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A félreértésról

A félreértés mindig veszélyesebb, mint a meg-nem-értés. Amit nem értünk, las
sacskán fölvilágolhat - de amit félreértettünk (vagy kényelemből félremagya
ráztunk), azonnal rögzül, s keserves munka későbbezt a hamis tudást a lélekből

kivakami. A félreértés rögtön a sajátunk - ragaszkodunk hozzá, annyira ránk
szabott. A megértésbe pedig szinte bele kell nőlnünk, a közléshez magasodnunk,
hogy a -míénknek érezhessük egészen.

A félreértés látványos sikert hoz: az általános szellemi homály mint egyéni
szellemesség tündököl. Egyáltalán: az úgynevezett "szellemes ember" ritkán
szellemi. A "szellemes" és a "szellemteli" nem ugyanaz; mégcsak nem is
rokon fogalmak.

A szellemesnek közönsége van -
a szellemtelinek követői.

Az egyik hódft -
a másik hiu.

Az előbbit fölöttébb kedveljük -
az utoöbival gyakran perben állunk.

A társaság a szellemes vendég elólt kitárja az ajtót -
a szellemi látogatót immel-ámmal ereszti be.

Az egyik középre telepszik -
a másik húzódik inkább a sarokba.

Imitt üres fecsegés -
amott beszédes hallgatások.

Ez megkacagtat -
azt lemoso/yogják.

Mégis; a közkedvenc bajban alig használható. S az addig többnyire észre
vétlent esengve vesszük észre.

A félreértés szapora; sorban, tucatjával szüli az újabb félreértéseket. A
megértés hosszan kihordott magzata azonban súllyal jön a világra. Egyedül
valónak - az egyedül-lét ellen.

"Senki sem szolgálhat két úrnak...
nem szolgálhattok azIstennek is,

a MammonfUlk is."

Látszatra a pénz, bárminemű "megszerzés" teljes elvetése. S minél erősebben

virít az anyagiasság, annál könnyebb az igét félremagyarázni. Hiszen undoro
dunk - minden nap megundorodunk. Vásár van utcahosszat. Majdnem úgy,
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ahogy a Sátán énekli a Faustban: Eladó az egész világ! Nagyazátlendülés ve
szélye: akkor hát nem kell semmi, de semmi, ami pénzért kapható, és nem kell
csinálni semmit, amiért pénzt .lehet 'kapni. A Teremtés mai, aktuális napjának
tagadása ez: vissza a már réges-régen átélt létformába - vagy éppen előre, éret
lenül, de mégis tolakodva egy még nem átélhető, távoli emberállapot felé. Dyen
"elővételezés" néhány elhivatott számára - már-már szentség fokon - kivéte
lesen megengedett; de nem az ál-hitben elbizakodott sokaságnak. Búnné válik a
tökéletes bűntelenség képzete; a fizikai lét gyökeres megvetése cserbenhagyássá.
Jézus szerelméért mások könnyeit megajánlani, micsoda végzetes félreértés! Ki
vetni a szeretetből szülőt, testvért, gyermeket, s azt hirdetni: csak a sterilizált
csordában, az uniformizált, személyiségtől és akarattól megfosztott irányzlott és
ráparancsolt tömegességben van az üdvösség... milyen tragédia. Az isteni gon
dolatnak nem a maga módján és idején szükségszerű materializmus ártott a
legtöbbet, hanem a fanatizmus, a tév-hit, a türelmetlen szektásság; a valóságos
Isten helyett, aki láthatatlan, egy "kitaláció" mesterségesen Iáthatóvá-súnlése.
Mísztéríum-dráma helyett paródiát játszanak, s ez rosszabb, mint a szalonvíg
játékok üressége - ahol legalább szabad ásítani, s átmenni végre katarzist sej
tető darabba. Gyanítom: aki a pénzt fröcskölve szidja, voltaképpen az e téren
némiképp szerencsésebb embertársait gyűlöli. Persze, aki magasztalja a pénzt, az
sem emberszeretetból teszi. De aki pénzt keres (mílyen kifejező a nyelvl), hogy
ez-életben maradjon, aki használja, jóra használja a pénzt és bizonyos értelemben
uralja - csak természetes, a jelenben elrendelt dolgát teszi. Fenntartja a létet az
anyagban is.

A kulcs-szó az isteni szövegben:
,,szolgálhat"

Senki sem szolgálhat két úrnak. A pénz szolgája szőröstül-bőröstül kiszol
gáltatott a pénznek, az anyagiságnak. A pénz nemcsak cselekedeit. de még a
terveit is megszabja. Csak azt tartja hasznosnak, amire a pénz utasítja. Olel
kezik a pénzzel, mint a szenvedélyes szerető, pedig csak függő kitartottja
annak. Az ilyen embernél csak az az érték, ami értékesíthető. A pénz bir
tokolja őt, s nem ő a pénzt. "Pénzember": a meghatározás - a rejtett birtok
viszonnyal - pontos.

Ó a kor-kísértő - de nem a korszellem! - fia.
Mindünk közül a legbecsapottabb: amikor az utolsó órán a pénz - akit

pedig oly hűségesen szolgált - koldusként löki őt a sötétbe.
Az Isten szolgája szonban - mégha el is bíbelődött olykor kényszerűen,

olykor játékos örömmel a földi javakkal - nem marad magára; a Gazda
kézenfogva átvezeti.

A jóslat pedig bizonyosság lesz:
,,Ahol a kincsed, ott a szíved is."

***
"Adjátok meg acsászárnak, amia császJiré,

ésaz Istennek, amiaz Istené."
Kétféle félreértés kínálja magát:

az egyik az önkényes csorbJ'tás 
a másik a gondatlan fölcserélés.
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Az első - az igazság megcsorbítása - lépten-nyomon tetten érhető.

I<önnyG felismerni. Minden piszkos kis cselekedetünk igazolására azt idéz
zük (cinizmusból vagy megalkuvásbóD, hogy Ó is megmondta, meg kell a
császárnak a magáét adni. Pontot teszünk a vessző helyére, elsikkasztjuk a
közlés második felét.

A császár pedig követelőző; ravasz alak - s helyváltoztató is, egyben.
Olykor bennünk terpeszkedik; telhetetlen ragadozó a húsban-vérben és fan
táziadús tivornya-vezér. Mi meg csak sopánkodunk, restelljük is, de hiába,
hiszen meg vagyon írva: "meg kell adni, meg kell adni... Ez. a természet
rendje!" Nem jobb a helyzet akkor sem, ha a császár "kiköltözik", és úgy
sürget, mint lapító adósokat, miszerint ezután már őt illeti minden fillér után,
bárhonnan származott is az, a kötelező adó!

Az Istenségnek hálát adó emberből így válhat a császárság örökös hála
adósa. "Ezzel tartozom a realitásnak" - mondogatjuk, ha a transzcendencia
megérint, s félünk ezt az érintést felsőbb realitásnak venni. "Reálisan" gon
dolkodunk akkor is, amikor a császár intésére szemet hunyunk, ott, ahol
éppen élesen látni kéne, s szorgalmasan megbámulunk mindent, ami feles
leges. Ha a császár utasít: ugorjunk az így-úgy álcázott kütba, halogatjuk,
gyanakszunk, - de csak beleugrunk végül. Ki mer itt ellenszegülni? Hiszen
a császár ilyen hatalmat kapott. ..!

Ha széttörjük az isteni mondat értelmét, a világegyensúly billen vele. A
remény a kiegészítésben van. A majdnem-elfelejtettet kell nyomatékosan, újra
az emlékezetbe emelni. S akkor a császár is csak akkora lesz, amekkora.
Hatásköre is korlátozódik, éppen arra, amire eredeti megbízása szól. A csá
szárt - a császár érdekében is! - megfékezzük.

Mégsem ilyen egyszerű. Bonyolultabb csapda: az egész ismerete, de hebe
hurgya értelmezése.

Amikor azt adjuk a császárnak, ami az Istené, s azt szánjuk Istennek, ami
a császárnak járt volna.

A császárnak hódolunk -
az Istent hódítgatjuk.

A lelkünk a császár udvarában -
s csak a testünkaz ima-kertben.

A császárnak köszönjük meg 

Azt is a császártól kérjük -

A császárt imádjuk -

amit az lsten adott.

ami az lsten kezében van.

az Istento1 csak rettegünk.
Abban is félünk a császártól -

amiben csak az lsten ítélhet.
A császárnak ajánljuk -

amire lsten várakozik.
A csás2'JÍr elo1t vagyunk alázatosan -

, s nem figyeljük az lsten kegyelmét.
Azt hisszük, teljesítjük az Irást, miközben összezavarodott bennünk.
Mindent újra kell gondolnunk:

bár a csás2'JÍr sarujában -
de az lsten lábainál.
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