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Testvériség
Nemrég átvészeit depressziómból kikapaszkodva igyekszem vála
szolni megtisztelő fölkérésükre. Milyen könnyű a legnehezebb kér
dés, és milyen nehéz és törékeny a legigyekvőbb válasz is. "Keresz
tény szemmel miben l átja korunk ma sz űk ösvénynek tűnő »kive
zető úlját «" - hangzik az önök kérdése, mely királyian széles út,
ami épp patt-helyzetekben egyáltalán nem kizárt. Idézzem Szop
hoklészt, Hölderlint, vagy magát Krisztust?

De maradjunk a földön, a legszűkösebben értelmezett földön . Itt
és most, ezen a talajon, a jövő legfőbb kibontakozási lehetőségét

abban látom, hogy a legkülönbözőbb világnézetekből kiinduló,
őszintén mérlegelve, gondolkodva és szenvedve élő emberek prob
lematikája egyre inkább közelít egymáshoz. S ez a "testvériség a
problemetikában" számomra egyre forróbbnak, őszintébbnek. tole
ránsabbnak s ugyanakkor megalapozottabbnak tűnik a közös kiin
dulópont nemegyszer "cserkészes" fanatizmusánál. A problémák
nyomasztó sötétj ében születő kézfogásnak megrendítő előképe az
a barátság, amely Jézus és a Szent lator közt szövődött. Ebben a
szinte véletlen, de nagyon is szükségszerű találkozásban érzem azt
az előbb emlegetett kohéziót, mely nem szorul magyarázatra, s a
legtöbbet akkor árul el a közös sors sajátos megszenteltségéről, ha
- az adott előképben például - bármi magyarázatot vagy folya
matot iktatnánk be a közös függőleges ácsorgás és a vízszintesen
kiálló szegek "bevezetője", és az ezt követő rövid, a tetanusz lázá
ban megszületőszóváltás közé. [...]

Auschwitz
Édeseim, szomjazom erre az ünnepségre, erre a "rendezésre". Ami
kor túl a tekintélyen, a renden, a munkán, a sürgés-forgáson, Cho
pin egy billen tése, a pápa egy verssora, egy idióta tagolatlan sírása
reálisabb lesz a napnál és a földnél (arról nem is szólva, amit a föld
hátán összekomolykodtunk, betemettünk és kiástunk, elítéltünk és
megbocsájtottunk, vagy még azt se). A pápa Auschwitzban azt
mondta: "Itt térdepelek a Golgotán". Ha semmi jót nem tettem,
mert nem tettem, a két térdem engedelmes volt. Anélkül, hogy el
ítéltem volna az angyal arcú tisztet, aki hat millió embert beleztetett
ki itt, a Golgotán, a rend és a munka nevében, két térdem letérdelt.
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És lélekben 35 éve térdelek itt a harmincfokos hidegben, annak a
tábornak a földjén, melynek kapujára ezt írták "Arbeit macht Frei".
Én nem tudom, hogy van-e mennyország. Nem tudom, hiszek-e?
Amit tudok: szeretem Jézust, és Auschwitzban én is térden állok,
minden ítélet és minden gondolat nélkül. Amit biztosan tudok már:
akik itt haltak meg, ha előbb nem, legalább utolsó pillanatukban az
Atya szeretetének teremtő őrületével szerettek mindenkit, még Hit
lert is. De amit nem tudok még, vajon Hitler, s akik itt öltek, ölték,
kopasztották, belezték asszonyostul és gyerekestül a "destruktív
bűnöző vagy legalábbis kétes és komisz elemeket", hogy vajon ők

megkapták-e az Atyától, pontosabban akivérzett Bárányon keresz
tül az Atyától, ha előbb nem, a végső pillanatban az irgalmat és
szeretetet, vagyis a kegyelmet, ami eleve maga a teljesség, mivel ha
kevesebb, akkor se nem kegyelem, se nem irgalom, se nem szeretet.
Vagyis: nem Jézus, csak Kaifás. Nem vallás, csak erkölcs. Nem Gol
gota, csak vesztőhely. Nem igazság, csak jog és "igazságszolgálta
tás". Saját bűneink kivetítése másokra. Nem gyónás, csak vádemelés.
Nem szeretet, csak visszájára fordított bűn, amikor egyik kezünk
épp informálja a másikat. Maga a rossz, maga a pokol - ha egyál
talán van pokol. A legveszélyesebb bún, ami a tiszta jó és a tiszta
őszinteség nevében képes becsapni nemcsak a világot, hanem fő

ként önmagát. Azt hiszem, ez az egyetlen bűn, mivel erénynek
érezvén elkővetői sose gondolnak arra, hogy megbánják, szemben
a latrokkal, az önpusztító paráznákkal és vámosokkal, szóval szem
ben az elveszett báránnyal, akinek megkeresésére Krisztus szűle

tett, s akit amikor megtalált és hátára vett, az ég minden angyala
térdre borult, nagyobb örömöt érezvén, mint száz igaz igazán. Szó
val: ha egy ilyen lélek, Hitlertől lefele a kápókig - ha előbb nem,
az utolsó pillanatban - szeretni tudná azt, kit száműzött otthoná
ból, ütlegelt, őrületbe sodort és megölt a jó és a rend nevében 
Istenem... Igen, irgalmad kifogyhatatlan. Egyedül Te világíthatod át
őket.
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