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Költő, esszéista

1/Tagjai vagyunk
egymásnaK"
Mit jelent itt és ma, hogy "tagjai vagyunk egymásnak"?
Felemelő és ostorcsapásszerű mondat.

Mint kijelentés, kiszolgáltatottságomra emlékeztet. Mint fel
szólítás, a lelkem célozza mep' furdalja, alakítja. Jobbítaná? Csak
azt lehet jobbítani, ami jó. Es mi, korcs nemzedékek, nem va
gyunk jók, elveszítettük ezt a szót és a kategóriákat is, amelyek
kel leírható volna.

Részek volnánk, nélkülözhetetlen ön-részek, single-le, akik
nem szeretik tudomásul venni, hogy "minden egyes ember dön
tése befolyásolja az összes többi szellemi-személyes (űdv-lhely

zetét - (ami nem azt jelenti, hogy az egyes ember szabad dön
tését a másik döntése pótolhatná vagy feleslegessé tehetné)" 
Karl Rahner szerint. Ezt szolidaritásnak nevezik történelmileg és
teológiailag is. Összetartozasnak. egymásrautaltságnak, szociali
zációnak, ragaszkodásnak, érzelmi hálónak. kölcsönös szellemi
anyagi feltételezettségnek, hatalmi viszonyoknak. függőségnek,

szabadságnak, szüntelen választásnak, hűségnek, igának, kiszol
gáltatottságnak, árulásnak. kitartásnak. biztonságnak. akolnak.
tömegpszichózisnak.

Részei vagyunk egymásnak.
Félek, hogy ez a mondat már semmit sem mond a maiaknak.

Ami nem jelenti azt, hogy semmit sem jelent.
Az emberek közé, a világba ágyazottan próbálunk szabad

döntéseket hozni. Lehetséges azonban, hogy néhányangyalon
kívül mindenki más csupán a földi üdvözülésre píslogva, számí
tásból működik közre. Részei, részesei, részvényesei. részvétlenjei
vagyunk egymásnak.

Vajon miért érezzük magunkat a szenvedésben a többi ember
rel egyenlőnek és hasonlónak, azaz összetartozónak? És miért,
miért tagadunk meg mindenkit, a legközelebbieket is, az öröm
ben? Miért osztható (meg) a bánat s miért oszthatatlan az öröm?

Életünkkülönböző színterein miként valósítható meg ez az összetartozás?
Semmi sem valósul meg. Csak ami létező, ami adott, a valakiben
élő - csupán az válhat-válik láthatóvá.

Aki még emlékszik a lételőttijére. azon lassan áttetszik, átde
reng rajta valaki. Úgy veszi birtokba, mint felhő az eget. Más
alak, más emberek töltik be.

Ki vagyok én, hogy elég legyek magamnak, hogy megálljak
magamban?
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Az egészségünk és az eszünk a legtranszcendensebb tulajdo
nunk. Isten, ha van, a lelkiismeretünkben közli magát. Ki va
gyok én, hogya lelkiismeretem súlyát elhordozzam?

Más viseli a cselekedeteim súlyát. Ugyanakkor nem siránkoz
hatok én sem élet-, elv- és útitársaim oktalan vagy könyörtelen
akarata miatt: csak a sajátom terhel erkölcsileg. Mások önzése,
mint tudjuk, a másoké.

Melyek ennek (az összetartozásnak) az esélyei, megvalósítási formái?
A szolidaritásnak nincs esélye.

Ezért kell újra és újra megpróbálni.
Mint körömmel a húrt.
A figyelem, az a szolidaritás. A figyelmes figyelem. Az értés,

az értelembe-hatolás. A válasz gesztusai. A jóra való vakmerő

ség. Másokkal való összefüggésünk legbiztosabb jele a mélysé
ges fáradtság és szomorúság. Mégsem válunk sivataggá.

Nézünk, hallunk, fogunk, ráncigálunk.
Esély ritkán adódik. Meresztgetjük a lelkünk, hogy lássa.

Elmondaná-e egy személyes élményét az összetartozásról, esetleg annak
fájdalmas hiányáról, akadályairól?
Nem győzök megbocsátani. Nem győzök bocsánatot kérni.

Nem az tesz büszkévé, amit másokért tettem, csupán az bánt,
amit elmulasztottam. Egy ízben nem védtem meg a gyermekkori
barátom.

Elfelejtettünk, mi mindannyian, beszélgetni. Beszélünk egy
mással, de "nem találunk szavakat" ... Ritkán merészkedünk a
lényegig vagy a művészetig.

Mit "ajánlana" társadalmunk és egyházunk tagjainak, hogy - Pálapos
tol szavaival - valóban "tagjai lehessünk egymásnak"?
Hogyan jönnék ahhoz, hogy bárkit figyelmeztessek, megintsek
vagy megdicsérjek? Ám létezhetünk-e egymásban figyelmeztetés
és dicséret híján? És kicsoda, társadalmunk és az önök egyházának
mely tagja lenne az, aki ezt tőlem szívesen fogadná?
Imádkozzunk: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, add, hogy a
megbocsátást ne csak saját egyházunk, családunk, felekezetünk,
üzletfeleink, csatlósaink, barátaink számára tartsuk fönn. Add,
hogy ismerjük meg az irgalom, a kegyelem önszépítő ízét. Tegyük
lehetővé az ellenünk vétkezőknek,hogy cselekedetüket jóvátehes
sék, menjünk elébe a megalázkodás nélküli megbánásnak. Add,
hogy ne taszítsunk vissza senkit (vélt vagy valós) gonoszságába.
Adjunk másoknak esélyt a belátásra, miképpen Te is folyton-foly
vást megbocsátasz nekünk. Mert Tiéd az ország, a hatalom, a tag
jaink, ám a dicsőség (mindörőkké) a miénk.

903


