
KARÁTSON GÁBOR

Iró, festőmüvész

a nyitott váróteremben és egy fél kiló kenyérre sincs pénze... De
- sorsát elfogadva és bízva jobbá válásában - edz rendületlenül.)

És ki állíthatja, hogy ő képes megbocsátani, teljes szívébó1, vagy sze
retni az ellenségét is?

Az egyetlen hiteles megbocsátót úgy hívják, Jézus. Ő az elénk
állított örök minta/példa. De rajta kívül? Még megpróbálni, még
addig eljutni, hogy megpróbáld, az is iszonyatosan nehéz. (Ha
igazán őszinték vagyunk magunkkal...)

Mégis, megpróbálta már?
Próbálkozom, tehát vagyok. Ért már néhány csalódás életem

ben, de a legnagyobb talán az utóbbi időben történt velem. Öreg
barátom (mesterem, apám, nagyapám) egyik napról a másikra
úgy döntött - elfogadható indoklás nélkül -, hogy miután sze
relmi bánattól vezérelt öngyilkossági kísérlete után visszaráncigál
tam az életbe és ő a pszichiátrián beleszeretett egy másik ápoltba,
úgy döntött, nincs rám többé szüksége. Barátomról, író ember lé
vén, és ötven év nyugati egyedülléttel háta mögött, mindig is
tudtam, hogy nárcisztikus szempontjai mindennél fontosabbak
számára. És azt is, az önbecsapás képességét mindig jól alkalmaz
za ... Amikor ennek én magam is áldozatul esek, rögtön máskép
pen látom, sokkal kevésbé megbocsátóan viszonyulok hozzá. Vé
gül, hosszú hónapokra van szükségem, akár agyászmunkánál,
hogy életem e legnagyobb csalódásán túltegyem magam. És meg
bocsássak neki. (Azt hiszem. Nagyjából legalábbis.) Amúgy, sem
racionális, sem pedig irracionális érvek nem segítettek, csupán a
mindent békévé oldó és tisztára mosó Idő. A többi viszont már
végképp nem az én dolgom. Isten bocsásson meg neki! És oldja
békévé szívünkben különbözőségünket, másképpen gondolkodá
sunkat: barátságról, szeretetró1, szerelemró1, életró1...

Karácsonyéj I

József és Mária
Nyilvánvalóan a Föld a Centrum, az a görcs vagy csomó, amelyen
a Láthatatlan meg tudja vetni a lábát, átformálni a Kezdeti
Egyáltalánt, amíg a Második Ádám a maga tökéletességében szín
re nem léphet, egy ütött-kopott, halálra sebzett ismeretlen. A vá
lasztott út enyhén szólva fáradságosnak bizonyult, nevezhetnénk
akár rettenetesnek is, ha nem biztatna, egyúttal, valamely (emberi
ésszel persze felfoghatatlan) kedvező kimenettel (mivel azonban
nekünk inkább csak emberi eszünk van, nem tehetünk egyebet,
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KERESZTY RÓKUS

Ciszterci szerzetes,
teológus

mint hogy ráhagyatkozunk a pneuma nevű szélre, ráfekszünk a
vízre, sodorjon, amerre sodornia kell).

A kezdet, ha nem volt is annyira fájdalmas, annyira minden
reményt elfedőn iszonytató, mint lett azután a vég, emberi érte
lemben, a kereszthalál, drámainak azért mindjárt drámai volt,
bár meg kell hagyni, csodálatos fényragyogásban. Itt nálunk,
Magyarországon, most persze tél van, és jól van ez így, most a
legmélyebb a külső sötétség. De Betlehemben is éjszaka volt,
amikor az Úrnak Angyala, azon az első Karácsonyon, eljött a
mezőn háló pásztorokhoz, és az Úrnak dicsősége körülvevé
őket, és nagy félelemmel megfélemlének (ne féljetek, mondta az
Angyal). És hirtelenséggel jelenék az Angyallal mennyei sere
geknek sokasága; ezután mennek csak be a pásztorok Betlehem
be, hogy lássák azt a dolgot, amelyet megjelentett nekik az Úr.

Többféle áramlat folyik össze akkor Betlehemben. Egyrészt
vannak ezek a mennyei jelenések, magukban véve is már gazda
gok és bonyolultak, amelyekkel meglátogat minket a naptárrio
dat a magasságból, mindannyiunkat. Másrészt ott van az egész
zsidó történelem, amely elvezetett idáig, mérhetetlen vándorlá
sokon át, a nemzetségtáblázatok .Máténál és Lukácsnál. Azután
ott vannak a napkelet felől érkező bölcsek, mágusok, talán a régi
iráni vallás papjai, akik látták a zsidók királyának csillagát nap
keleten, és jöttek, hogy neki tisztességet tegyenek. Egyszóval Eg
és Föld megindult, megindultak a kozmikus erők és az emberi
szellem, hogyaMegváltó előtt megnyissák az utat.

De amire ma talán leginkább figyelnünk kellene, ami a legfő

képpen mireánk, halandókra tartozik, éppen most, a hovatovább
általánossá váló szétesés idejében, az ez a férfi és nő, ez a házas
pár, József és Mária. Akik az evangéliumokban leírt súlyos, idővel

már-már elviselhetetlenné váló kísértések és próbatételek között
mindvégig megállták a helyüket - akármit jelentsen is ez a szó:
az emberi lényt, az Istennek képére teremtett férfit és nőt kívülró1
és belülről érő, fokozódó intenzitású támadásokra adott kiegyensú
lyozott és mélységesen mély válaszokat, a feltétlen összetartozás
tudatát, a saját sors vállalását, akármilyen különös is az, hétközna
pi mértékkel mérve. Nyilván ezért mondják szenteknek őket; de az
egész egy fiatal férfi és nő között kezdődik el. Nevethetünk, ha rá
juk gondolunk, örülhetünk nekik, mint egy példátlan győzelemnek.

Az irgalom hatalma
Hálás vagyok a Vigiliának az idei körkérdésért, mivel régóta sze
rettem volna egy-két gondolatot megfogalmazni a kiengesztelő-
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