
BOGÁRDI SZABÓ
ISTVÁN

Református püspök

retteid). Ha ellenségedet szereted, messzebbre látsz, mint elsődle

ges vonzalmad meleg fészkében. Ha kilépsz háziasított buzgósá
god korlátaiból, nem tűrheted meg magadban Isten romjait: amíg
bárkit is gyűlölsz, Isten nem férhet a szívedbe. Az ellenség szere
tete még a hitetlenségre is komoly gyógyír. Ha más nem marad,
higgyél ellenségeidben. Hiszen, jut eszembe, fel sem nőhetünk, ha
csak azokat szeretjük, akik nem vetnek akadályt utunkba.

Én szeretem a formákat. Ellenségeim egy bizonyos táncra kény
szerítenek, és közben megtanulom lelassítani érzelmeimet, és eb
ben a lassúságban talán magammá teszem Istent. Vagy ellensúlya
vagyok már magamnak. Én is ellenség vagyok, és engem ki sze
ret? Megpróbálom megmenteni minden éjszakámból a bizalmat,
és lefordítani derűre világom kedvezőtlen visszhangjait. De tu
dom, én is kényelmetlen visszhang vagyok mások fülében. Össze
érhetünk-e valaha itt a földön? Tudom már, ma már tudom, hogy
ellenségeim szeretete nélkül mindig az maradnék, aki sohase vol
tam. És talán ez is segít: megteremteni azt a merész mosolyt, ame
lyet senki nem lát. Mert az a mosoly talán visszazár szívembe egy
olyan tévesen gyűlölt embert, aki nélkül fogyatékosan mozogtam
ebben a világban, és bár Istent sejtem, csupán a semmit látom.

BékeI bocsánat és
kiengesztelődés

János bátyám emlékének

Ha szépíró volnék, novellában írnám meg azt a gimnazista-kori él
ményemet, melyet a Vigilia körkérdése idézett fel bennem. Vagy
inkább filmet rendeznék belőle, olyan erősen hat most át annak a
rég elsüllyedt esetnek a dramaturgiája. Az volt az én karácsonyi
zarándoklatom.

Debrecenben voltam kollégista, ahol szokás szerint a karácso
nyi szünetet a Szenteste előtti napon adták ki. Délelőtt tehát
még tanítás volt, s délután lehetett a kollégiumból hazaindulni.
Akik az ország távoli vidékeire utaztak haza, igyekeztek a lehe
tő legkorábbi vonatot elérni, hogy - mivel átszállniuk is kellett
- késő estére hazaérkezzenek. Én azonban a kollégiumban ma
radtam néhány közelben lakó szobatársammal, nekik elég volt
késő délután is elindulni. Így csak másnap, azaz Szenteste reg
gelén indultam haza. Budapesten lekéstem a déli csatlakozást,
így csak délutáni vonattal mehettem tovább, hogy délután 5-re,
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a templomi istentiszteletre hazaérjek. Mi szokás szerint a szent
estei gyülekezeti ünneppel kezdtük a családi együttlétet, s utána
folytattuk otthon. A vonaton azonban elaludtam, aztán arra riad
tam, hogy csikorogva megáll a szerelvény. Sapkát, sálat, kabátot
kapva leugrottam a vonatról, azt hívén, hogy az otthoni állomá
son vagyok. A vonat már ment is tovább, s én rémülve észleltem,
hogy egy megállóval elóbb szálltam le. A forgalmi irodán kőzöl

ték, hogy már csak éjfélkor jön újabb vonat. Nem tehettem mást,
gyalog indultam a sínek mentén hazafelé. Mintegy 10-12 kilo
métert kellett megtennem, közben teljesen besötétedett, s nyil
vánvaló volt, hogy nem fogok időre hazaérkezni. A templom ab
lakai már sötétek voltak, mikor az utcánkba fordultam. Aztán az
ajtót benyitva, azt láttam, hogy még minden úgy áll, ahogy a
családi áhítat előtt szokott lenni, még semmi sem történt. Vagy
mégis? Bizonyosan igen, vártak rám. S amint megérkeztem, el is
kezdődött a családi áhítat, énekeltünk, édesapám igét olvasott,
imádkoztunk. Később, vacsora közben tudtam meg, hogya csa
lád úgy döntött, addig nem kezdik el az ünnepet, amíg meg nem
érkezem, illetve ha nem érkezem meg, nem tartanak ünnepet.

Ebben a régi esetben minden benne van, amit a kérdésre vála
szolni lehet. Hogy mégis kibonthassam, ahhoz egy másik emléket
is fel kell idéznem, mely azonban egészen kézzelfogható. Néhány
éve régi leveleket rendezgettem, s közülük került elő egy karácso
nyi képeslap, még az 1980-as évek elejéről, amit én írtam egyik
bátyámnak, s máig sem tudom, miért nem küldtem el neki, s
egyáltalán hogy került a hozzám érkező levelek közé. A képeslap
akkoriban a fiatal lelkészek között igen népszerű volt, egymás fi
gyeimét hívtuk fel rá, s vásároltuk tucatjával. Egy fotó látható raj
ta, mely egy behavazott téli tájat mutat, egy utat, mely ködös,
idilli erdőbe tart. A tájat egy ablakból lehet látni. Ám az ablak bel
ső osztása keresztet formáz. Találgattuk, hogyan mehetett át a cen
zúrán. Valaki megjegyezte, hogy ez a képeslap valami olyasmi,
mint ahogyan Arany János megírta a Walesi bárdokat. Egyértelmű

kétértelműséggel. A képen csak egy téli táj látható, és nyilván nagy
rosszindulat kellene ahhoz, hogy az ablakosztásra ráfoghassák: ke
resztyén szimbólum. Vagy éppen fordítva? Hiszen amikor egyértel
mű valami, akkor tárul fel a világ megannyi kétértelműsége.

Valahogy így kellene látnunk mindent adventben és kará
csonyban, ebben a különös megfordításban. Most egy pillanatra
nem kívülről nézünk be az istállóba, a karácsonyi hajlékba, az
otthoni csendes idillbe, hanem fordítva, hogy az egész világot
úgy láthassuk, ahogy Krisztus keresztje szabja távlatait, Isten fe
lől, aki várja, hogy valaki kilép a fák közül, s közeledik hazafelé:
mégis jön hát haza!

Az a régi képeslap rejtetten azt üzente, hogy csak az eviden
ciák világában lehetséges a megbékélés, hiszen az a megbékélés,
hogy helyére kerül minden, haza kerül minden. S ahhoz, hogy
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ezt belássuk, minden irányból néznünk kell dolgainkat. Úgy is,
ahogy ezen a kűlönős megfordításon látható a téli táj. Mik ezek
az evidenciák? Két egyszerű, összetartozó tétel: Isten Isten, és az
ember ember. Ha ezt felforgatjuk, zűrzavar támad, háborúságok
törnek ránk, békétlenség kezd uralmat venni. Ez a felforgatás
maga a bűn. Ugyancsak evidencia, hogy az ember Istentől párat
lan képességet kapott, és azzal együtt nagyszerű feladatot is: ne
vet adni mindennek, ami a teremtésben van. Amikor az ember
elszakadt Istentől, mert maga akart istenné lenni, elvesztette en
nek a páratlan képességének az érvényességét is. Milyen szigorú
a Biblia, amikor a legfontosabbról, Isten megszólíthatóságáról
szól! Igen, ahol elsikkadtak az evidenciák, ott már a megnevezés
is kétséges. Ma tehát nem azt mondjuk, hogy nevet adni
mindennek, hanem így mondjuk: visszaadni a dolgok nevét,
visszanyerni a nevek értelmét. Igy hát bocsánatról és kiengeszte
lődésről csak azzal a feltétellel beszélhetünk, hogy készek és ké
pesek vagyunk nevén nevezni mindazt, akik és amik vagyunk.
A keresztyéneknek mindmáig rendre feladják a kínos leckét:
ugye, ti megbocsáttok? Egyszerű erre a bibliai felelet: igen, és
mindig, csak azt kell tudni, hogy kinek és mit bocsássunk meg.
A bocsánat kegyelmi lehetősége az egész Bibliát áthatja. Énekel
nek róla a zsoltárok, jövendölnek róla a próféták, hirdetik az
evangéliumok, s tanítják az apostoli levelek. S mindig megneve
zik a forrását is, elmondják: Isten az, aki megbocsát nekünk,
mert irgalmasságot akar, és nem áldozatot. Ezt az elveszített evi
denciát kell helyreállítanunk: miképpen mi is megbocsátunk.

Így érkezünk vissza az én egykori karácsonyesti zarándokla
tomhoz, melyet Nagylók és Sárbogárd között tettem meg a vasúti
talpfák közt botorkálva. Merthogy zarándoklat volt az az út, dön
tő lépések, hogy hazaérkezzen az ember. S ez az igazi zarándok
lat. Közben sok mindent végig lehetett gondolni, újra lehetett élni,
sőt, meg is lehetett előlegezni. Például ilyeneket: talán jobb lenne
haza se menni, immár sikerült mindent elrontanom, ki kéne talál
ni valami elfogadható magyarázatot, mentséget, s mit kapok majd
a szüleimtől és a testvéreimtó1, én az ünneprontó. S lám, csoda
várja az embert, amikor hazaérkezik, hol kiderül, hogy nélküle
nem teljes a kör, nem egész a család, nélküle voltaképpen még
senki nincs otthon. Boldog, aki megkapja az evidenciák kegyelmét!

Amikor karácsonyra utalva János evangélista azt mondja: az
Ige testté lett, arról is szól, hogy az volt az evidenciák helyreállí
tása: íme, Isten Isten, és az ember ember. Jézus Krisztusban min
den teljességgel helyreáll - hazaérkezik, otthon van. Jézus az új
Ádám, kiben nemcsak az emberi, tehát morális, szellemi, vallási
tökéletességet láthatjuk, hanem az ember elvesztegetett, eltékozolt
csodálatos adottságát is. Jézus újra nevén nevez mindent. Aki
Őbenne hisz és Őt követi, tudhatja, hogy Tőle érvényes meghívást
kapott arra, hogy Istennel való életközössége helyreálljon, vagyis
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hogy hazaérkezzen. Otthon lenni immár az Istennel való teljes élet
körben, nos ez a béke. Azt kívánom a Vigilia olvasóinak, hallják
meg ezt a krisztusi hívást, és induljanak el arra az igazi nagy za
rándoklatra, melynek célja nem egy távoli különös hely, honnan
még haza is kell majd mennünk, hanem ellenkezőleg, az az ország,
az az igazi otthon, melybe Isten Krisztus által meghívott minket.

CllGÁNY GYŐRGY Zoszima gyertyái
Költő A tett elég csak, nincs mit mondani.

Ahogya hajnal-lélegzet csöndjében
hirtelen kinyl1t virág szirmai 
bocsánatunk is legyen észrevétlen.

Valamely tévedésünket elismerve
többet emelünka világon,
mintha fölfedeznénk száz igazságot,
s ha megvalljuk valamely hibánkat,
az nagyobb világosságot kelt,
mint erényeink összes csillogása.

"""l"

Ami az iMbe hullt,
többé nem változik 
szólt Zoszima sztarec.
Be sem hatolhat semmi
a megtörténtbe, csak a bűnbocsánat,

mely sírjából hívja elő és megmásítja
a múltat. Isten, aki a jövóven mondandó
fo/lászt is most hallgatja meg.

*
Ha elszórva minden tudást,
elfogadjuk a kisebbedést is,
ha tehetetlen gyermekké leszünk,
méltatlanok a szólásra. Ha békén
fogyatkozunk el gondolatainkban,
talán már övéi volnánk -
szólt újra Zoszima sztarec.

Közel a gyermekhez, távol csillagoktól,
szorgos szívbe hátrált hit rémidetcoel
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