
kan visszahőkölünk, vagy egyszerűen nem kerülünk olyan helyzetbe,
hogy életátadásunk a legvégső formát öltse. Annyit megtehetünk,
hogy a legodaadóbban tekintünk azokra, akik e gondolkodásban és
cselekvésben a legtovább jutottak. S akik itt a legmesszebb jutnak,
gyakran kerülnek szembe mindenkivel és válnak oly magányossá,
hogy annak elviseléséhez nem is elég emberi erő. Ezek a nagy magá-
nyosok — imában, tanúságban, életvitelben, alkotásban, tudomány-
ban, gondolkodásban — túllépnek megszokott fogalmaink körén. Új
egységet hoznak létre, amelyben közösséget nyerni a legnagyobb le-
hetőség. Ebben az egységben az ellenség, az idegen, a vendég és a
barát régi fogalmai irrelevánssá válnak; meghaladásukban újdonság
képződik, mint Krisztus keresztje alatt János és Mária között.

A legnagyobbnak nincsenek ellenségei vagy barátai, nem fogad ven-
déget, és nem idegen semmitől. Abban, amit létrehoz, az ellenség, az
idegen, a vendég és a barát új módon alakulhat ki. Olyan, mint a fény,
ami nélkül nem látunk; de ha felragyog, különbségeink és közösségeink
egy csapásra láthatóvá válnak. Ilyenkor hajlamosak vagyunk elfeled-
ni, hogy kapcsolataink mögött és előtt ott áll a legmagányosabb, aki
mindezt lehetővé tette. — „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hoz-
zak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást.”

Az az ember
Áttörhetetlenül erős lehet a páncél, mit némelyekkel szemben a lel-
künk köré növesztünk.

Két és fél évtizeden át jártam ahhoz az emberhez. Eleinte megle-
hetősen ritkán, de miután a betegségére fény derült, egyre sűrűb-
ben. Ahogy az állapota megkívánta. Bizalmatlanul kezelt, olykor
kifejezetten ellenségesen, mint egy betolakodó idegent. Csodáltam,
ahogy a feleségemet szinte azonnal el tudta fogadni, mikor már
rendszeres segítségre szorult. Pedig idegenek voltak egymásnak,
háromszor ha találkoztak korábban. Egyedül élt, ám mások is rend-
szeresen látogatták. A segítésről, az ápolásról velük is egyeztettem,
de mindig csak telefonon. Kerülték a személyes találkozást, idege-
nek voltunk. Csak az az ember kötött össze minket.

Amikor bekerült a kórházba, a hozzátartozók beosztották, ki mi kor
lesz vele. A legtöbbet a feleségem, mert őt nagyon megszerette. Ked-
den reggel a nővére jött hozzá vidékről az Intercityvel. Félúton érte a
telefonhívás a kórházi ápolóktól, hogy az az ember már nem várta meg.
Mindenkit felkészületlenül ért a sietsége. Az elő ző este én maradtam
vele a legtovább. Amikor nyugodtan elaludt, magára hagytam. In-
dulnom kellett: a munkám néhány napra a határon túlra szólított.

Hamvasztás utáni búcsúztatására a Dunánál került sor, azon a
helyen, ahol életében a legjobban érezte magát. A Nap beragyogta
az októberi szombatot. Idegenek találkoztak, akik korábban csak
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telefonon beszéltek egymással. Mindenki elmesélt egy-egy kedves
emléket, meghatározó gondolatot, ami őhozzá fűzte.

A megszólalásokból kiderült, hogy két különböző élete volt
annak az embernek. A családja és szomszédai felé leginkább a mi-
haszna, önző, kisszerű és rosszindulatú arcát mutatta. A dunai em-
berek között viszont egészen másként viselkedett. A nagy folyó
partján szabad lehetett. Nyílt és segítőkész volt, mindenben számí-
tani lehetett rá. A gyerekek is őt szerették a legjobban, tőle tanultak
járni és úszni. Megrendítő tények és mondatok. Én azt mondtam el
a többieknek, élete végén miként változott át a szemem láttára önző
Oblomovból szelíd tekintetű Buddhává az az ember. De közösen
növesztett kettős páncélunkról hallgattam.

Combközépig a Dunába gázoltunk, és markunkból szórtuk a
vízbe hamvait. Horgász barátai virág helyett kicsiny aranyhalakat
engedtek utána. Oly sokat kaptak már a folyótól, hogy ez alkalom-
mal ők akartak visszaadni valamit.

Egy közeli vendéglő volt a tor helyszíne. Immár barátokként be-
szélgettek és koccintottak a korábbi idegenek. Jókedvűen és min-
den korábbinál nagyobb megértéssel emlegettük azt az embert, aki-
nek közös vendégei lettünk azon a napon.

Ez a történet jut eszembe az ellenség–idegen–vendég–barát fo-
galomkörről. Hogy mi a tanulsága? Még nem tudom. 

Az az ember az apám volt, akivel négy és tizennyolc éves korom
között egyszer sem találkoztam.

Jövevények
A dombtetőn állok, a temetőkert közepén. Lejebb a falu, Amaranda;
alatta elszórt smaragd erdőfoltok a búzamezők foglalatában, még
messzebb a Doiráni-tó víztükrében nézik magukat a túlparton, a határ
másik oldalán mind magasabbra toluló macedón hegyek. Ez a vidék
régesrég eldönthetetlen viták tárgya, összetűzések színhelye, testvér-
háborúk fészke. Fellelhető itt a Balkán összes szépsége és nyavalyája:
folyóvölgyektől szabdalt hegyvidék, nehéz hágók, mocsarak, köny-
nyen köddé váló határok. Görög és szláv ajkú parasztok mellett
gyakran találkozhatni különös nyelveket beszélő nomád pásztorok
ivadékaival, vendégmunkásokkal Albániából, cigány vásárosokkal
Bulgáriából, azonkívül szerbekkel, oroszokkal és románokkal, akik
Thesszaloniki környékén igyekeznek szerencsét próbálni több-keve-
sebb sikerrel. A lábam előtt heverő sírköveken is szokatlanul kacska-
ringós neveket lehet kibetűzni: itt a Fekete-tenger mellékéről szám-
űzött görögök nyugszanak, akik az első világháborút követő,
lakosságcserének csúfolt tisztogatások miatt voltak kénytelenek el-
hagyni két és félezer éve lakott falvaikat és városaikat. És itt volnék én
is, ortodox pap Budapestről, aki tanulni jöttem Görögországba — a
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