
járók, publicisták, riporterek, művészek, tanárok, s nem utolsósor-
ban a politikusok.

— Tőlük várjuk a társadalmi közbeszéd — gyűlölettel, gőggel, ha-
talomvággyal, hiúsággal nagyon szennyezett — stílusának gyöke-
res, keresztény szellemű megújítását is.

— De nemcsak az ellenségeinknek, hanem senki másnak sem te-
szünk, nem kívánunk rosszat, s (megkülönböztetve az embert a tettei-
től, megnyilatkozásaitól) nem mondunk, sőt nem is gondolunk senkiről
rosszat. A megalapozott, vagy annak vélt állításainkat, kritikáinkat
azonban megfelelő körülmények között, őszintén és bátran ki kell
mondanunk.

— Napjainkban divatos és elterjedt a megszólás kultúrája. Helyébe
a megszólítás kultúráját kell meghonosítanunk, főképp az idegenek-
kel kapcsolatban — elsősorban azokkal, akiket a közvélemény na-
gyobb része legszívesebben kizárna a társadalomból.

— Korunk és nemzetünk lelki-szellemi járványa a személyes, ba-
ráti kapcsolatok pusztulása. Ezért a keresztény embereknek tömegmé-
retű „hadjáratot” kell indítaniuk a vendégfogadás és a barátság kultúrá-
jának újjáteremtésére érdekében, mert ezekből a szálakból alakul ki a
jövő társadalmának megtartó szövete.

Töredék a szeretetről és
az ellenségeskedésről
A legújabb kutatások szerint az ellenségkép — azaz valamiféle te-
hetetlen gyűlölet — eredendően az agyunkba van kódolva. Ezt a
te hetetlen gyűlöletet — amit egyszerre táplál a túlélés vágya és a fé-
 lelemből eredő frusztráció — manapság mindközönségesen rassziz -
musnak nevezzük. Így születünk tehát, ez a természetes állapotunk;
a kíváncsiság és az ártatlanság, az ösztönök, a félelmek, a gyűlölet.
Nem a szívünkben; az agyunkban. Ez fontos. Hogy nem a szí-
vünkben. A kutatások szerint kimutatható, hogy ha megpillantunk
egy sajátunkétól eltérő bőrszínt, azonnal bekapcsol a fejünkben egy
támadásra ingerlő reflex. Evolúciós maradvány, mondják, a család,
a törzsközösség védelme, az idegenektől való félelem. A rengeteg
dísz és arcfestés, később a ruhák és a páncélzatok mind ugyanezt a
célt szolgálták. Mesterséges bőrszín: mesterséges ellenségkép.
Teremtsünk ellenséget, hogy legyen mi ellen védekeznünk, mert a
védekezés összekovácsol minket. Nos, valahol itt, a fejünkbe kódolt
gyűlöletnél, érdemes újra végiggondolni az „ami természetes, az fel-
tétlenül jó” paradigmáját. Ha magunkba tekintünk, azt láthatjuk,
hogy természetes ösztöneink mind zsákutcák. A szexualitás, az ag-
resszió, a menekülés — ezek az alapok. De van még az öncsalás, az
önigazolás, a győzelem és — bármilyen alacsony vagy magas szin-
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ten — a hatalom akarása. „A hatalmával mindenki visszaél, aki nem,
az viszont nem is használja egyáltalán” — írja Ottlik Géza a Bu dá -
ban. A teremtettség állapota — már annak, aki elfogadja a terem-
tettséget — tehát folyamatosan önmagán túlra mutat. Meg kell ha-
ladnom magamat, túl kell lépnem a saját természetes képességeimen,
hogy megtaláljam a helyemet a világban. Dehogyis. Ez így még nem
pontos. Hogy egyáltalán legyen — lehessen — körülöttem a világ.
Az alapösztönöknek ugyanis egyik fő sajátossága, hogy nem képe-
sek különbséget tenni. Sem „nőstények”, sem „ellenségek”, sem fák,
sem napszakok között. Ebből kifolyólag minden ösztön vak. „Nincs
irgalom azoknak, akik a világosságot sötétséggé teszik, és a sötétsé-
get világossággá” — szólnak Ézsaiás könyvének szavai (5:20).

András László kitűnő regényében, az Egy medvekutató feljegyzéseiben
olvasom: „És ha a szeretet az, ami el nem múlik — amint ezt a szak-
irodalom egységesen elfogadja —, akkor viszont ami elmúlik, az sem-
miképpen nem lehetett szeretet. Vagyis csak idő kérdése, hogy a sze-
retetnek látszó dolgokról rendre kiderüljön: nem azok.” Nem
kevesebbet állít ez a bekezdés, mint hogy semminek, ami látható, nem
lehet köze a szeretethez. A világon minden elmúlik. Én is; mindenki.
El- vagy ki-, de múlik. Törekedni kell az el-re, többet nem tehetünk.
Adná magát a következtetés, hogy akkor — az ösztönökhöz hasonlóan
— a szeretet is vak. Pedig dehogy. A szeretet az, ami látványon túl van.
Megszületünk az ösztöneinkkel; ez az alapállapot. Kísérletet teszünk
ezek meghaladására; szemlélünk, látunk. És amikor a látásban — a má-
sik emberben, egy különösen tiszta októbervégi égben estefelé —, azaz
a részletekben megpillantjuk magunkat, ott van (talán) a szeretet. Az
összes apró darab ugyanaz. Visszatérés az alapállapotba. Egy arc, le-
záródó szemekkel, és az éber, a valódi tekintet belül. Mint a halál.

A református kollégiumban volt egy fiú — nevezzük Fertig Kar -
csinak —, akivel se rosszban, se jóban nem voltunk. Szerettük, per-
sze. Jó jellem volt; könnyű. Akkor tapasztaltam először, hogy a sze-
retet kevés lehet. Pusztán a szeretettől még nem lesz közünk
egymáshoz. A Fertighez sem volt közünk, de jól biliárdozott, emiatt
mégiscsak volt közünk hozzá. Észrevettük, hogy sosem ír neki senki.
Mindenki kapott levelet hosszabb-rövidebb időközönként — a tíz-
órai szünetben, fél tizenegykor szortírozták a postát, ábécésorrend-
ben, a tanári szoba előtt, az első emeleten —, családtól, nőtől; a Fertig
soha. Ettől függetlenül jött velünk mindig ő is a nagyszünetben, és
tüntető érdeklődéssel lapozta át a borítékokat az F-betűnél. Egyik
szombat este aztán a Márvány presszóban eldöntöttük, hogy írunk
neki. Írtunk is, postára adtuk. Pár sor volt az egész. Csak annyi, hogy
„mb”, és hogy ne várjon semmit, ne reménykedjen. Kedden, a tízórai
szünetben, röhögve lestük a postaszortírozást egy oszlop mögül.
Arra számítottunk, jó mulatság lesz, ha a Fertig dühbe gurul. Nem
gurult. Sosem felejtem el az arcát. Boldog volt. Elolvasta, hogy „mb”,
ne várjon semmit, és boldog volt. Ettől fogva minden héten írtunk
neki, mindig ugyanazt a pár sort. Várta, boldog volt tőle. Csak hosz-
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szú évekkel később vált nyilvánvalóvá számomra, hogy mindennek
köze volt a szeretethez. Meg valamihez azon túl is. Nem is kevés.

Isten idegensége
és ismerőssége
A Genezis mindig lenyűgöző olvasmány. A kezdet mindig izgalmas,
mint minden csíra, várandóság, születés. De még lenyűgözőbb,
hogy már az első Könyvben kétféle kezdet van: grandiózus és le-
heletszerű. A világ teremtése látványos, az ember teremtése bizal-
mas esemény. Michelangelo jelenete drámai, viharos pillanatot örö-
kít meg, de az ember és az asszony teremtésének jelképeként talán
igazabb a gallyroppanás apró nesze, a pislogó lámpa hunyorgása.
S a Genezisben számos ilyen pillanat van. A vízözön, a bábeli torony,
Szodoma és Gomorra pusztulása kataklizmák, de Ábrahám hité-
nek születése, Morija hegyének drámája, a hit próbája egészen intim
pillanatok. Ez a kettősség végigkíséri az egész Szentírást: ószövet-
ségi csúcspontja Illés története, aki négyszáz Baál-papot mészárol-
tat le, diadala teljében; majd mégis száműzetésbe kényszerül, s a
Hóreben tanulja meg, hogy Isten nem a tűzben, nem a viharban és
nem földrengésben, hanem a gyönge szellőben lakik. Az Újszövet-
ség ugyan Apokalipszissel zárul, egek és poklok összecsapásával,
de a lényeg a lélek csöndjében már eldőlt: Názáretben, Betlehem-
ben, Kafarnaumban, Emmauszban, a Getszemáni kertben, a Gol-
gota melletti sírboltnál, tóparton, poros utakon, Jákob kútjánál.

Az Isten oly hatalmas, mégis olyan gyengéd. S az a hely, az az al-
kalom, ahol és amikor az isteni hatalom idegensége az emberi gyen-
geség ismerőssége egybeolvad, az asztal, a vendégség.

A Genezis első vendégsége — mennyire jelentőségteli ez! — Áb-
rahám és három idegen találkozása Mamre terebintjénél, azaz tölgy-
fájánál. Az első Úr-vacsora, ahol az ember megvendégeli az Istent.

Hatalmas idő telt a teremtés óta, s hatalmas volt már az a bűn,
amely vízözönt érdemelt. És az ember egyre gyöngébb lett (a Biblia
kifejezésével: egyre hamarabb halt meg), és már csak hunyorgott a
teremtett világban. Ül tehát a pátriárka a sátra előtt, a déli verő-
fényben. Messze az álom ideje, a szövetségkötés különös látomása,
a kettévágott állatok között éjszaka keresztülvonuló fáklya képe.
Mégis, ebben a déli hunyorgásban és álomszerű, tompa gyengeség-
ben valami éles, valami látomásos, valami szokatlan távolság bon-
takozik. Három idegen tűnik föl. S Ábrahám tudja, ezek az idege-
nek mások, mint a többiek. Ezek az idegenek — maga az Idegen.
Aki mégis oly ismerős. Azaz isteni. S Ábrahám földig hajol.

Isten itt és most jelenik meg emberként először. Gyönge és töré-
keny alakot ölt. Ábrahám szemei előtt azonban, melyek már meg-
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