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Jézus
Ezzel a névvel indul az Evangélium. Szent Máté első fejezetének
első verse ezzel a szóval kezdődik. Egy ember lép elém... Állok és
előre nézek... Várok. Várok valakit. És ekkor velem szemben a lét
mélységéből egy ember emelkedik ki: Jézus Krisztus. Ettől a talál
kozástól függ egész sorsom. Annyiszor olvastam már az Evangéli
umot! Annyi kapcsolatom, annyi találkozásom volt már Jézussal.
És most először életemben vetődik föl a kérdés: tényleg találkozá
sok voltak ezek? Vagy inkább magamat vetítettem bele alakjába?
Goethe mondja, hogy mindenki azt olvassa ki a világból, amit saját
szívében hordoz. Hozzátehetem: Jézusból is. E pillanatban újra kez
dődik egy találkozás, amelyre nem vihetek mást, csak a mostani
magamat. A föltekintő. csodálkozó és ujjongó találkozások idején
sohasem gondoltam, hogy lehet Vele fáradt és tépelődő találkozá
som is. Hogy nemet is mondhatok Neki! Én?... Jézusnak?...
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Nézem Öt, amint a nyilvánosság elé lép. "Tartsatok búnbánatot, mert
íme, itt az Isten országa." Ezekkel a szavakkal tulajdonképpen el is
dőlt a keresztényi lét. Soha eddig nem döbbentem még meg eny
nyire. A várás pszichológiája csupa elektromos feszültség. Mert az
a tény, hogy vagyok és élek, nem töltheti ki létemet. Valaminek
történnie kell. Valami felé haladnak névtelen napjaim. Ebből a pat
tanásig feszült légkörből lép elő Krisztus szava: .Míre vártok? Az
Isten országa íme elérkezett." Erre a pillanatra van felfüggesztve az
egész Evangélium. Ezekkel a szavakkal kezdődik a keresztényi lét
örökkévalósága. Azt mondja, hogy anagy fordulat nem kívülről és
nem az események vonalán következik be, - hanem belülről.

Amelyik pillanatban döntően magadba térsz, megtalálod az Isten
országát, amely odabent hallgatón vár reád. Keresztény, aki még a
világ felől várja a fordulatot - nem találkozott Krisztussal.

Istenem, milyen fényes árnyéka van Krisztus szavainak! Mikor
elhallgat az ajka, megmozdul gyógyító keze. Nem is tudom, me
lyik a kotta és melyik az alája írt szöveg: a tanítás vagy pedig a
gyógyítás? Csodáinak bizonyára az a céljuk, hogy tanítását jelek
kel támasszák alá. Jelek, amelyek túlmutatnak önmagukon. Csat
tanós bizonyítékai az igazságnak. Legalábbis így szoktuk őket ér
telmezni. És most kérdezem: a szeretetnek nincs önmagában is
értelme? Jézusnak sem szabad bennünket tisztán szerétetből sze
retnie? Szíve már türelmetlenül várja, hogy elhallgasson benne a
tanító és megszólalhasson a Szeretet. Könnyesen, kedvesen, mele
gen hajlik a betegek és nyomorékok fölé. Vajon azért, hogy az
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apologéták megtalálják csodáiban tanításának isteni bizonyítékát?
Ha már ezek a csodák mindenképpen jelek, akkor inkább sokkal
jobban arról beszélnek, hogy "Isten maga a szeretei". Ez az első ki
nyilatkoztatás, amit az Istenről kapunk: hogy a lényege jóság.
Olyan nehéz ezt megérteni! Kinyilatkoztatás kell hozzá. Valóban
csak hinni lehet, hogy az ember Isten szeretetének tárgya.

.lli.
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"Keskeny a kapu és szűk az ösvény, amely az égbe vezet s csak
kevesen vannak, akik megtalálják." Talán nem elég fájdalmasak
ezek a szavak önmagukban? Mi még sietünk ráduplázni és szün
telenül tömegemberrőlbeszélünk, csőcseléketemlegetünk, tucatlel
kekről példálózgatunk. Mintha a keresztények erőszakkalkeresnék
és élveznék az alkalmakat, hogy megrágalmazzák az embert. Vajon
nincs elég válaszfal és korlát közöttünk? Nyelv, faj, vér, műveltség,
osztály ver éket ember és ember közé. Akkor jövünk mi és az Evan
géliummal bontjuk két táborra az emberiséget. Borzasztóan félek,
hogy végülis a társadalmi átalakulás és a technikai kultúra nivellá
ló hatása lebont minden korlátot, de az aszkétagőg ragaszkodik az
utolsó korláthoz s vagy gőgösen tömegemberrőlbeszél, vagy hamis
sóhajok között "szegény eltévelyedetteket" emleget. Uram, semmi
örömöm sincs abban, hogya kevesek megtalálják az égbe vezető

utat, a tömeg pedig elvész. Uram, bocsáss meg, az Evangélium
szavai mögött nem érzem szíved dobogását. Mert az ember nem
mennyiség! Hát lehet olyan ember, aki számodra idegen? Mikor
tarka ruhákban, frissen és illatosan mint a virágok, a Váci utca két
oldalán sűrű tömegben tódulnak a tágas kapu felé, - egy-két ko
mor aszkéta pedig valahol a rejtekben magát marcangolja irántuk
való szerétetből és részvétből; ne haragudj, Uram, nekem az előb

biek szimpatikusabbak! A kedvesek, szépek, jókedvűek. könnyel
műek és bohémek... Ráncolnom kell a homlokomat, csóválnom kell
a fejemet és kenetes igéket mennydörögni feléjük? Uram, erre nem
vagyok képes. Tudom, hogy az út végén egy halálos csókba zuhan
nak s egy vonagló tánc ritmusában keresnek valami morzsát a Bol
dogságból, amire Te teremtetted a szívüket. Mivel a világ, amely
ben élnek, sivár, mivel az életük pillanat és a szívük kicsiny, miért
bélyegezzem meg őket? A "tömeg és elit" kérdése nemcsak etika,
hanem statisztika is. Uram, miért teremtetted az örömöt ilyen 01
csónak? Uram, miért van az, hogy az ember szíve ilyen nagyon
kicsi és olyan nagyon szomjas?

.lli.
'l'"

Uram, akárhogy is forgatom a dolgot, Evangéliumodat nem a gyen
gék számára hirdetted. Hősi lélek és hősi kitartás kell hozzá. Hősök
pedig mindig kevesen vannak. És kik a hősök? Kiváltságosak akár
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természeti adottságaik, akár kegyelmi adományaid következtében.
De én nem akarok kiváltságos lenni! Hálátlanság ez? Vagy szomorú
valóságomból akarok elvet kovácsolni magamnak? Rejtett gőg

vagy lappangó alázat? Azelőtt másokat ítéltem, most pedig, hogy
olyan vagyok, mint mások, azt akarom, hogy őket se sújtsa ítéle
ted? Uram, ahányszor a világból visszatérek, halálosan agyon va
gyok verve. Azt látom, hogy mindenki a széles kapun és kényelmes
úton halad. Nem is akar más úton haladni. Az Evangélium idegen
nyelv számukra, amelyet már nem értenek. És a papok? Nem ve
szik túlságosan a szívükre, hogy egyre fogy a nyáj. Üresedő temp
lomaikban unottan végzik megszokott mozdulataikat. Vajon ezek
től a mozdulatoktól jobb lesz a világ? Van még, ahol telve a temp
lom, de az élet nagy tényei: szerelem, házasság, becsület, kötelesség
- ezeken a helyeken sem igazodik az Egyház elveihez. Tudja ezt
a pápa? És ha tudja, hogyan magyarázza? Mindig borzongok, ami
kor Szent Ágoston az emberiséget "massa damnata"-nak bélyegzi.
Vagy föllázadok az ilyen Isten-elképzelés ellen, vagy nem tudok
aludni a vesztükbe rohanó emberek miatt. Hogyan is lehet nyugod
tan pihenni azzal a tudattal, hogy milliók menetelnek a kárhozat
felé? Uram, egyszer már szeretnék nyugodtan aludni! Az ember
belefárad a hitébe. Sokszor az az érzésem, hogy a kereszténység
kétezer év alatt szintén belefáradt abba, hogy jó legyen és vigyázz
ba álljon. Nem akarnak az emberek rosszak se lenni. Csak lenni.
Olyanok, amilyenek. ..

*'"
Észre sem vettem, ismét csak párbeszédet folytatok, pedig magá
nyos monológnak szántam ezeket a sorokat. Hogyan tudok beszél
getni azzal, aki végtelen messzeségbe távozott?... Uram, ma már
nem tudom elképzelni, hogy szereted az embereket. Nem ismer
nek, nem szeretnek, nem igénylik létezésedet. Tökéletesen idegen
vagy nekik. Ez csak azért lehetséges, mert nem szereted őket. Ha
gyod, hogy hosszú életükön keresztül negligáljanak, mint a leve
gőt, amit minden pillanatban belélegeznek. Nagyon jól tudod. hogy
hiába sújtod őket. A bot végén nem látják meg sújtó kezedet. És
hiába simogatod öket, ebben sem érzik meg létezésedet. Mégsem
használsz olyan eszközöket, amelyek feléd fordítanák figyelmüket.
Az anya addig ringatja, cirógatja, babusgatja kis gyerekét, amíg
csak vissza nem mosolyog reá. Az emberek milliói pedig egész
létük folyamán egyetlen egyszer se vesznek észre Téged. Igaz, táp
lálsz, gondozol bennünket, de mindez nem szeretet, ha a szívünket
képtelen vagy meghódítani. A gazda is táplálja, gondozza, gyógyít
ja állatait, de nem fáj neki, hogy nem ismerik és nem szeretik őt.

Uram, tényleg, az egész emberiség csupán csirkefarm számodra?
Azt tanultam, hogy az egész földi élet próbatétel. De hogyan

higgyem, mikor a milliók soha egy pillanatra se gondolnak erre?
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Hol vannak a kegyelmi indítások? A természetfölöttinek nyomát
se találom. Ha az utolsó pillanatban meg is mented őket, életük
semmiképpen sem volt előkészület erre az utolsó pillanatra. És
mi lesz azokkal, akik küzdenek, akik lelkiismereti problémák üt
közői között vergődnek, mert erre neveltük őket? Ok majd igaz
ságosságoddal találják szemben magukat? Ez a legnagyobb igaz
ságtalanság. Ha pedig őket is kizárólag irgalmad menti meg, ak-
kor becsapottnak érzik magukat... .

Uram, nem az a legnagyobb problémám, hogy eszményed túl
magas, az sem, hogyaversenyfutásban egymás után lemaradnak
a lelkek, hanem az, hogy a milliók egyáltalán tudomást sem vesz
nek erről a versenyfutásról. Te motívum sem vagy számukra.
Nem lehet, hogy szereted őket, ha nem akarod, hogy viszont is
szeressenek. Mert ha komolyan akarnád, meg volna hozzá a mó
dod. Egypár ütött-kopott lélek vergődik, hogy szeressen. Ezekhez
majd szigorú leszel. Néhányan gyűlölnek, mert izgatja őket léte
zésed. Ezeknek majd irgalmazol. De mi lesz a többivel, aki töké
letesen keresztülnéz Rajtad?

~I<.
/i'

"Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek,
belül pedig ragadozó farkasok." Egyre jobban érzem: Jézus először

a tökéletes megtérést követeli. Minden egyéb programja és követel
ménye már föltételezi ezt. De mi lesz akkor, ha kereszténynek szü
letünk megtérés nélkül, és keresztényként növünk fel gyökeres át
alakulás nélkül? Nem vagyunk akkor valamennyien juhok ruhájá
ban ragadozó farkasok? Az önzetlenség vallásában az önzés pap
jai? Egyre jobban érzem, hogya legnagyobb rombolás, amikor a
keresztény szimbólumok és gesztusok köntösén keresztül pogány
lélek árad. Ó, ha csak bűnösök volnánk! De keresztények vagyunk.
Létünk gyökerében van az ellentmondás. Ezt szenvedem.

"Nem mind, aki mondja: Uram... Uram! - megy be a mennyek
országába." Nem elég csupán meghallgatni az igét és lelkesedni
érte. Meg is kell tenni. Ha még azokat is elveted, akik szívük mé
lyéből kiállják: "Uram... Uram!" - mit várhatnak azok, akik még
nem is kiáltanak? Mit várhatnak azok, akiknek semmi kedvük és
érzékük nincs már, hogy meghallgassák az igét? Mit azok, akik
nem is lelkesednek, mert már régen elfogyott az erejük a lelkese
déshez? Itt a nagy veszedelem: az értelem nem találna elvi kifogást
sem logikus ellenvetést, de a lélekben ismeretlen ellenállások és
letörések lehetetlenné teszik az Istenhez való ragaszkodást. Ha a
lélek tehetetlensége fölfalja a szeretetet, maradhat-e érintetlen a hi
tünk? És mi lesz azokkal, akik még megszokásból mondogatják:
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"Uram... Uram!", de nem veszik észre, hogy szeretet már régen
nincs mögötte?

Sokszor az az érzésem, hogy Jézus az emberiség fiatalkorában élt,
egy induló világ hajnalán. Ezért hirdethette a hősök evangéliumát.
Ma a szánalom evangéliumát hirdetné. Arról az emberről beszél,
aki sziklára építette házát. Jöhetnek a viharok, ömölhet a zápor,
szilárdan áll. Az én szemeim előtt pedig azok a százezrek állnak,
akiket ismételten sújt az árvíz. Mit mondjak róluk? Az Evangélium
hasonlata értelmében oktalanoknak kell nevezni őket. De mikor az
emberek milliói zátonyra futnak, hajótörést szenvednek, mikor er
kölcsi életüket elsodorja az ár, igazán semmi kedvem sincs azt a
pár bölcset magasztalni, aki a sziklára építette házát. Kárörömnek
érezném.

És ugyan kik azok, akik sziklán állnak? Azok, akik keményen
megtartják Isten parancsolatait, de szánalmasan kicsinyesek?
Nem káromkodnak, nem paráznák, de önzők, kényelmesek és
szeretet nincs bennük? Azok, akik húszéves korukban lángolnak
és negyvenéves korukban penészesek lesznek? Ha meghal húsz
éves fejjel, szent lett volna belőle, így meg ütött-kopott filiszter.
Húszéves korában állta a zivatart és büszke öntudattal érezte lá
bai alatt a sziklát. Harmincéves korában nem tudták elmosni a
végtelen és idegeket morzsoló egyhangú esők. És íme, a mocskos
mélységből fölszivárgó talajvíz mindent elmálaszt. Hol van most
a szikla? Mi hát az Evangélium? Mozart-muzsika vagy Beetho
ven? És ha Mozart, akkor mi lesz Wagnerral és Bartókkal? Jaj Is
tenem/ valóban szűk a kapu és keskeny az út, amit Jézus hirde
tett/ ....:- de ilyen értelemben is!

Lázasan hatolok egyre mélyebbre. Mindjobban közeledem a cso
móponthoz, ahová minden szál összefut s ahol minden probléma
keresztezi egymást. A világ fölé egyre ijesztóbben borul a kereszt
árnyéka. A világ menekül előle, évszázadok óta szinte minden te
vékenysége és fáradozása arra irányul, hogy a keresztet küktassa
életéből. Krisztus pedig határozott léptekkel indul el feléje. Mi egy
re jobban közeledünk egy olyan világhoz, amely gazdasági jólété
vel/ társadalmi igazságosságával, narkotikumaival, euthanáziájával
a minimumra csökkenti a szenvedést. Ugyanakkor Krisztus nem
szűnik meg hangoztatni, hogy aki utána akar menni, vegye föl ke
resztjét minden nap.

Hol vagyunk már az Evangélium klasszikus kísértéseitől! Az
egész gazdasági rend egyenesen arra van fölépítve, hogy a kö
vekből kenyeret csináljon. Technikai kultúránk mosolyog azon, ha
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valaki a templom ormáról akar leszállni, mikor itt az ejtőernyő és
a helikopter. De megmosolyogjuk a Sátánt is, amikor a földre
mutat: "Ezt mind neked adom..." Hiszen már a mienk! Fújdd föl!
Mi már a világűr meghódítására készülünk... Már most Krisztus
tanítványainak ebben a világban kell élnie. De élni, ez nem jelent
csupán helyet betölteni, tért foglalni. Élni annyit jelent, mint vitá
lis kapcsolatban lenni a világgal, az emberekkel, akorszellemmel.

És ekkor jön a kereszt. A kereszt, amely törésre viszi a termé
szetet. S az ember irtózik a törött jellemektől. A kereszt csendet
parancsol a természetnek, de a természet nem hallgat el, hanem a
technika, a civilizáció és a kultúra ezer ajkán egyre himnuszt éne
kel a fülünkbe. Ah, Uram, annak az Egyháznak, amelynek ke
reszt a lobogója, nem lehet többé meghódítani a milliókat. Hogy
imádkozzanak, hogy a templomban egy kicsit kielégítsék még
meglévő vallási igényüket, azt még elérhetjük. Az Oltáriszentség
finom hangulatával, a Jézus Szíve meleg pietásával még képes
hatni, de a kereszt elijeszt és megbotránkoztat. Hinni valamiben
és iszonyodni tőle - ez pszichológiai abszurdum. Hinni a ke
resztben s ugyanakkor minden idegszálunkkal menekülni, véde
kezni, tiltakozni ellene - ez a keresztény lélek ma. Hát nem ez
tesz farizeussá bennünket? Ha nem akarunk végleg elmaradni és
egy sarokban megpenészedni, akkor vállanunk kell a mai életet
és kultúrát, részt kell vennünk az univerzum meghódításában.
Ugyanakkor meg is kell tagadnunk. Ki tudja a kettő között meg
találni az egyensúlyt? Százezer között egy. A többi csupán hisz a
keresztben, vagy szimbolumot csinál belőle. Esetleg kivonul a vi
lágból és "paradisus c1australist" csinál magának a sivatagban.
Az egyik lutheránus: egyedül a hit üdvözít, tevékenységünkkel
pedig vessük rá magunkat a világra. A másik aszkéta: tegyük
művészi élménnyé a keresztet s akkor már nem is kereszt. Uram,
és hol vannak a keresztények?

Uram, mint a széltől kergetett hullámok a tengeren, úgy kavarog
nak körülötted kérdéseim, nyugalan és zavarodott kifakadásaim.
Te pedig mint hatalmas sziklatömb állsz a hullámok között, lezár
tan és titokzatosan, hallgatón és mozdulatlanul. Uram, nem tudom,
mi van Benned. Talán akkor sem tudtam, mikor szerettelek. Uram,
mi vagy nekem? Kőszikla, amelyen megvethetem a lábam, vagy
pedig zátony?

Uram, ma azt mondod, legyek gyermek, különben nem me
gyek be a mennyek országába, mert a gyermek nem magában és
nem saját erőiben bízik, mert érzi gyengeségét és kiszolgáltatott
ságát. A gyermek tehetetlen és védelemre szorul. A gyermektől

senki sem vár semmit és mindenkitől csak kap. Uram, azt aka
rod, hogy ilyen legyek? Akkor engedd, hogy visszamenjek a gye-
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rekszobába. Sokszor én örülnék ennek a legjobban. Hogy elszóra
koznék és hogy kipihenném idegeimet! Uram, igazán jó gyerek
lennék, nem okoznék sok gondot sem az óvónéninek, sem
könnyeket kis pajtásaimnak. De gyermeknek lenni a gyermekség
összes kellékei nélkül, Uram, így nem érvényes a játék! A gyer
meket leülteti a homokba játszani. Mindegy, hogy mit épít és mit
rombol, a fontos, hogy jó legyen. A felnőtt számára, sajnos, ez
nem elég. Jónak lenni? - ez kevés. Hogy mi lesz a világból, em
berekből örök életekből. az tőlünk is függ, ránk is van bízva. A
gyermek minden kérdésére kap feleletet, én pedig tanácstalanul
állok előtted, mert hallgatsz. Döntenem kell mások ügyeiben is,
és tökéletes bennem a sötétség. Uram, azt mondod, hagyatkez
zam teljesen Reád, Te pedig teljesen magamra hagysz engem. Le
csukom hát a szememet s egyik kezemmel Beléd kapaszkodom, a
másikkal pedig azoknak a kezét fogom, akiket vezetnem kell.
Egyszer aztán falba ütöm a fejemet. Kinyitom a szememet és íme,
zsákutcában találom magamat. Akkor hallom akioktatást: "Úgy
kell hinni, mintha minden Istentől függne, és úgy kell cselekedni,
mintha minden tőlem függne." Megköszönöm a tanácsot és ah
hoz tartom magamat. Imádkozom, aztán kinyitom a szemeimet.
Okoskodom, meghányom-vetem a dolgokat s a végén - szaka
dékba zuhanok azokkal együtt, akik belém kapaszkodtak. Megint
hallom az oktatást: "A ti utatok nem az én utam s a ti gondola
taitok nem az én gondolataim." Uram, Uram, mondd, nem azóta
épül a világ, fogy a sötétség, pusztul a babona és csökken a lét
bizonytalansága, vajon nem azóta szűnik az ember kiszolgálta
tottsága, mióta kiléptünk a gyerekszobából s mertük vállalni a
felnőttkor kockázatát?
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