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Matematikus A külső és belső béke, a megbékélés, a békességszerzés kérdéseit
számtalan irányból lehet megközelíteni. Most csak az egyik, bár
elég szűk és szinte járatlan útvonalon akarjuk felkutatni a jézusi
béke sebekkel borított, ám egyik legértékesebb területét. mely a
mai magyar társadalom számára is gazdag aratást ígér.

Magukat kereszténynek valló ismerőseim bizonyos megnyilatko
zásait hallgatva vagy olvasva nyilvánvalóvá vált előttem: nehéz
összeegyeztetnünk a "békémet adom nektek" (Jn 14,27) és a "kar
dot hoztam" (Mt 10,34) jézusi mondásokat - főként a szövegkör
nyezet ismerete nélkül. Nem értem, hogy mondhat ki egy keresz
tény ember ilyen mondatokat: "Még a nevét semveszem ajkamra!" r

vagy: "Azokat pedig fel kellene kötni!" Szinte elkezdek kételkedni
hitünk alapjaiban, amikor hitvalló keresztények szájából olyasmit
hallok egy-egy közéleti személyrőt akár egyházi elöljáróról is,
hogy IJ"' .nem méltóarra sem, hogy embernek nevezzék!" Olvasok,
hallok ennél kódoltabb és személyesebb megnyilatkozásokat is,
melyek cinizmusukkal, pökhendiségükkel. gyanúsítgatások, rá
galmak sarával rejtettebb módon, de annál hatékonyabban fertő

zik a társadalmat - és elsősorban a nyilatkozót és annak környe
zetét. Kétfajta kritika létezik: a szereteté és a gyűlöleté. Miért kell
napról napra ez utóbbit is lenyelnünk, méghozzá saját konyhánk
főztjeként? Néha még a katolikus sajtóban megjelenő egy-egy
mondat olvastán is meg kell fognom a széket magam alatt, hogy le
ne szédüljek róla! Hogyan merészeljük a keresztény minősítést a
címlapunkra írni, ha - akár a helyénvaló - kritikánk hangját
nem a minden személynek kijáró tisztelet, hanem a gyanakvás, a
becsmérlés, a hátsó szándékok sűrű emlegetése, s néha a leplezet
len gyűlölet modulálja? Miért van az, hogy gyakran éppen mi, ke
resztények nem oltódtunk be a béke szérumával?

Minden emberarc egy istenarcot rejt. Nincs olyan ember, aki csak a
rosszra képes. Kinek a feladata, hogy az alig látható istenarcot -
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szenvedélyesen - keresse és megtalálja még a feltételezett ellensé
gében is? Ki fog szólni érdekükben Istennél, ha nem mi? "Isten
ugyanis Krisztusban kiengesztelődötta világgaL .. sőt ránk bízta a
kiengesztelés igéjét" (2Kor 5,19). Helyénvaló lehet ugyan, ha go
nosz szavak, szenvedélyek korbácsolják fel bennünk a harag sza
vait - de vajon el tudjuk-e választani a bűnt a bűnöstől? Meg tud
juk-e különböztetni a tévedést a hazugságtól? Nem a saját rejtett
sötétségünket lát juk-e tükröződni mások szemében?

Az a béke, mely megérdemli ezt a nevet, először lelkünk mélyén
ver gyökeret (vagy sehol), s innen válik gyümölcsözővé, teremtő

erejűvé társadalmi szinten is. Ahogy elég egy gyűszűnyi kovász a
farizeusok konyhájából, hogy ehetetlenné tegye mindennapi kenye
rünket, úgy elég egy csepp méz is, hogy legalább személyes kör
nyezetünkben édessé váljék a gondolat, vidámmá a beszéd, s béké
vé oldódjék sok súlyos feszültség. Biztos vagyok abban, hogy egy
tisztaszívű ember, aki a békétlenség minden csíráját képes magában
türelemmé, megbocsátássá szelídíteni, az kiegyensúlyozhatja akár
száz békétlenkedő - sajnos gyorsan ható - mérgező hatását.

A belülről sarjadzó béke ritkán terem belső küzdelmek nélkül. Meg
békélni önmagunkkal: ezt csak ajándékul kaphatjuk. Mert abszurd
dolog egy nyitott szívnek, melysaját magát a "Mindenséggel méri",
saját rész-szerűségét tudomásul venni. Az alázat, mely ezt a töré
kenységet, a bűnre hajló, sőt azt következetesen elutasítani képtelen
mivoltunkat elfogadni képes - még csak első lépcsője a belső béké
nek. A "nagy ugrás" az alázat mélyébe abban áll, hogy elfogadjuk
Jézus kijelentését: "Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, ha
nem a bűnösöket" (Mt 9,13). S ebbe a csoportba mi is beletartozunk,
ugyanúgy, mint az általunk "semmiháziknak" tartott akárkik!

A békétlenség mérgét leggyakrabban valamilyen sértés fecskende
zi belénk. Szinte mindegy, hogy ki a sértő és ki a sértett: mindkettő
megkapja a magáét, sőt a sértő békésnek tűnő magabiztossága
még gyilkosabb, mert rejtettebb belső háborúságot takarhat. Ho
gyan védekezhet egy keresztény a békéjét szétromboló méreg el
len? Úgy, ahogy azt a járványos betegségekkel szemben tesszük:
előzetes védőoltással. Ingyenes és bárki hozzáférhet a megfelelő

adaghoz, de érdemes jó előre beszerezni. Már Arany János is is
merte ezt a szérumot, mely minden úri lócsiszár sárdobálásával
azonnal elbánt. Félreállt, letörölte. Miért? Mert költészetének maga
teremtette sokszoros többlete eleve immunizálta őt: ahhoz képest
minden sértés semmiségnek bizonyult.

A keresztények "többlete" elvileg minden művészet,minden alkotás,
minden emberi öröm legfelsőbb csúcsán is túlemeli azt, akit ez a
többlet egzisztenciálisan (nem csak a megismerés szintjén) megérin-
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tett. A mi többletünk két részből tevődik össze. Elsősorban Isten in
gyenes, ajándékozó és megelőző szeretetéből, mellyel nekünk nem
csak életet adott, hanem ezt a születésével, a halált is vállaló földi
életével és feltámadásával istengyermeki szintre emelte. A többlet
másik része szintén ingyenes, bár nem feltétlen: a bűneink bocsána
tának előfeltétele és mértéke az, ahogy mi bocsátunk meg az elle
nünk vétkezőknek.Ez azonban már nem tűr további kikötést.

Megértem: sok-sok tényleges mellőzés, igazságtalanság (vagy an
nak képzelt változata: mindegy) a türelem szálait szétroncsolja.
Ilyenkor a kitörő vad üvöltés a bárány tehetetlenségét álcázza. De
valóban tehetetlenek a bárányok? Saját hangjuk, ha alig hallható
is, ha következetes, ha összefogott, ha bölcs és generációkon ke
resztül is kitartó - nem formálhatja-e át gyökeresen a békétlensé
gekkel terhelt társadalmat?

Nem elég, ha nem ejtek ki becsmérlő, haragos, gyűlöletethordozó
szavakat - de így gondolkodom. Nem elég, ha gyűlölködő gon
dolataimat lelkiismeretem sarkával szétmorzsolom, ha szívem mé
lyén mégis ott marad annak akár legkisebb szikrája is. A keresz
ténynek úgy kell átevezni az élet szeretettel és gyűlölettel vegyített
taván, hogy az előzőből mindent, az utóbbiból egy cseppet se en
gedjen csónakjába beszivárogni. Van a naivitásnak egy végletes, de
ugyanakkor hiteles formája: észre sem venni a rosszat, mint önálló
létezőt. Csak úgy, mint hiányt, mint betegséget, amit pótolni, gyó
gyítani kell. Lehetséges ez? "Az embernek ez lehetetlen, de Istennek
minden lehetséges" (Mk 10,27).

Az elfojtott szavak, gondolatok és indulatok ugyanis - ha feloldá
sukról (elvezetésükröl) nem gondoskodunk - még nagyobb go
noszság útját készíthetik elő. Egy biztos pillanat van, amikor ezt a
feloldást kultúráltan megtehetjük: az imádság pillanatáé, ahol Is
ten előtt minden sérelmünket akár nyersen is, akár szemrehányás
ként is kiönthetjük. A Zsoltárok könyve igen sokszor ezeket a pil
lanatokat tömöríti egy-egy zsoltárban. Egy másik feloldás a sérel
meink, vádjaink, kritikánk őszinte kinyilvánítása, ám csak az emlí
tett feltételek mellett: a Másik személyes méltóságának megőrzé

sével és a szigorú önkritika, illetve alapos tájékozódás után.

A betlehemi pásztorok - népies elképzelések szerint - vajat, sajtot
vittek a Kisjézusnak. A mágusok többszörösen felülmúlták őket: az
arany és más luxuscikk értéke valószínűleg akkor is nagyságren
dekkel múlta felül az élelmiszerekét. Mi ennél is hasonlíthatatla
nul többet szeretnénk átadni az Újszülöttnek. Karácsonyi ajándé
kunk a Kisdednek - s egyben a magyar társadalomnak - ez le
gyen: Mások emberi méltóságát - s ezzel sajátunkét is - minden
földi értéknél jobban őrizzük, és sem szóban, sem gondolatban,
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sem indulatainkkal, sem gyanúsítgatásokkal, sem megalapozatlan
rágalmakkal nem sértjük meg, s nemcsak a közéleti nyilvánosság
előtt, hanem sajátjaink körében sem. Mert "rosszért rosszal, szida
lomért szidalommal ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok, hi
szen arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen örökrészetek" (l Pét
3,9).

Így talán ez a pusztaságba kiáltott szavunk sem marad meghallga
tás nélkül.

Az ellenség
szeretetérál
Mióta a keresztény közösség tagja vagyok, senki nem magyarázta
meg nekem az ellenségszeretet módját, értelmét, konkrét paran
csát. Úgy érzem, éppen ezt a lényeges - központi - elemet hagy
ta homályban az evangéliumi magyarázat, az erkölcstan, és tanító
im személyes mintákkal hitelesítendőéletgyakorlata. Minden kér
dés első kérdése maradt a mai napig, feladattá csontosodott, és
mind kevésbé mutatkozik lehetségesnek, hogy átléphessek a po
gány küszöbön. Hadd végezzek most röviden vizsgálatot - lelki
ismereti számadást, hátha az ünnep más emberré tesz majd, és én
is az eddigieknél magasabb alkalommá teszem az ünnepet.

Kit szeretek? Senkit. Életem edények megrepesztése, érdekek
megsértése, tulajdoni határok átlépése, vádak visszautasítása, a
sokrétű harag ápolása az évek (minden utóbbi év) alján. Egyre ke
vesebb bennem az erő, hogy ne tekintsem kárba mentnek bármely
napomat, hónapomat, évszakaimat. Keserűség, botránkozás, kín a
szívemben, és nem találok ellenszert, hogy még beszélni tudjak
akárkivel. Elkallódtam magamban, fekete parázs lettem, nem lá
tok ki sötét vackomból. Utam száguld velem, végtelen és gyűlöle

tes ámok az életem, ítélet-végrehajtás a világ peremén. Szeretem-e
önmagam? Homályba fulladva ébredek, pang reggelenként és es
ténként a lelkem, vagy gonosz szívecském, ez a kis kopogó szer
kezet rideg bordáim között. Hevek és vizek medrében sínylődöm,

egyre mélyebbre mosódom a hétköznapok törésvonalai mentén,
és egyre följebb kapaszkodom, talán valakihez, aki feljebb van ná
lam. Sok üres hely várja bennem a derűt, de valahogy beletörök
közben a világba, beleványadok abba, ami nem illet meg.

Szerét-e valaki? Nem, csak ellenségeimben látom meg önma
gam. Vagy már azokban sem. Szerettem-e anyámat? Olyan régen
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