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Köllö

sem indulatainkkal, sem gyanúsítgatásokkal, sem megalapozatlan
rágalmakkal nem sértjük meg, s nemcsak a közéleti nyilvánosság
előtt, hanem sajátjaink körében sem. Mert "rosszért rosszal, szida
lomért szidalommal ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok, hi
szen arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen örökrészetek" (l Pét
3,9).

Így talán ez a pusztaságba kiáltott szavunk sem marad meghallga
tás nélkül.

Az ellenség
szeretetérál
Mióta a keresztény közösség tagja vagyok, senki nem magyarázta
meg nekem az ellenségszeretet módját, értelmét, konkrét paran
csát. Úgy érzem, éppen ezt a lényeges - központi - elemet hagy
ta homályban az evangéliumi magyarázat, az erkölcstan, és tanító
im személyes mintákkal hitelesítendőéletgyakorlata. Minden kér
dés első kérdése maradt a mai napig, feladattá csontosodott, és
mind kevésbé mutatkozik lehetségesnek, hogy átléphessek a po
gány küszöbön. Hadd végezzek most röviden vizsgálatot - lelki
ismereti számadást, hátha az ünnep más emberré tesz majd, és én
is az eddigieknél magasabb alkalommá teszem az ünnepet.

Kit szeretek? Senkit. Életem edények megrepesztése, érdekek
megsértése, tulajdoni határok átlépése, vádak visszautasítása, a
sokrétű harag ápolása az évek (minden utóbbi év) alján. Egyre ke
vesebb bennem az erő, hogy ne tekintsem kárba mentnek bármely
napomat, hónapomat, évszakaimat. Keserűség, botránkozás, kín a
szívemben, és nem találok ellenszert, hogy még beszélni tudjak
akárkivel. Elkallódtam magamban, fekete parázs lettem, nem lá
tok ki sötét vackomból. Utam száguld velem, végtelen és gyűlöle

tes ámok az életem, ítélet-végrehajtás a világ peremén. Szeretem-e
önmagam? Homályba fulladva ébredek, pang reggelenként és es
ténként a lelkem, vagy gonosz szívecském, ez a kis kopogó szer
kezet rideg bordáim között. Hevek és vizek medrében sínylődöm,

egyre mélyebbre mosódom a hétköznapok törésvonalai mentén,
és egyre följebb kapaszkodom, talán valakihez, aki feljebb van ná
lam. Sok üres hely várja bennem a derűt, de valahogy beletörök
közben a világba, beleványadok abba, ami nem illet meg.

Szerét-e valaki? Nem, csak ellenségeimben látom meg önma
gam. Vagy már azokban sem. Szerettem-e anyámat? Olyan régen
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nőttem fel, hogy nem tudom többé újra összegyűjteni a kinőtt if
júkori szeretet felrobbant szilánkjait. Ha nem szeretem önmaga
mat - ezt mindinkább tudom -, akkor mást sem szerethetek
sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben. Itt, a boldogtalan
hétköznapi völgyek tévútjain, csak ezt tudom megtanulni a
szenvedóktől, Jézustól is, aki az Atya hiányát említi a kereszten:
hogy mindent igeneljek, ami tőlem különbözik, arcomba süvölt,
vagy egyenesen megsemmisítésemre tör. Előbb kell - úgy tűnik

- szeretetben cselekedni, s csak azután akarhatjuk a jót min
denkinek, aki szemben áll velünk.

Egy dolog világos, tiszta sor: ha gyűlölök, nehezebb vagyok,
és hamar besüppedhetek a földbe. A gyűlölet mélyre vezet, de
meg is semmisíti az embert. Lebontani, minden nap egy kis ide
genkedést lebontani a szívünkben. Módosítani énjeinket. Gyűlö

letemben száz és száz félember voltam már, legyek most szerete
temben egyszer egész ember. Nem csak magamnak ártok, ha
hibás halandóvá farag a mástól való viszolygás. Valaki azt
mondta, valaki, aki erőt vett a korlátokon: teljes egészében igent
kell mondani arra, ami különbözik tőlünk.

Valahogy ki kell szűrnöm magamból a mérget, a dühöt, a vá
sott és megvetemedett - Istenig érő - idegenkedést. Én is csak
másban tükrözödhetek. Legélesebben az ellenségeim ellenszen
vében és cselekedeteiben. Talán eljuthatok oda, hogy megtud
jam: hol ferdültem el, hol keltettem másban megbotránkozást,
hol nőttem hamisan a világhoz. Ellenségeim kínai fala megtöri
derűmet, eltorlaszolja utamat, és végül oda vethet, ahol már
csak egyvalaki lát. Itt kell kezdenem talán: milyen lehetek kívül
ről, kicsi életem göröngyös medrében, ahol még én magam sem
tudok osztozni saját bűneimben. Át tudok-e lábaini szabadon
időmőn, ha nem mentesítem magamat a gyűlölettől? Enyém le
het-e a jövő, ha nem hiszek azokban, akik tőlem távol állnak?
Mért vagyok én én? Lehetek-e ember, ha csak azokban tükröző

döm, akik szeretnek, vagy legalább rokonszenveznek velem?
Szeretem-e a gyermekemet? Szerettem-e nagyanyámat, aki éve
ken át hanyatlott, gyengült, majd egyelfekvőbenhaldokolt? Sze
retem-e anyósomat, akit sok-sok szerétet-kísérletem és kudarcom
után vetett elébem saját érzelmi öregkorom egyik hajtűkanyarja?

És szerettem-e a nagybátyámat, aki dúvadságával, család-sanyar
gatá zsarnokságával tönkretette unokatestvéreimet egy életre?
Utólag már tudom szeretni. És mit ér rengeteg rész-szeretetem?

Erasmus azt mondja: Nem mindjárt istentelen, aki tökéletlen.
Össze tudok-e kaparni annyi vonzalmat szeretnivaló világom
iránt, hogy maradjon felesleg egészen szeretnem ellenségeimet.
Mert őket csak teljességgel lehet szeretni. Ha sokáig ellenkezünk,
hasonlóvá válunk hozzájuk. Ki vágyik erre? De nemcsak erény,
hanem roppant előny is szeretni azt, aki ellenünk született. Ha az
idegent szereted, megismered a békességet (a békét megadják sze-
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retteid). Ha ellenségedet szereted, messzebbre látsz, mint elsődle

ges vonzalmad meleg fészkében. Ha kilépsz háziasított buzgósá
god korlátaiból, nem tűrheted meg magadban Isten romjait: amíg
bárkit is gyűlölsz, Isten nem férhet a szívedbe. Az ellenség szere
tete még a hitetlenségre is komoly gyógyír. Ha más nem marad,
higgyél ellenségeidben. Hiszen, jut eszembe, fel sem nőhetünk, ha
csak azokat szeretjük, akik nem vetnek akadályt utunkba.

Én szeretem a formákat. Ellenségeim egy bizonyos táncra kény
szerítenek, és közben megtanulom lelassítani érzelmeimet, és eb
ben a lassúságban talán magammá teszem Istent. Vagy ellensúlya
vagyok már magamnak. Én is ellenség vagyok, és engem ki sze
ret? Megpróbálom megmenteni minden éjszakámból a bizalmat,
és lefordítani derűre világom kedvezőtlen visszhangjait. De tu
dom, én is kényelmetlen visszhang vagyok mások fülében. Össze
érhetünk-e valaha itt a földön? Tudom már, ma már tudom, hogy
ellenségeim szeretete nélkül mindig az maradnék, aki sohase vol
tam. És talán ez is segít: megteremteni azt a merész mosolyt, ame
lyet senki nem lát. Mert az a mosoly talán visszazár szívembe egy
olyan tévesen gyűlölt embert, aki nélkül fogyatékosan mozogtam
ebben a világban, és bár Istent sejtem, csupán a semmit látom.

BékeI bocsánat és
kiengesztelődés

János bátyám emlékének

Ha szépíró volnék, novellában írnám meg azt a gimnazista-kori él
ményemet, melyet a Vigilia körkérdése idézett fel bennem. Vagy
inkább filmet rendeznék belőle, olyan erősen hat most át annak a
rég elsüllyedt esetnek a dramaturgiája. Az volt az én karácsonyi
zarándoklatom.

Debrecenben voltam kollégista, ahol szokás szerint a karácso
nyi szünetet a Szenteste előtti napon adták ki. Délelőtt tehát
még tanítás volt, s délután lehetett a kollégiumból hazaindulni.
Akik az ország távoli vidékeire utaztak haza, igyekeztek a lehe
tő legkorábbi vonatot elérni, hogy - mivel átszállniuk is kellett
- késő estére hazaérkezzenek. Én azonban a kollégiumban ma
radtam néhány közelben lakó szobatársammal, nekik elég volt
késő délután is elindulni. Így csak másnap, azaz Szenteste reg
gelén indultam haza. Budapesten lekéstem a déli csatlakozást,
így csak délutáni vonattal mehettem tovább, hogy délután 5-re,
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