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Költö

honnan vagyok. Ingemen láthatta, hogy katolikus pap vagyok.
Románia emIítésére felcsillan t a szeme: ortodox ország! Intett,
hogy menjek a csónak végében négy zsákon bóbiskoló fiatal
szerzeteshez, mert az is Romániából van. Elmentem, de a kény
szeredett udvarias köszöntésen túl képtelen volt beszélgetésbe
bocsátkozni. Érthető: a Szent Hegyen még a keresztségünk sem
érvényes! Amikor láttam, hogy kínlódik egyik zsákjával, felkí
náltam bicskámat. Majd amikor megérkeztünk a kikötőbe, min
denki sietett dolga után, ott maradtam és segítettem neki a négy
zsákot rendezni. Erre megnyílt a szíve. Meghívott a román
szkitibe, és a másfél órai gyalogúton lelkesen beszélt hivatásáról,
gyulafehérvári szerzetbelépéséről.Újra átéltem, hogya felekezeti
és a nemzeti ellentéteket csak a keresztény szeretet hidalhatja át.

A békét Isten ajándékozza, de az embernek kell megvalósíta
nia Isten kegyelméből. Ezért helytelen a nyolc boldogságban a
hetedik fordítása: "Boldogok a békességben élók, mert Isten fiainak
hívják majd őket" (Mt 5,9). Az eredetiben a görög eirénopoioi áll.
Jelentése: békeszerző. (Ebben benne van a béketeremtő is, de a
Szentírás nyelvezetében a teremteni igének csak Isten lehet az
alanya.) A Vigilia decemberi körkérdésében a cím sorrendjét
megváltoztatnám az Evangélium alapján: Ha megbocsátunk egy
másnak, kiengesztelődünkegymással és Istennel, és megterem a
krisztusi béke a lelkünkben. Így leszünk igazán elkötelezett ke
resztények, krisztushívők, akiket Isten fiainak hívnak.

Békévé oldani
,/

az Eg vízében
... mit is?

Önmagunkat elsősorban. Önmagunkban teremteni békét, belül,
kukába hajítani az amúgy indokoltnak látszó békétlenségünket a
másikkal, a világgal szemben. Fedésbe kerülni önmagunkkal (va
lahogyan), harmóniára törekedni (ha lehet) ... Utána jöhetnek a
többiek. Az első lépés, saját, koszos kis életünk, mindennapjaink
rendbetétele, kézben tartása után. Addig nincs értelme beszélni se
az egymással való megbékélés problémáiról és lehetőségeiről.

És ki állíthatná egyáltalán, hogy békében élne önmagával?
Az vagy hazudik, vagy bolond, mint hajléktalan barátom a

tóvároskerti vasútállomáson, aki az amerikai profi boksz liga meg
nyerésére készül Teremtő Szent Istene segítségével és dicsőségére.

(Miközben már az enyhébb kora őszi éjszakákon is majd megfagy
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Iró, festőmüvész

a nyitott váróteremben és egy fél kiló kenyérre sincs pénze... De
- sorsát elfogadva és bízva jobbá válásában - edz rendületlenül.)

És ki állíthatja, hogy ő képes megbocsátani, teljes szívébó1, vagy sze
retni az ellenségét is?

Az egyetlen hiteles megbocsátót úgy hívják, Jézus. Ő az elénk
állított örök minta/példa. De rajta kívül? Még megpróbálni, még
addig eljutni, hogy megpróbáld, az is iszonyatosan nehéz. (Ha
igazán őszinték vagyunk magunkkal...)

Mégis, megpróbálta már?
Próbálkozom, tehát vagyok. Ért már néhány csalódás életem

ben, de a legnagyobb talán az utóbbi időben történt velem. Öreg
barátom (mesterem, apám, nagyapám) egyik napról a másikra
úgy döntött - elfogadható indoklás nélkül -, hogy miután sze
relmi bánattól vezérelt öngyilkossági kísérlete után visszaráncigál
tam az életbe és ő a pszichiátrián beleszeretett egy másik ápoltba,
úgy döntött, nincs rám többé szüksége. Barátomról, író ember lé
vén, és ötven év nyugati egyedülléttel háta mögött, mindig is
tudtam, hogy nárcisztikus szempontjai mindennél fontosabbak
számára. És azt is, az önbecsapás képességét mindig jól alkalmaz
za ... Amikor ennek én magam is áldozatul esek, rögtön máskép
pen látom, sokkal kevésbé megbocsátóan viszonyulok hozzá. Vé
gül, hosszú hónapokra van szükségem, akár agyászmunkánál,
hogy életem e legnagyobb csalódásán túltegyem magam. És meg
bocsássak neki. (Azt hiszem. Nagyjából legalábbis.) Amúgy, sem
racionális, sem pedig irracionális érvek nem segítettek, csupán a
mindent békévé oldó és tisztára mosó Idő. A többi viszont már
végképp nem az én dolgom. Isten bocsásson meg neki! És oldja
békévé szívünkben különbözőségünket, másképpen gondolkodá
sunkat: barátságról, szeretetró1, szerelemró1, életró1...

Karácsonyéj I

József és Mária
Nyilvánvalóan a Föld a Centrum, az a görcs vagy csomó, amelyen
a Láthatatlan meg tudja vetni a lábát, átformálni a Kezdeti
Egyáltalánt, amíg a Második Ádám a maga tökéletességében szín
re nem léphet, egy ütött-kopott, halálra sebzett ismeretlen. A vá
lasztott út enyhén szólva fáradságosnak bizonyult, nevezhetnénk
akár rettenetesnek is, ha nem biztatna, egyúttal, valamely (emberi
ésszel persze felfoghatatlan) kedvező kimenettel (mivel azonban
nekünk inkább csak emberi eszünk van, nem tehetünk egyebet,
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