
kai igazságtevés, hanem tragikus döntés: a megszállottság állapo-
tának véglegesítése ördögi csapdaként. Tudjuk, voltak háborúk, go-
nosz cselekedetek a kereszt nevében, valójában gyalázatára. És
égtek máglyák kegyes szándékok ürügyén, amikor az ellenséget
erőszakkal igyekszik megfékezni, amikor a hatalom gyönyöre győz,
s nem a szeretet józansága, irgalma.

Keresztény hittel élőnek lehet-e ellensége, van-e módja vele
szemben ellenséges cselekedetre, gondolatra? Nagy kegyelme és
öröme életemnek, hogy néhány ellenségként megjelent társ bará-
tom lett. Segített ebben a jóakarat makacs jelenléte, a nézetkülönb-
ségeket lekicsinylő paródia, humor, nevetés, önirónia. De főleg a
megelőlegezett, a másikban is fölfedezendő jó meglepetése! A koc-
kázatot is vállaló ingyenes bizalom érlelhette meg a kölcsönös, nem
hivalkodó szeretet létrejöttét.

A kis budai vendéglőben, ahová feleségemmel delente gyakran
ellátogatunk, váratlan társat leltünk magunknak. Futó, napi talál-
kozás egy fiatal nővel, aki idegrendszeri betegségének groteszk tü-
neteit heves mozdulataival, gesztusaival hiába igyekszik elrejteni…
Köszönésünkre, mosolyunkra azonban örömmel, élénken reagál.
Mi is örülünk már, ha megpillantjuk őt, s ő is naponta keresi tekin-
tetünket. Még egyetlen szót sem váltottunk vele a köszönést kivéve.
Csak: viszontlátásra! Vagy: szia! Nem is kell beszélgetnünk. Így is
barátok vagyunk.

Egy szó emlékei életet jelentenek: örömet, együttérzést, a lélek-
járás mindenféle indulatát és evangéliumi víziókat is.

A heves lélegzetvétel!
Örök szélcsendje kuporog:
ablak áll a levegőben.
Más sem: bőrén a harangszó,
nem ő, nem a szétkergetett
sziklák: fekhelye világít.
Érte kiált s nekilódul
az elme: ahogy papírlap
a lángban hirtelen fölül.

Ellenségből testvér
Talán Esterházy Péter írt a rendszerváltás környékén arról, hogy
„nagy a tolongás a damaszkuszi úton”. Persze, értettük az iróniát:
sokan iparkodtak óemberüket úgymond levetve a győztes oldalára
kerülni anélkül, hogy bűnbánatuk hiteles lett volna. Valóban sok
Saulus bizonygatta magáról, hogy ő már ízig-vérig Paulus. Ők azok,
akiket az István, a királyban így jellemez Bródy: „Mindig a győztes
mellett álltunk…” Ám ha figyelmesen olvassuk az Újszövetséget, lát-
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nunk kell, hogy a damaszkuszi úti dráma eredményeként Pál éppen
hogy nem a győztesek, hanem a vesztesek oldalára került.

Üldözőből üldözött lett. A titkos tant képviselő keresztények
után szaglászó embervadászból a jézusi értelemben vett emberha-
lász. Mindez úgy, hogy a damaszkuszi úton látszólag minden ösz-
szetört, és egy tehetséges ember egy szempillantás alatt tehetetlen
ronccsá vált. Az eddigi vezető vezetésre szorult, hiszen Tarzuszi Pál
megvakult. Kézen fogva kellett őt továbbvezetni. Tétován rakos-
gatta lábait. Bizonytalanul tapogatott a levegőben. Mint vakot ve-
zették be Damaszkuszba. Pedig ő nem így képzelte a bevonulást!
Tehetetlen, kiszolgáltatott ember lett — de immár Istennek volt ki-
szolgáltatva! Tehetetlenné válni ezt jelenti: letenni a fegyvert Isten
előtt. Saul megadta magát, nem akart mindenáron győzni.

Pál aztán így vallott erről: „Mikor ellenségei voltunk, megbékél-
tetett minket az Isten önmagával…” (Róm 5,10). Ebből tudja aztán
levezetni az ellenségszeretet keresztény tanítását. Hiszen ha valaki,
ő a saját bőrén tapasztalta ezt meg. Ám ehhez a vesztesek oldalára
kellett kerülnie. Bele kellett rokkannia. Úgy, ahogy Jákob is bele-
sántult az Istennel való birkózásba. 

Saul azt hitte, hogy a keresztények ellen kell harcolnia, ám valójá-
ban Istennel állt harcban. Amíg meg nem kellett adnia magát. Úgy,
ahogy Ady írta: „Uram, háborúból jövök én…” Saul megvakult: „Le-
csukódtak bús, nagy szemeim / Számára a világnak, / Nincs már nekik látni
valójuk, / Csak Téged, Téged látnak.” Saul emberi roncs lett: „nézd, Uram,
nincs nekem lábam, / Csak térdem van, csak térdem.” „S száraz karó a két
karom már, / Uram, nézz végig rajtam.” Saul háborúja a fegyverletétel-
lel, majd a békeszerződéssel zárult: „Békíts ki Magaddal s magammal, /
Hiszen Te vagy a Béke.”

A bibliai történet azonban nemcsak Saulról szól, hanem a da-
maszkuszi gyülekezetről is. Akik befogadták addigi üldözőjüket.
Ez a keresztény közösség is vizsgázott. A hóhér és a kiszemelt ál-
dozat testvérré tudott válni. 

Ebben volt eszköz az a bizonyos Anániás, aki elment a három
napja böjtölő Saulért. Beszédes az utca neve, ahol rátalált: Egyenes
utca (ApCsel 9,11). Immár vége a girbe-gurba utaknak és kerülők-
nek. Egyenesbe kerülhet az élete. 

Amíg üldöző volt, egymaga volt, legalábbis Mészöly Miklós vég-
telenül magányosnak ábrázolja őt a Saulusban. Amikor az üldözöt-
tek oldalára került, akkor közösségbe került. Ez a közösség befo-
gadta őt. Nem szégyenítette meg, nem akarta megleckéztetni,
hanem egyszerűen mellé állt. Engedte, hogy Saul ellenségből test-
vérré váljon.

Így lesz mindez nemcsak Pál, hanem a damaszkuszi gyülekezet
megtérésének története is.
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