
a Moszkva téri milióbe. És most tessék: még itt se. A mögötte eddig
némán figyelő srác hirtelen felhorkant és egy jobbhoroggal pofa
csonton talált, hogy kalapom jobbra, szemüvegem balra szállt. A
meglepetéstől szóhoz sem jutottam. Rongyos tanárom lefogta izgá
ga segédjét, akit láthatóan felingerelt nem tudásom. Reflexből a
szemüvegem kezdtem keresni, de valójában a megrendülésem
igyekeztem palástolni. A járókelők úgy húztak el mellettünk, mint
ha láthatatlanok volnánk. Lentről felnéztem orvtámadómra. Reme
gett a szájszéle. Hirtelen tökéletes nyugalom töltött el, kiegyenesed
tem és mosolyogva érdeklődtem, hogy még meg akar-e ütni, vagy
feltehetem a szemüvegem. Tágult pupillával meredt rám. Aztán
sarkon fordult és társaságához ódalgott, Visszaérkezőbarátom ar
com égő vörös foltján kezdett ékelődni. Piszkosul sajgott. Kvízmes
terem gyorsan cigit lejmolt barátomtól, aztán minden elfogódottság
nélkül megnyugtatott, hogy ez egy vadállat, ne is törődjek vele,
meg egyébként is, az vesse rá az első követ. Még egy kicsit eldu
máigattunk a jelenésekről, meg az intoleráns gyorsbüfés kiszolgá
lókról, amikor egyszercsak öklöző ismerősünk megint elém állt.
Már egy ideje egyre növekvő szorongással gyomromban észleltem,
hogy a kutyás csoportból mindinkább felénk nézeget. Előttem állt,
mélyen a szemembe nézett és bocsánatot kért. Önkéntelenül hátra
léptem, mire térdre vetette magát és kezet csókolt, mielőtt megaka
dályozhattam volna. Megbocsátottam, veregettem a vállát, kedé
lyeskedtem, de ő egyre csak hajtogatta, hogy érzi, én nem bocsátot
tam meg neki szívből. Megértettem. Adtam neki egy százast.

Nem lehetne
ESTERHÁZYpHER egy kicsit

lró Azt hiszem, legalább harmadszor rugaszkodik neki a szerkesztő

ség, hogy különböző formában megkérdezze, miért nincs nyuga
lom a szívünkben, miért nincs békesség bennünk meg az ország
ban, honnét az acsarkodás és gyűlölködés ekkora tartalékjai. Két
évvel ezelőtt így kezdtem a válaszom: "Nyilván azért van igény
erről beszélni, mert fájdalmasan és valamelyest meglepetten lát
juk, milyen heves békétlenségben él az országunk. Ez - többek
közt - a diktatúra következménye. És - szerintem - az oka: an
nak az erőnek a hiánya, amelynek megléte lehetővé tenné, hogy
elfogadjuk magunkat, a régi magunkat is, hogy nyíltan, becsülete
sen, tisztán, hűséggel és igazságossággal (a simplicitas jelentésvál
tozatait használom a kőrlevélból), szóval hogy ily módon tekint-
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sünk magunkra, a történetünkre. És minthogy túléltük a rend
szert, és a diktatúrát csak kompromisszumok árán lehet túlélni, ily
módon tekintsünk a kompromisszumainkra. A sajátunkéra és nem
a másikéra. Erre társadalmi szinten ez idő szerint nem vagyunk
képesek (fejétől bűzlik a hal, hívhatjuk a fejet pártnak, elitnek,
püspöki karnak, de az egész hal büdös), ezért a másikban keres
sük és találjuk meg boldogtalanságaink okát."

Ezt most is érvényesnek tartom, de ezúttal mást hangsúlyoznék.
Lényegében a Széchenyi István elgondolását, a kiművelt ember
fők sokasodását tartom, ha nem is üdvözítőnek, ha nem is elégsé
ges, de szükséges föltételnek; nemcsak a "fejlődésnek, előmenetel

nek, erőnek, értéknek és szerenesének volna ez legmélyebb
sarkalatja", nemcsak a haza fényrederülésének, hanem a nyugta
lanság, a békétlenség, az üres viszálykodás fölszámolhatóságának
is. Most nem elsősorban a tudásra önmagában gondolok, nem a
műveltségre (noha elkelne nagyon), hanem egy mindezekből kö
vetkező résztudásra: annak tudása (tudogatása), hogy hol is
élünk, mi a helyünk, a helyzetünk a világban. Ez a provincialitás
hiánya vagy ellentétje volna. Talán soha nem volt Magyarország
ennyire provinciális, mint most, az új szabadságban. (Nem vélet
len jegyzi meg kis rémülettel a fölkérő levél, hogy óvná magát és
minket az aktuálpolitikai publicisztikáktól.) Provincialitáson nem
bunkóságot értek, hanem azt, hogy mindent a provincia tükrében,
és csakis annak a tükrében látunk. Miközben az életünk ezernyi
vonatkozása folyamatosan túlfut a provinciánk határain. De így
azt már nem értjük (rosszabb esetben nem is akarjuk). Amit nem
értünk, nem ismerünk, az félelmetes. Félelmetes az ember, félel
metes a gondolat, félelmetes a nép, akit, amelyet nem ismerünk.
De túl sok nem ismeretet nem visel el az ember. Ilyenkor kere
sünk valamiféle magyarázatot, ilyenkor, a nem-tudásból nőtt féle
lemből születnek az összeesküvés-elméletek, az öncsalások és
nem utolsósorban az ellenség-képek. Ha nem ismerjük ki magun
kat a világban, kudarcra vagyunk ítélve, a kudarc okát egy idő

után kénytelenek vagyunk másban látni. Megint múltkorról: "Az
öncsalásnak számos arca van, van ateista arca, van vallásos arca,
van nacionalista arca, van ironikus arca, fundamentalista, modern,
posztmodern, archaikus arca, van politikus, apolitikus, konzerva
tív, liberális, szocialista, magyar, román, perui arca, ezer arca van.
Ahány közösség, annyi. És ehhez jönnek még az egyszemélyes
közösségek, a magány öncsalása." Igen ám, viszont: "Nem úgy
van-e, hogy a 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 for
dítva 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. Kér-
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dés, mennyire univerzális ez az értékrend. Nem úgy van-e mos
tanra, hogy több értékrend létezik egyszerre - akár bennünk is?
Hogy lesz így békesség?"

Lám, csak forgunk körbe-körbe, ami talán megfelel egy körvá
lasznak, de előre nem nagyon visz. Ám hiába van úgy, hogy egy
re átláthatatlanabb, egyre kevésbé érthető a környezetünk, mégis
kötelező igyekeznie az egyénnek is, a közösségnek is megismerni.
Sokszor idéztem már volt tanárom mondatát: A bravúr kötelező.

Volna meg valami kis gyakorlatias; Nádas Péter kérdezte
nemrégiben egy indokolatlanul éles válaszcikk kapcsán: nem le
hetne egy kicsit kedvesebben ? Tegyük föl mindig magunknak ezt a
kérdést. Ha vitázunk, ha cikket írunk, ha csak úgy gondolko
dunk, ha leszállunk a villamosról: nem lehetne egy kicsit kedve
sebben? Van, hogy nem lehet, sőt, az hiba volna. De gondoljuk
mindig végig: van, hogy lehet. Ennyivel is "beljebb" lennénk.

Pax-ról Pakson
2007 júniusában
A Vigilia idei karácsonyi körkérdése mintha akaratlanul is ad
hominem érkezett volna. Válaszom némileg szokatlan narratíva
lesz: egy fontos történést szeretnék elmesélni, s válaszomat az elő

adott történetbe kívánom beleszőni. A Vigilia szerkesztői aligha
tudhatták, hogy evangélikus egyházunk espereseitőlegy évvel ez
előtt megbízást kaptam, hogya 2007 nyarán esedékes 5. országos
evangélikus találkozót Pakson én szervezzem meg. Ezúttal nekem
kellett "kigondolni" e nagyszabású - általában három évenként
rendezett - összejövetel témáját, és ehhez kellett munkatársakat
találni. Választásom a "Megbékélés" témájára esett.

Találkozónk bibliai alapigéje 2Kor 5,18-21, ami arról szól,
hogy Isten Jézus Krisztusban megbékéltette önmagával a világot,
s ezáltal, vagyis az ő váltságszerző kereszthalála által mi is meg
békélhetünk egymással, mert ő nekünk adta a békéltetés szolgá
latát. Ma világi körökben is divatos beszélni a "konfliktuskezelés"
különféle technikáiról, s ez rendjén is van; ám mi keresztények
hisszük és valljuk, hogy az igazi megbékélés egyedül Istentől, "fe
lülről" jöhet. S hisszük és valljuk, hogy ő adta Jézust, az ő egy
szülött fiát a mi bűneinkért váltságul; a bűntelent "bűnné tette"
érettünk, ahogyatextusunk is mondja, Ezért a "keresztről szóló
beszéd" páli tanítása, Luther "kereszt teológiája" ma is nagyon
aktuális, noha kortársaink általában idegenkednek az áldozat gon-
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