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Egy bűnrészes szemlélő megjegyzései

A magányt választom, de ez nem tehet individualistává. Nem bíbelödhetem csupán
a magam életének tökéletesítgetésével (Marxnak igaza van abban, hogy ez illet
len fényűzés és puszta illúzió volna). A magány a világhoz és Istenhez kapcsolja
az embert.

Sajátos átalakulást hoz létre: elmélyíti a tudatosságunkat, erre pedig nagy szük
sége van a világnak. Fölveszi a harcot az elidegenülés ellen. Az igazi magány
rnélységesen átérzi a világ szükségleteit. Testközelben él a világgal.

Ha egy mítosz puszta ábránddá sílányul, akkor megítélik, kevésnek találják és
elvetik. Ha elveszítette élettermő erejét, akkor örültség továbbra is ragaszkodni
hozzá. Nem azt mondom, hogy mítoszok nélkül kell élnünk (ez az ötlet' is veszé
lyes öncsalás lenne: hamis mítosz, tehát ábránd) - de próbáljuk elkerülni ön
magunk becsapását.

Ha egy mítosz öncsalássá válik, akkor súlyos bajba kerül az a társadalom,
amely nem tud szabadulni tőle.

Mi az általánosan elfogadott amerikai mítosz ? Elevenen él-e még, vagy ki múlt
s öncsalássá lett?

"Amerika a földi paradicsom."
Fantasztikus ereje volt valaha ennek a hitnek: ez a hatalmas új világrész,

ez a mesésen gazdag és áldott hely korlátlan lehetőségeket kínált föl: Amerika
fölfedezése lázba hozta és rnegmámorosította a nyugati világot. Minden másnál
- beleértve Kopernikuszt és Galileit is - erőteljesebben hozzájárult ahhoz, hogy
megváltozzék a középkor világszemlélete. Forradalmasította a nyugati ember gon
dolkodását. úgy· érezhette, hogy az emberi társadalom egy vadonatú; kezdet
küszöbén áll.

Az Újonnan-Talált-Ország (New-Found-Land) történelem nélküli, tehát bűn
telen világ volt: .maga ,a paradicsom.' Ebbe a világba érkeztek a gonoszságban
megvénült Európa áldoifitai. Menekültek a történelemből, vagyis Európától, a
rnúlt terheitöl, hogy visszatérjenek a forrásokhoz, új történelmet kezdjenek: mín
dent elölről, eredeti bűn nélkül. Amerika azt kínálta az elnyomottaknak, az üldö
zötteknek, a sikerteleneknek, a kisemmizetteknek - s minden elégedetlen ember
nek. "Megkeresztelkedtek" az -emígrációval, elmerítették bűneiket és egész múlt
jukat az Atlanti-óceánban, s Istennel kéz a kézben új életet kezdtek a vadonban ...

Az amerikai horizont né~száz éven át tágulhatott. Nem voltak határai. Határ
vidékén túl míndíg ott rejlett a paradicsom, bár a határokon innen már elkezdő

dött a történelem és vele a bűn, s a paradicsom .lassan bezárult. De addig min
dig maradt belőle valami, amíg a határvidék nyitva állt: a hegyeken meg a sík-
ságokon túl mindig új kezdetre nyílott lehetőség. .

Aztán eljutottak az óceánig - amely eddig elválasztotta őket a bűn és a
történelern "óvilágától". Amig csupán a magunk történeimét írhattuk, addig para
dicsomi események vagy ártatlan kíhágások sorozatának tarthattuk az egészet.
Abban a hatalmas, határtalan kertben zajlott mínden, amelyben különös mödon
sohasem ítélkeztek semmiről, mert nem állt kapcsolatban az Ovilág kusza intri
káival. F.ur6pa gyökerei az emlékezeten túli, ősi múltba nyúltak vissza: Egyip
tomig, Babílonig és Úrig. Amerikára nem nehezedett rá olsan múlt átka, amelyet
nem lehetett emlékezetbe idézni, megmagyarázni és igazolni. Minden tiszta volt
és jó szándékú; a múlt még nem kényszerített rájuk elrejtenival6kat, titkos ösz
szefüggéseket és fenntartásokat; a megegyezések sértetlennek látszottak, s így
minden őszintének tűnt. A hivatalosan hirdetett és közismert harnísságok örök
sége még nem mérgezte meg a nemzet emlékezetét. Ha történtek is lehangolő

események, becsületesen bevallottuk öket, s különben is, a határvidéket odébb
tolva, mindig lehetett újrakezdeni. .

A határvidék így. nemcsak a kalandnak, hanem a tiszta szemű ártatlanság
nak a jelképévé is vált.
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Amikor aztán elfogyott a határvidék, Amerika lassan foglyává lett ennek az
átoknak, a történelmi emlékezetnek. Rászakadt például a felelősség tudata mínd-
azért, ami az indiánokkal történt. .

A polgárháború nemzeti iszonyata szétrombolta a mítoszt: azóta az egész
nemzet "bűnbe esett", feloldozhatatlanul. A vadölők, vagy ha tetszik, ültetvénye
sek fia ráébredt a kegyetlen valóságra. Sose hitte volna, hogy önmagában bukkan
rá az iszonyatra : az aljasságra, az igazságtalanságra, az önzésre, a képmutatásra,
az embertelenségre t Ráeszmélt arra, hogy jel került a homlokára, de nem merte
beismerni - hátha Káin jele az!

Ezért inkább igyekezett konokul eltagadni a tényt, hogy kiűzték a "para
dicsomból". Továbbra is azt állította, hogy megmaradt álmai hősének: nemes
lelkű, kedves, becsületes, barátságos, udvarias, egyszerű embernek - a telepe
sek nyílt szemű ártatlanságával.

E ponton a mítosz öncsalássá vált. Mi azonban szándékosan ragaszkodunk
hozzá. Pedig a gyönyörű történet, amit bemesélünk magunknak, nemigen több
közönséges hazugságnál.

A külföldön folyó háborúkba Amerika mindig úgy kapcsolódott bele, ahogy
a cowboyok indultak lóháton a csatába. Minden háború után a történelembe
és bűnbe süllyedt országoknak őszinte lelkesedéssel exportáltunk egy darabkát
az ártatlanságunkból. a paradicsomi idealizmusunkból ...

De a bűnben és történelemben élő országok. közül egyre többen kezdték
észrevenni, s növekvő kárörömmel és fölénnyel, láthatóan önelégülten megfi
gyelni, hogy nekünk is van történelmünk, s elveszítettük a földi paradicsornot.
Ezt a tényt unós-untalan hirdetik is .míndenütt, Tudjuk persze, hogy fuldokla
nak a féltékenységtől - de nem kellene talán nekünk is megvizsgálnunk önma
gunkat, nincs-e igazuk?

Pillanatról pillanatra megrendülten eszmélten eszmélek rá arra, hogy egyszerre
vagyok üres és teli, és jól érzem magam ilyen üresen. Kiüresedtem. Nem hiány
zik semmim. Az Úr vezet engem.

Az ima 'sötétségben, megpróbáltatások között, a rémképek ellen harcolva verek
szi előre magát Isten felé.

Gandhi egyszer azt kérdezte: "Hogyan lehet testvéries az, aki az abszolút igaz
ságot birtokolja ?"

Legyünk őszinték: a kereszténység története újra meg újra fölveti ezt a
kérdést.

A probléma ez: Isten Krisztusban kinyilatkoztatta magát az embereknek,
Elsősorban azt nyilvánította ki, hogy ő a szerétet. Az abszolút igazság szerétet
ként jelent meg: a szeretetet tehát soha, egyetlen esetben sem zárhatja ki. Csak
aki szeret, az lehet biztos abban, hogy kapcsolatban áll az igazsággal, amelyik
abszolút, tehát értelemmel fölfoghatatlan. Ezért aki az evangéliumi igazság bir
tokába jut, az ijedten látja, hogy könnyebben elveszítheti az igazságot a szere
tet elleni bűnökkel, mint az igazság ellen vétkezve. Ettől alázatossá, tehát bölcs
csé válik. De scientia inflat. A tudás fölfújja az embert, mint a léggömböt. s
önteltté teszi: az hiszi, hogy ő birtokolja az igazságot összes vetületében, s ez a
teljesség hiányzik mindenki másból. Ezért aztán kötelességének érzi, hogy fel
sőbbrendű tudásának erejében megbüntesse azokat, akik nem osztoznak az ő

igazságában. Hogyan "szerethetne" másokat másképpen - gondolja -,. hacsak
nem tölti beléjük az igazságot, amelyet különben megsértenének vagy elhanya
golnának? Itt rejlik a kísértés.

Aranyszájú Szent János gyönyörűen ír az evangéliumi bárányról és farkas
ról. "Amíg bárányok maradunk, győzünk. Ha ezer farkas vesz is körül bennün
ket, diadalmasan legyőzzük őket. De mihelyt farkassá változunk, veszítettünk:
mert akkor elmarad a Pásztor segítsége, aki csak a bárányokat eteti, a farkaso
kat nem" (34. homilia Szent Máté evangélíumához).
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Korunkban megszűnt a rendszeres etikai gondolkodás, mert az ilyen gondolko
dáshoz időre lenne szükség, meg olyan hatalomra, amely az emberek többsége
által elfogadott, ésszerű elvekkel irányítani tudná az egyéni és társadalmi cse
lekvést.

Nincs időnk arra, hogy nyugodtan és' tárgyilagosan végiggondoljuk II technika
új vívmányainak erkölcsi következményeit - addigra elavulnak, mire- annyira
megismerjük őket, hogy ésszerűen dönthetnénk róluk.

Cselekvésünket nem az erkölcsi elvek irányítják, hanem a politikai hasznos
ság és a technikai szükségletek - amelyeket a propaganda leegyszerűsített,

absztrakt formuláiban fogalmaznak meg. E formuláknak semmi közüle az ésszerű

erkölcsi cselekvéshez, bár néha igazi erkölcsi értékekre hivatkoznak - egysze
rűen arra ösztönzik a tömegeket, hogy bizonyos hatásokra az általuk kívánt
módon válaszoljanak. .

Az emberek nem hallgatnak az erkölcsi érvelésre. Megrekednek a jelszavak
és politikai formulák által megszabott érzelmek hálójában. Érvelni csak hata
lommal, tömegekkel. erőszakkal, félelemmel, ösztönökkel lehet. Ilyen a helyze
tünk jelenleg: válságos!

A, történelem leghatalmasabb forradalmát éljük át - az egész emberi faj óriási,
ösztönös felfordulását: ezt a forradalmat nem valamelyik párt, faj vagy nemzet
készítette elő és harcolja végig. Kavarogva forrong az ember minden belső ellent
mondása, napvilágra kerülnek a mindnyájunkban benne rejlő katolikus erők.

Nem mi választottuk, s nem is tudjuk olyan egyszerűen megszüntetní,
Ez a forradalom az egész világ mélységes lelki válsága, amely világszerte

megnyilvánul a kétségbeesésben, .cínlzmusban, erőszakban. a konfliktusokban és
önellentmondásokban, a kettősséghenr félelem és remény, kétség és hit, alkotás
es pusztítás, haladás és hanyatlás egyszerre zúdul rá az emberre. Körömszakadtig
kapaszkodunk elképzelésekbe és bálványokba. jelszavakba és tervekbe, amelyek
ideig-óráig elaltatják az általános rettegést, amíg újra ki nem robban, még vadab
bul és félelmesebben. Nem tudjuk, hogy egy mesésen csodálatos világot épí
tünk-e, vagy pedig leromboljuk mlndazt, amink valaha volt, amit valaha elértünk.'

Az ember minden belső ereje forrong és fölszínre tör, jó és rossz egyaránt:
II jót megmérgezte a rossz és harcol ellene, a rossz a jó álarca mögé rejtőzik
és a legszörnyűbb bűntényekben robban elő, miközben ártatlan jó szándékával
próbálja igazolni magát.

Az ember már arra készül, hogy istenné váljék, de helyette újra meg újra
élőhalottnak látszik. így aztán félünk fölismerni és elfogadni a kegyelmet.

Korunk napvilágra hozott bennünk egy lényeges torzulást: í! mélyben rejlő er
kölcsi zűrzavart, amelyben, úgy látszik, nincs. hatalma törvényeknek és beszédek
nek, filozófiáknak és tekintélyeknek, ihletnek és alkotásvágynak. még a szerétet
nek sem. Betegségünk a rendetlen szereteté, az önszereteté, amely valójában
öngyűlölet, s a mindent válogatás nélkül el pusztító rombolást szabadítja föl.

Modern világunk központi problémája az, hogy a technikai gondolkodás rnin
dentől függetlenné ,és. önállóvá lett egy olyan korban, amikor korlátlan lehető

ségek és források nyíltak meg előtte. Főbenjáró vétségnek szárnít, ha valaki meri
megkérdőjelezni ezt a független teljhatalmat. A modern ember megbocsáthatat
lan bűnnek venné, hiszen hite erre épül: a tudomány mindenre képes, il tudo
mánynak zöld utat kell nyitni mindarra, amerre kívánja; a tudomány tévedhe-o
tétlen, bűntelen és hibátlanul jó. Nem szárnít, .milyen iszonyatos és gonosz egy
cselekedet, ha a tudomány igazolja, akkor nem érheti bírálat.

Ennek következtében aztán a technika és a tudomány ma nem felelős sen
kinek és nem ellenőrzi semmi. Az erkölcsi megfontolások semmivé zsugorod
nak, ha ellentétbe kerülnek ezekkel az autonóm hatalmakkal. A technika meg
alkotta a maga sajátos erkölcstanát. amelyben első a haszon és a hatékonyság.
Még a társadalom hosszú távú szükségleteí vagy ·az ember alapvető igényei sem
számítanak, ha a technika útjába kerülnek.

841



Ha a technika a nála értékesebbeknek. az értelemnek, az embernek, Isten
nek .- szolgálatában maradna, akkor legalább részben valóban betölthetné azokat
a szerepeket. amelyeket most legendává nagyítottak körülötte. De ha önállóvá
es öncélúvá lesz, akkor a saját esztelen igényeit kényszeríti rá az emberre és
elpusztítással fenyegeti. Reméljük, hogy még nem késő:'az ember visszaszerezheti
uralmát a technika fölött.

A kereszténység erőszak nélkül hódította meg a pogány Rómát.
De amikor a kereszténység a Birodalom .vallása lett, akkor a' Birodalom sztoi

kus és politikus erényei kezdték fölváltani az első keresztények eredetileg teológiai
erényeit. A katona hősiessége kíszorítatta a vértanú hősiességet - bár egy megszen
telt kisebbségben éltek néhányan: a szerzetesek, akik a szeretet és a vértanúság esz
ményét eredeti tisztaságában megőrizték.

Az önmegtagadás eszményét nem hanyagolták el - sőt! De új megvilágí
tasba került. Most a legnagyobb áldozat az lett, ha valaki elesett a keresztény
uralkodóért folytatott harcban. Az önfeláldozás csúcsának azt tartották, ha valaki
a kereszt alatt meghal a csatában. A XII. században még a szerzetesek is kar
dot fogtak, s úgy teljesítették engedelmességi áldozatukat, hogy meghaltak a hi
tetlenek, aaz eretnekek elleni harcban ...

Sajnos, más szerzetesek ellen is harcoltak, s ezt már nem feltétlenül tekin
tették erénynek. De ebből jól látszik, mi lesz, .ha valaki a kard által él.

'A keresztél V lovagiasság a keresztény hit és a római, frank meg germán
értékek egyesülésének gyümölcseként született. Más szavakkal, a keresztények
itt is azt tették, mint másutt: elfogadtak bizonyos nem keresztény erényeket, és
Istennek ajánlva "megkeresztelték" őket. A kereszténység ennyj erővel Kelet felé
is fordulhatott volna, és megkeresztelbette volna a keleti kultúrák békességes,
szernlélődő, a világtól elszakadt, hierarchikus· intézményeit. De mire a keresz
ténység fölkészült az Azsíávaf és az Újvilággal való találkozásra, addigra a ke
reszt és a kard annyira egybenőtt, hogy a keresztet használták kardként is. A
konkvísztádorok egy része egyedül ezt a keresztet ismerte. '

Ekkor már el se tudták képzelni, hogy az ősi civilizációk eszményeit és intéz
ményeit másképp is megkeresztelhetik, mínr úgy, hogy elpusztítják őket, népeiket
pedig alávetik Európa harcos kereszténységének. Innen az a furcsa ellentmon
dás, hogy Krisztus nevében megtámadtak és térdre kényszerítettek néhány erő

szakmentes lelkiséget, bJír igen közel álltak az evangéliumhoz. S olyan keresz
tény katonák tették ezt, akik már csak a nevükben, voltak keresztények, hiszen
erőszakosak, kapzsik és önteltek voltak, s gőgösen megvetették mindazt, ami nem
az ő hasonmásukat és fényüket tükrözte.

"Minden istenfélő embernek az a feladata - mondja Gandhi -, hogy elszakad
jon a rossztól, egyáltalán nem törőClve a következményekkel. Higgyen abban, hogy
a jótettnek csak jó eredménye lehet. Kövesse az igazságot, még ha az élete ke
rül is veszélybe. Tudja, hogy jobb az Isten útján meghalni, mint a Sátán útján
elní." .

Pontosan ezt a magatartást felejtettük el Nyugaton, mert elveszítettük a való
ságnak, a létnek, az igazságnak alapvetően vallásos szemléletét. Gandhi viszont
megőrizte ezt. Mi lemondtunk arról, hogy megértsük és tiszteljük az embert, az
Igazságot, a szeretetet. Ehelyett belebonyolódtunk a. hasznos ötleték kusza hal
mázába. Minket csak az érdekel, hogy mire használható valami, mi a lehetséges
és megvalósitható, hogyan lehet fölhasznální a dolgokat, függetlenül természetük
igazi értelmétől és céljától, valódi igazságuktól és értéküktől.

Minket csak a haszon és a teljesítmény érdekel, vagyis az eszközök, nem
pedig a célok. S ezért egyre inkább csak a közvetlen következményekre figyelünk.
Sürgős elintézendőink rabjává lettünk. Igy aztán elveszítettük távlatainkat és érték
tudatunkat. Ennek következtében pedig már azt sem tudjuk pontosan kiszámolni,
hogy mik lehetnek tetteink közvetlen következményei. Elvesztettük képességünket
arra, hogy az életet összefüggéseiben szemléljük, hogy az emberi viselkedést a
maga egészében értékeljük, kiestünk minden olyan rendszerből, amelybe tettein
ket beleilleszthetnérik. Tetteink igy hamissá, mesterkéltté és jelentéktelenné vál-
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tak. Lehetetlen egészséges emberi életet élni úgy, hogy az életnek nincs igazi
jelentősége. Ha az emberéletnek nincs emberi értelme, akkor erkölcsileg meg
romlik.

Gandhi nermája az Üjszövetségé : Krisztus nevében kell tenni mindent, az
igazság nevében, vagyis a benne rejlő igazságért, amelyben - Krísztus , nyilvánul
meg. Az igazság szeretetéből kell cselekedni, "az igazságot tenni szeretetben",
vagyis egyedül az igazságot követve, bármi történjék is. Nem vakmerően tenni
azt, ami jónak látszik, rá se hederítve a várható bajokra. Hanem gondosan ki
választva azt, ami jónak bizonyul, s aztán hagyni, hogy' a jó teremje meg a maga
jó gyümölcsét a maga idejében.

így ébred a völgy. Hajnali negyed háromkor minden csöndes, kivéve a kolostort:
szól a harang, kezdődik a zsolozsma. Kívül semmi nesz se hallatszik.

. Az ébredő madarak első füttyei jelzik a még fénytelen hajnali ég "érintet
len pontját". Az áhítat és a kifejezhetetlen ártatlanság pillanata ez, amikor az
Atya tökéletes csöndben kinyitja il. szemét. A madarak szólni kezdenek hozzá,
nem folyamatos énekkel, hanem hajnali ébredésük kérdésével, érintetlenségük
pontjáról. Mozdulatuk azt kérdezi, itt van-e az ideje, hogy életre keljenek. Az
Atya igennel válaszol. Erre egyik a másik után fölébred, és madárrá válik. Ma
dárként jelentkeznek, dalukkal. Aztán ·hirtelen igazi önmagukká válnak, s fel
röppennek.

A nap legcsodálatosabb pillanata ez, amikor a természet a maga ártatlansá
gában engedélyt kér arra, hogy újra "legyen", mint a teremtés első hajnalán..

Ezen az édes és sötét ponton halmozódik föl és nyilvánul meg minden böl
csesség. Az ember bölcsessége azonban nem jut el ide, mert mi egyeduralkodóvá
lettünk, és nem kérünk engedélyt senkitől. Rettenthetetlenül és elszántan nézünk
reggeleink elé. Tudjuk az időt, és diktáljuk a feltételeket. Úgy gondoljuk, abban
a helyzetben vagyunk, hogy mi diktálhatjuk a föltételeket: óránk azt bizonyítja,
hogy nekünk kezdettől fogva igazunk van. Tudjuk, mennyi az idő. Ismerjük
rejtett belső törvényeinket. Előre megmondjuk, milyen napnak kell jönnie. S ha
szükséges, intézkedünk, hogy megfeleljen kívánságainknak.

A madarak nem az időt jelzik, hanem ezt az érintetlen pontot sötétség és
világosság, nemlét és lét közott. Ha tapasztalt vagy, megtudod az időt ébrede
sukből. De ez a te ostobaságod, nem az övék. Még nagyobb ostobaság, ha azt
gondolod, hogy valami hasznosat tesznek - például' jelzik, hogy négy óra van.

A kimondhatatlan titok ez: körülvesz minket a paradicsom, de mi nem
értjük meg. Nyitva áll. A pallost elvették, de mí nem tudunk róla. Elmegyünk,
ki-ki a maga dolgára, egyik a gazdaságba, másik az üzlete után. A lámpák ki
gyulladnak. Az órák tiktakolnak. A termosztátok működésbe lépnek. A kályhák
tűtenek, a villanyborotvák búgnak. "Bölcsesség", kiált a hajnali diakónus, de mi
rá se hederítünk.

Ha bennem nincs meg az egység, hogyan gondolhatok a keresztények egységére?
Persze, a keresztények egységét keresve, elérhetem az egységet önmagamban is.

Az individualizmus eretnekségében él az, aki magát tökéletesen elégséges
es önellátó lénynek tartja, s a többiekkel szembeállítja a maga egységét. Avval
bizonyítja magát, hogy ő "nem a másik". De ha tagadással próbálod erősíteni az
egységedet. mintha semmi közöd nem volna másokhoz; ha magadon kívül mín
den mást megtagadsz a mindenségben - mi marad akkor állítható?

Az igazi út ennek az ellenkezője: minél inkább igenlek másokat, elismerve
őket magamban, fölfedezve őket magamban és magamat őbennük - annál való
ságosabban vagyok. Akkor vagyok igazán magam, ha a szívem igent mond min,
denkire.

Jobb katolikus leszek, ha a protestantizmus részletkérdéseinek elutasítgatása
helyett elismerern a benne rejlő igazságot, és onnan indulok tovább.

Ugyanigy a mohamedánokkal, hindukkal és buddhistákkal. Ez nem jelent
szinkretizrnust, közönyt, ízetlen és nemtörődöm nyájasságot, amely míndent el
fogad, mert nem gondol semmire. Lehet, hogy sok mindent nem fogadhatunk el
és nem helyeselhetünk. de ehhez először igent kell mondanunk ott, ahol valóban
iehet.
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Talán erősebb vagyok, mint gondolom.
Tálán félek is a saját erömtől, sőt önmagam ellen fordítom, s így elgyön

gülök. Biztonságba helyezem magam. Vétkessé válok.
Talán leginkább lsten erejétől félek magamban. Szívesebben leszek vétkéssé

és gyöngévé qnmagamban, mint erőssé Öbenne, akit nem tudok megérteni.
Akik szeretik a magányt, azok különös igényt tarthatnak a Gondviselésre;

vakon rá kell hagyatkezniuk Isten szeretetére, jobban, mint bárki másnak.

Az alapvető kísértés: durván, kereszténytelenül megtagadjuk azok szeretetét,
akiket .valami miatt érdemtelennek tartunk a szeretetre. Ráadásul egészen jelen
téktelen okok miatt is a szeretetünkre méltatlannak ítélünk másokat. Persze a
világért se gyűlöljük őket: csak éppen nem vagyunk hajlandóak a szívünkbe
fogadni őket, gyanakvás nélkül érintkezni velük, belső fönntartások nélkül köze
ledni hozzájuk. Egyszóval~ elutasítjuk azokat, akik nem tetszenek nekünk. Persze
"szeretetreméltóak" vagyunk hozzájuk. Furcsa használata ez a "szeretet" szó
nak: ezzel rejtegetjük és igazoljuk hűvösségünket. gyanakvásunkat, sőt megveté-

. sünket, Büntetésként azonban ezzel ránk szakad egy másik visszautasítás: önvé
delemből elutasítunk minden olyan boldogságot is, amelynek bármi köze van
az általunk elutasított emberekhez. Ez mindenképpen bonyolultabbá teszi az
életet, s aki elég .türelmetlen, annak: végül lehetetlenné tesz minden boldogságót.

Ez azt jelenti, hogy el kell szakadnunk attól, hogy folytonosan az "érdem"
mérőrúdjával rnéregessünk másokat (ki érdemes a szeretetre és ki nem). S ez
azt is jelenti, hogy még közvetve sem szabad kutatnunk, ki a "megigazult", ki
méltó az elfogadásra, kit viselhet el a hivő! Milyen felháborító ötlet· volna! S
mégis, a világ tele van .Jrívőkkel", körülöttük 'pedig az általuk alig elviselhető

nek tartott emberek: zsidók, négerek, hitetlenek, eretnekek, kommunisták, pogá
nyok, fanatikusok és így tovább.

Isten arra kér engem, méltatlant, hogy feledkezzem el méltatlanságomról és
testvéreiméről is, és merjek előre lépni abban a szeretetben, amely megváltott,
és Isten képmására megújított minket. f;s jót nevessek mindenféle "érdem" pök
hendi ötletén.

Mérhetetlenül örülök annak, hogy ember' lehetek, tagja az emberi fajnak:, amely
ben maga Isten is megtestesült. Ha elönt is néha az emberi. élet fájdalma es
ostobasága, most fölismerem, mik is vagyunk valójában. Bárcsak mindenki "föl
ismemé". Ez azonban megmagyarázhatatlan titok. Nem mondhatjuk el az embe
reknek, hogy napként ragyogva járnak-kelnek' a földön.

Egyetlen dolog fontosabb minden másnál: a "visszatérés az Atyához".
A Fiú eljött a világba, meghalt értünk, föltámadt, és fölment az Atyához;

elküldte a Szentieikét, hogy benne és vele visszatérhessünk -az Atyához.
Lehetövé tette, hogy kijussunk mindannak a közepéből, ami átmeneti és be

fejezetlen, és visszatérjünk a Mérhetetlenhez, a Kezdetbenvalóhoz, a Forráshoz,
az Ismeretlenhez, Ahhoz, aki ismer és szeret, a. Csöndhöz. az Irgalomhoz. a Szent
hez, Ahhoz, aki a minden.

OrUIt és beteg mindaz, aki mást keres, mással törődik, mint ezzel, mert ez az
értelme és a szíve minden létezőnek, s ebben kapja meg igazi jelentőséget az
élet minden eseménye, a világ és az ember minden igénye: minden a Forráshoz
való egyetemes visszatérést sürgeti.

Az ..Atyához visszatérés" nem visszafelé haladás az időben. Nem kell meg
fordítanunk semmit, nem kell föltekerní a történelem tekercsér. Előre kell halad
nunk, túllépni mindenen.

Hivatásunk az, hogy elhagyjunk és túlhaladjunk míndent, s elhatoljunk min
dennek a Végéhez, s a Végben megtaláljuk kezdetünket, amelynek nincs vége.
Hogy engedelmeskedjünk neki az úton, azért, hogy elérjük őt, akiben elkezdőd-

tünk: aki a kulcs és a vég mert ő a kezdet.

(FoTdftotta LUKACS LASZLÚ)
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