
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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nyíltak a hit világosságánál, az Isten hatalma is látható. Ezért asz-
talt terít, de nem ül le az idegenek közé. Nem kérdezősködik: az
Idegen, a hatalmas, voltaképpen Ismerős.

S a pátriárka sürög-forog. Lepény, hús, tej, sajt kerül elő: a pász-
torok lakomája. A férfiak esznek. A nap már hanyatlóban. „Hol van
a feleséged, Sára?” „A sátorban.” Csönd. „Jövőre ilyenkor Sárának
fia lesz.”

Sára rejtőzködve hallgatózik a sátor bejárata mögött — és titok-
ban nevet. Ez már a második nevetés a Szentírásban. Nemrég Áb-
rahám nevetett ugyanezen, és ő is titokban tette. Arcra borult, s köz-
ben halkan nevetett. Spontán, őszinte és igazi volt ez a nevetés, mint
amikor egy viccen nevetünk. Öregemberek és gyermeknemzés — ki
állhatná meg, hogy ezen nevessen? Úgy látszik, ez a jóízű, bár talán
mégis kissé keserű és persze eltitkolt nevetés nem zavarja az Istent,
a hatalmast. Ez a történetben a különös: olyan ismerős az Idegen,
hogy még tréfálkozik is velünk…

S a férfiak fölkerekednek. Ábrahám egy darabon elkíséri őket.
Beszélgetni kezdenek: az Úr, szinte csevegve, tudtára adja Ábra-
hámnak, hogy éppen Szodomát készül elpusztítani. Erre Ábrahám
alkudozni kezd Vele — Szodomáért. Nevetés, csevegés, alkudozás
egyfelől — mély hódolat és imádat másfelől. Az Isten oly idegen, a
hit szemében mégis oly ismerős: mint a teremtés pillanatában.

Közel kétezer telik el: halászok kínlódnak a hálóikkal Tibériás taván.
Megvirrad. Egy ember áll a parton, s enni kér tőlük. S János minden
idegszálával — vagy inkább: a hitével — érzékeli: az Úr az. Péter, aki
szereti a nagy gesztusokat, vízbe veti magát. Majd a többiek is föl-
ismerik: de nem merik megkérdezni: Ki vagy? A szerző nagyon fur-
csát mond ezzel: tudják, kicsoda, mégsem merik megkérdezni, hogy
kicsoda. Alapjában véve azonban pontosan azt, amit Ábrahám, a hit
atyja tapasztalt meg a terebint asztala alatt, s amit néhány napja az
emmauszi tanítványok is átéltek a fogadó asztala mellett. Az ide-
gen, aki hatalommal jő, mégis letelepszik mellénk és velünk étke-
zik, mint az ismerős: az Isten. A tóparton a Föltámadt vár, aki egé-
szen más, mint a Keresztrefeszített; s mégis ugyanaz. Csak ezúttal
nem a teremtés, hanem a pusztulás, a halál volt a látványos, a ha-
talmas; a föltámadás azonban ugyanúgy, mint az első ember szüle-
tése, rejtett esemény maradt. S azóta is ilyen a hit születése.

Jézus is leül, csakhogy itt ő ad enni a tanítványoknak, nem ők
neki. Ez az új szövetség rendje, amit már az utolsó vacsora lábmo-
sása elővételezett: nem az ember vendégeli meg az Isten, hanem az
Isten az embert. A dolgok megfordulnak. Az Isten jön ismerősként
— s hívja az Idegent, az embert.

Annak idején az ebéd után a három idegen Szodoma felé indult,
hogy pusztítson, s Ábrahám elkíséri őket. Most a reggeli után Jézus
hívja magához Pétert, s kissé odébb sétálnak. „Simon, János fia, job-
ban szeretsz engem, mint ezek?” Nem hiszem, hogy hatalommal

904

Eleje:Layout 1  2010.11.17.  10:54  Page 904    (Black plate)



hangzottak el ezek a szavak. A szeretet kérdése nem fér össze a ha-
talommal. Vagy ha igen, akkor a válaszadó oldalán. A hatalom ez-
úttal Péter kezében van, neki kell döntenie, hogy elfogad vagy el-
utasít. Ő mond itt ítéletet, s Jézus, mint ember, vágyik arra, hogy az
ember rettenetes idegensége feloldódjon a fölkínálható legerősebb
ismerősség, a szeretet kötelékében.

Ábrahám hite és Péter szeretete — ez az a két kapocs, amely az
erőt és a gyöngeséget, a hatalmat és a kiszolgáltatottságot, az Ide-
gent és az Ismerőst mindörökké összeforrasztja.

Ellenség — idegen
— vendég — barát
Az „ellenség — idegen — vendég — barát” egy egész „spektruma”
az emberi kapcsolatoknak a két véglettel: az ellenségességgel és a
barátsággal. Ami a „spektrum” belső „struktúráját” illeti, kérdés,
hogy az idegenből mikor és miért lesz ellenség, s mikor és miért in-
kább „szívesen látott” vendég. Másrészt hasonlóan merül fel a kér-
dés, hogy a vendég mikor és milyen körülmények között marad
meg idegennek, és mikor válik baráttá.

Ladányi Mihály korunk fogalmait és „eszményeit” figyelembe
véve írja egyik versében: „Vegyél meg mindent, vásárolj nyakra-
főre, / légy hitelképes, keress kezeseket, / ne maradj ki a piac örö-
meiből se, / szerezz, szerezz, szerezz.”

Amíg a szerzés, a hatalomra törekvés, a gőg mozgatja az embe-
reket és a társadalmat, remélhetünk-e pozitív irányú változást?
A hatalomféltés, javaink féltése szüli a gyanakvást, azt, hogy a
másik embert vagy társadalmat ellenségnek tekintsük. Ionesco
egyik drámájának kritikájában olvashatjuk: „…az Istentől elfordult,
az élet értelmét a vagyonszerzésben, az ostoba szórakozásokban ke-
reső emberek vitorla, gép, kormány nélküli hajóként sodródnak a
világtengeren” (Pósa Zoltán). Ezért mondta Jézus, hogy „szánom a
tömeget”. A történelmet és az emberi természetet ismerve akár
pesszimisták is lehetnénk.

Az emberben azonban van egy „másik törvény” is: a jóságra tö-
rekvés, az emberi élet mélyebb értelmének és céljának a keresése
túl az anyagi javak és a hatalom hajszolásán. Nemcsak az emberi
gonoszság, értelmetlenség és igazi emberhez méltó törekvések hi-
ányát tapasztaljuk napról napra, de az emberi szolidaritás, az ön-
zetlenség, a másokért való odaadás példáit is.

Aki Jézust követi, az megszabadul a görcsös szerzési kényszer-
től, a félelemtől, hogy elveszik tőle kis vagy nagy vagyonát, nyílttá
válik a világ és embertársai felé. Nem látja ellenségesnek a világot,
hiszen tudja, hogy az istenszeretőknek minden javára válik. A fél-
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