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gyermek, szent és irgalomteli lehetne már az egész benépesült
föld, ehelyett még az a megszentelt darab is szenvedve viseli égi,
karácsonyadta jelzőjét. kivételes nevét. Vajon a Paradicsom pálma
fás volt-e, mint ma a gazdagok, tehetősek. gondtalanok virányai,
Floridái, vagy olyan színhelyen kezdödőtt,mint az eszkimóké Ma
dáchnál? Semmiképpen... Vagyis mindenképpen pálmafás. enyhe
és boldogságos kellett hogy legyen, hiszen a ridegből kiűzetni

büntetésül, nem is jelent semmit, csak ugyanazt. Az a kezdeti,
egyetlen emberpárnak felajánlott, megtervezett, berendezett böl
csőhely pálmafás kellett hogy legyen, mint ma a Szentföld a jeges,
a kopár, az irgalmatlan helyszínekhez képest. Pedig ezek mind le
hetnek megfoghatóan, tapinthatóan pálmafásabbak nála, csak lel
kileg emlékeztetnek a pokolra. Amiként a Paradicsomban is elrej
tőzött, megbújt, ott tanyázott és résen állt a kígyó.

Ahogyapálmafás Szentfőld, minden kőkemény, deszka-ke
mény, sziklahideg jászol ellenére, az a lehető legtöbb volt, amivel
első karácsonyi ajándékát fogadhatta a földi ember, az aki Élő

Ajándéknak érkezett valamelyik, bármelyik éjszakán, melyet an
nak az éjszakának tekintünk azóta, nem is várt, nem is akart
mást, megkülönböztetettet, kiváltságosabbat az embergyermekek
számára szokásosnál, hiszen ő akart hozni, adni, segíteni, megolda
ni, megáldani. Nem kért ő pálmafásat, csak amennyire a díszlet, a
környék magától nyújthatta azt is, az enyhet, a hőt is, s talán Gás
párok, Menyhértek, Boldizsárok kicsiny beavatott serege, tömege
révén a meleget, a szeretet melegét is hozzá, az esélyt, de nem a
kint, és a keresztfát. Így lesz, ismétlödőn, elállíthatatlanul, megvál
toztathatatlanul, nem ott, a Betlehemnek tartott, tekintett első szín
helyen, de sajnos mindenütt bűnbarlanggá ez a föld. A szentnek
szánt föld. Pálmafásból keresztfássá. Amíg csak a Jóság értetlenke
dők és engedetlenek közé csak nagy ritkán és egyedül érkezik.

A szeretet mint
tagság
Tisztelt Szerkesztőség, számomra mindenekelőttfelvetődik a kér
dés - bár előrebocsátom.hogy igennel válaszolnék rá -: vajon
értelmezhetők-eSzent Pál szavai az eredeti kontextustól függetle
nül? Azon a helyen, ahonnét az idézet származik, a hívő kereszté
nyek gyülekezetéről van szó, Eszerint azok gondolhatják joggal,
hogy tagjai egymásnak, akik hisznek benne, hogy együttesen
Krisztus testrészei. Vannak más testek és testületek is, mégsem
gondolnám, hogy azok tagjai hiánytalanul tagjai volnának egymás
nak. A hangsúlya "hiánytalan" szón van: egy nemzet tagjai szá-

933



mára nem egyformán fontos a nemzet eszméje, s azt nem is egy
formán értelmezik; de még egy kiegyensúlyozott, boldog család
ban is mindenkinek megvan a maga külön élete, az életnek az a
része, mely a többiek előtt többé vagy kevésbé idegen.

Ezt szem előtt tartva is úgy gondolom - különben talán
munkámnak sem volna értelme -, hogy részlegesebben, múlé
konyabban, esendöbben ugyan, mint a hit, de a szeretet is képes
egymás tagjaivá tenni különböző embereket. Azt már nem állí
tom, hogy az egymást szerető emberek ezzel a lehetőséggel min
dig élnek is. Az esetek legnagyobb részében nem így van. Valaki
egyszer azt mondta nekem, hogy azt a személyt ismerhetjük iga
zán jól, akit reménytelenül szeretünk, vagy akit elveszítettünk.
Sokat gondolkoztam rajta, hogy ez vajon igaz-e. Ha igaz, úgy ez
a tény számottevően nehezíti, hogy a szeretet egymás tagjaivá
tegyen bennünket. S akkor még nem beszéltem a szeretet nehéz
ségeiről és belső ellentmondásairól. sem a féltékenységről és a
szeretettől korántsem idegen hatalmi harcról.

Én a közelmúltban két fontos barátomat is elveszítettem. Mind
kettő hosszú, gyötrelmes betegségben halt meg, mindkettő idő

előtt: egyikük ötvenes, másikuk harmincas éveiben járt. Szerettem
őket; azt hiszem, ők is engem; egymást azonban nem szerették.
Tettem kísérletet rá, hogy feloldjam a kölcsönös kedvetlenséget,
ám ez nem járt sikerrel. Egyikük kifejezetten óvakodott attól, hogy
barátait egymás barátaivá tegye, a másik hajlamos volt erre, ám
hozzá fűződő kapcsolatom is négyszemközti volt, nem tartoztam
a baráti körhöz, nem voltam tag. El kellett tűnődnöm rajta, vajon
a barátság természete vagy az én természetem miatt volt ez így.

Azt hittem, közelről ismerem őket. Beszélgetéseink során egyik
is, másik is gyakran volt feltárulkozó; mindketten tudták, hogy
nem élek vissza bizalmukkal. Aztán egyszer rájöttem, hogy fiata
labbik barátom - egy költő - életében van egy nagy rejtély. Már
nem kérdezhettem meg tőle, van-e nyitja, és ha igen, mi az. Egy
idő múlva felkerestem valakit, aki jóval közelebbről ismerte őt,

mint én, és neki tettem fel a kérdést. Nem tudott rá válaszolni;
sőt azt is csak ebből a kérdésből értette meg, hogy barátom életé
ben van egy lényeges talány. Ráébredtem akkor, milyen elszomo
rítóan keveset tudunk legközelebbi szeretteinkről is; akkor is, ha
odafigyelünk rájuk. Így tehát magunkról is vajmi keveset tudunk.

Ami a körkérdés többi részét illeti, mindössze ennyit mond
hatok: tömegtársadalomban élünk.

A kérdésbe foglalt mondatról, arról, hogy "tagjai vagyunk
egymásnak", nem a fönt említett férfiak jutnak először eszembe,
hanem Mészöly Miklós. Róla már csak a korkülönbség miatt
sem mondanárn, hogy a barátom volt. Nem annyira barátja, in
kább a híve voltam, bár ő talán nem is tudta, milyen nagyra be
csülöm. Ha mégis tudta, azt többek között egy írásomból tud
hatta meg, amely a hetvenedik születésnapjára kiadott emlék-
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könyvben látott napvilágot; ennek volt az a címe, hogy Tagjai
vagyunk egymásnak. 1991-ben, amikor ez a könyv megjelent, szer
zői - noha a politikai változások javarészt szembefordították
őket egymással - egyetlen futó pillanatig ismét közösséget al
kották, éppoly valódit és igazat, mint egy évtizeddel korábban, a
régi Mozgó Világ idején.

A pillanatok elmúlnak, emlékezetük megmarad. Ugyanez
mondható a szeretetről mint tagságról is.

Amikor a szeretet
horzsolása ...
Az Efezusiaknak írt levélben szól így Pál apostol: ,,Hagyjátok el te
hát a hazudozási, beszéljen mindenki őszintén embertársával, hiszen tag
jai vagyunk egymásnak. Ha elfogis benneteket az indulat, ne vétkezzetek.
A nap ne nyugodjék le haragotok fölött." Kiírtam magamnak ezt a há
rom mondatot.

De lejegyeztem Károli Gáspár ódon-gyönyörű nyelvén is,
hogy teljesebb és időtlenül plasztikusabb (vagy érdesebb) legyen
az akusztika. Pontosabban a csönd, a némulat akusztikája, ami
kor utána hallgatózunk egy kicsit a mai meghajszolt ember lel
kére-szívére zuhanó apostoli (talán szigorúnak is tetsző) sugallat
horzsolásainak: "Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot,
kiki az ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragud
jatok de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon."

Holott tudom, hogy az első Korintusiaknak írt levélben találha
tom meg érzékletesen. de ugyanakkor lélek-diktálta tömörséggel is
a lényeget, ahogy az egyik magyarázat összefoglalja nekem. IIAz
egyház a misztikus Krisztus, a főnek és a tagoknak a közössége. A
hívő a keresztségben válik a misztikus test tagjává, a beoltást a
Szentlélek végzi. Az új hivatás véget vet a természetes különbség
nek. A misztikus test csak akkor életképes, ha különböző tagjai
vannak, és a tagok kölcsönösen együttműködnek. Ezért találhatók
az egyházban különböző kegyelmi adományok és feladatok. A ke
gyelmi egybetartozásnak a hívek életében is meg kell mutatkoznia.
Legyenek egyek az örömben, bánatban, viseljék egymás terhét, se
gítsenek egymáson. (...) A kegyelmi adományok közül egyedül a
szeretetet visszük át az örök életbe. (...) Tehát az emberek iránti
őszinte szeretetünk is megmarad az egész örökkévalóságon át."

De most térjünk vissza a kezdetekhez. mert aKorintusaiknak
írottakra éppen rákövetkező, legtöbbször idézett Szeretethimnuszt
ugyan hajtogathatnánk, fújhatnánk betéve is napestig, de ebből

még a tagok, tagjaink kölcsönös együttműködése nem valósul
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