelmünket imádott lénynek tartjuk, így is nevezzük a ki
tartó udvarlót - az imádóm. Az imádat a szeretet és a szerelem
szubsztanciája. Az anya mélységes imádattal öleli magához vé
res magzatát. A Teremtő és a Teremtett egymásra találása emberi
gesztus által. Karácsonykor kisgyermek születik, "minden em
bernek üdvössége". A Megtestesülés. A szerelem beteljesülése. A
Gyermek születése az öröklét pecsétje. A moebius szerelem. A
pásztortűz melege, a kisgyermek sírása és az édesanya vére ad
arcot nekünk a Karácsony misztériumában.

ESTERHÁZY PÉTER JÓ dOlog
lró Néhány évvel ezelőtt már szerepelt körkérdésként a mostaninak

egy párja: a békességről. Nyilván azért van igény erről beszélni,
mert fájdalmasan és valamelyest meglepetten látjuk, milyen heves
békétlenségben él az országunk. Ez - többek közt - a diktatúra
következménye. És - szerintem - az oka: annak az erőnek a hiá
nya, amelynek megléte lehetővé tenné, hogy elfogadjuk magunkat,
a régi magunkat is, hogy nyíltan, becsületesen, tisztán, hűséggel és
igazságossággal (a simplicitas jelentésváltozatait használom a kör
levélből), szóval hogy ily módon tekintsünk magunkra, a történe
tünkre. És minthogy túléltük a rendszert, és a diktatúrát csak komp
romisszumok árán lehet túlélni, ily módon tekintsünk a kompro
misszumainkra. A sajátunkéra és nem a másikéra. Erre társadalmi
szinten ez idő szerint nem vagyunk képesek (fejétól bűzlik a hal, hív
haljuk a fejetpártnak,elitnek, püspöki karnak, de az egész hal büdös),
ezért a másikban keressük és találjuk meg boldogtalanságaink okát.

'*
Evvel összefüggésben egy részkérdéshez fűznék megjegyzéseket.
Szerintem nem igaz, hogy a ma embere nem keresi a benső nyugal
mat, a csöndet. Nagy zajt csapva, ricsajozva, hisztérikusan keresi.
Egész iparágak álltak rá erre, a lélekbúvárlástól a gyógyszeriparig.

Nem úgy van-e, hogya világ érthetetlensége, egyre inkábbi
érthetetlensége, káosza belső ijedtséget okoz? Mert nem találunk
és nem kapunk jó válaszokat; az egyház sem ad, úgy értve ezt,
hogy van, akinek ad, és van, akinek nem, de a "világnak" nem
ad. Régebben ez fordítva volt. A magára maradt, ijedt ember
tompítja magát. - A békesség valamiféle kiegyensúlyozottság.
Ez azt jelenti, hogy van mérték. Ez azt jelenti, hogy van érték.
Hogy van értékrend. Kérdés, mennyire univerzális ez az ér
tékrend. Nem úgy van-e mostanra, hogy több értékrend létezik
egyszerre - akár bennünk is? Hogy lesz így békesség? (Azt akar
tam írni, a hívő embernek megvan az univerzális értékrendje, a
hívő ember per definitionem békességes, szívében békesség ho-

956



FABINY TIBOR

Evangélikus
irodalomtudós

nol. De igaz-e ez? Krisztus békességes volt? Békességszerző? Oly
kor igen, de főként nem igazságos volt-e és szeretetteljes? Nem
folyton botrányt kavart? Finoman szólva, meg akarta változtatni a
világot. Olvassuk, időről időre harag gyúlt a szívében. Gyúl-e ha
rag egyszerű szívben? [Cyúl.] És a vallásháborúk? Ott kifejezetten
föltétele volt a háborúnak, vagyis a békétlenségnek a határozott
értékrend. Lehet, hogy ez a békétlenség hozott békét a szívnek?)

Visszatérve a tompuláshoz, lenullázva is lehet egyensúlyt te
remteni. Menekülve ettől a kiismerhetetlen és így veszélyes vi
lágtól. Mintha az egész világ menekülésben volna. Mint a gye
rek, félelmében becsukja a szemét, s amit nem lát, az nincs.

Az öncsalásnak számos arca van, van ateista arca, van vallá
sos arca, van nacionalista arca, van ironikus arca, fundamentalis
ta, modern, posztmodern, archaikus arca, van politikus, apoliti
kus, konzervatív, liberális, szocialista, magyar, román, perui arca,
ezer arca van. Ahány közösség, annyi. És ehhez jönnek még az
egyszemélyes közösségek, a magány öncsalása.

Egyébként a kérdésre válaszolva azt tudnám (rémülten) mondani,
hogy a magával és másokkal harmóniában élő ember csöndes,
benső boldogságát jó dolognak tartom.

A szív egyszerűsége
Jézus boldogmondásai hasonlítnak a példázatokhoz. Amíg a pél
dázatok a szokásos hétköznapi történetbe rejtik a szokatlant, a
meghökkentőt, hogy kizökkentsenek bennünket megszokott vilá
gunkból, vagy éppen túlságosan is elkényelmesedett vallásos bi
zonyosságunkból, úgy a boldogmondások is egy másik valóságot
jelenítenek meg számunkra, ám ezt úgy teszik, mint az égen ciká
zó villám: egy-egy pillanatra felvillantják számunkra a .valödíbb"
valóságot, a mennyek országát. Érdemes kísérleteznünk azzal,
hogy megragadjuk e villámfényeket, hogy a "pillanatban elidőz

zünk", s arról töprengjünk, milyen is a mennyek országa, kik a lel
ki szegények, a szívükben tiszták, a szelídek. Végül pedig felidéz
zük azt, mit is írt az első angol bibliafordító William Tyndale az
"egyszerű szem"-ről (single eye).

A tanítványok minden elhagytak, amikor Jézus követésére
szegődtek. Otthagyták hálóikat (Péter és András), otthagyták a
hajójukat (Jakab és János), s lemondtak mindarról, amihez kö
tődtek, a tulajdonról, a családról, a hivatásról, a közösségről.

Szegényekké, védtelenekké, kiszolgáltatottakká váltak. Üresek,
nyitottak lettek, olyanok, mint az edények, a kelyhek, a szelen
cék. Átadták magukat Jézusnak, hogy egyedül Jézus töltse be
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