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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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désről és a békéről. Olvasóim azonban jogosan kérdezhetik: "ho
gyan írhatsz te a hazai helyzetről, mikor 51 éve külföldön élsz?"
De talán éppen arról volna szó, hogy megpróbáljunk a kiengeszte
lődésről szólni anélkül, hogya vádak bizonyítását vagy elvetését a
magunk feladatának tartanánk.

Ezek kapcsán két történet jut eszembe, mindkettő igaz a maga
módján. Az első történet részlet Gertrud von le Fort Die Frau des
Pilatus című elbeszéléséből. A történet azon a mátéi passiórészle
ten alapszik, amelyben Pilátus felesége azt üzeni férjének: "Ne
avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szen
vedtem ma álmomban miatta" (Mt 27,19). A történet többi része
legenda, de mélyebben mutatja meg Jézus egyéniségét, mint sok
történész tudálékos magyarázkodása. Azt a részletet idézem,
amelyben Pilátus felesége a palota balkonjáról figyeli és mondja
el az elítélés jelenetét:

"A kormányzó sötét tekintettel ült az ítélőszéken. Az ítéletet
már nyilván kimondta, mivel a katonák éppen kezet emeltek az
elítéltre, aki előtte állott. Vörös katonaköpeny rongyai fedték a
testét, véres fejét tövisgallyak fonták körül. Ám a tekintete volt az
igazán megrendítő: ez az irgalomra érdemes ember olyan irgal
mas tekintettel nézett, mint aki az egész világnak megkegyelmez,
a kormányzónak, ítélő bírájának is, sőt éppen őneki. Ez az irga
lom az elítélt egész arcán tündöklött - és ha az életem ettől füg
gene, akkor sem tudnék semmi mást mondani róla, minthogy ez
az irgalom olyan határtalan és felfoghatatlan volt, hogy mikor rá
néztem, ténylegesen szédülni kezdtem. Úgy tűnt, mintha ez az ir
galom, amely a fogoly arcát egészen a felismerhetetlenségig el
nyelte, el akarná nyelni az egész általam ismert világot. Úgy
éreztem, hogy az egész általam ismert világ valahogyan inogni
kezd, s ez az érzés annyira hatalmába kerített, hogy mindenható
ereje ellenállást váltott ki belőlem. Éreztem, amint meredeken fel
ágaskodott bennem a reménytelen védekezés, hozzátapadt elítélt
világomhoz és mereven, bár erőtlenül kitartott bennem. Mindez
egyetlen pillanat alatt ment végbe. A következő pillanatban a ka
tonák megragadták az elítéltet, hogy a keresztre feszítés helyére
vigyék. A kormányzó fölemelkedett ítélőszékéből és még mindig
ugyanazzal a sötét tekintettel visszavonult palotája belsejébe."

Pilátus felesége akkor tért meg, amikor később Rómában
megpillantotta ugyanezt az irgalmat a vértanú keresztények ar
cán, akik megbocsátottak hóhéraiknak. Megérezte, hogy ez az ir
galom minden más hatalomnál magasabb rendű, és elfogadta.

Több mint kétezer évvel Krisztus elítélése után egy budapesti
kórházban öreg pap lép a kórterembe, és amint évtizedek óta
minden héten tette - még abban a korszakban is, amikor szigo
rúan tiltva volt -, elbeszélget a betegekkel. Egy haldokló öreg
ember megkérdezi tőle: "Mond ez a név valamit magának?", és
egy nevet motyog. "Hogyne mondana - feleli a pap -, nagy
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gazember volt, vérbíró. engem is ő ítélt el." "Én vagyok az az
ember" - suttogja a haldokló. A pap egész testében megrázkó
dott. Nem a gyűlölettől, hanem az Isten irgalmának a megta
pasztalásától, aki ennek a szerencsétlen gazembernek is megadta
a megtérés kegyelmét. Meggyóntatta és feloldozta.

Hát ezért legyőzhetetlen az egyház: áruló [údások és gyáva Pé
terek ellenére mindig magában hordozza az új élet energiáit, mivel
az Isten irgalmának szentségét hordozza, sőt magát az irgalmas
Krisztust. Ha ezt mi magyarok felfognánk, s önmagunknak és má
soknak Krisztus irgalmával meg tudnánk bocsátani? Újjászülethet
nénk és újjászületne az ország. Mind az öreg, mind a fiatal nemze
dék ráébredne arra, hogy a boldogság titka a kezében van:
szeressűk ellenségeinket. Pilinszky szavaival: "Aki Jézussal és Jézu
sért szeret: gyűlöli a bűnt mint valami idegen tárgya t, mélyen,
szinte fokozhatatlanul szereti a bűnöst mint kivétel nélkül Isten ké
pére és hasonlatosságára teremtett élő-szenvedő testvérét." Tehát
nem elmosva a jó és rossz közötti különbséget és nem leereszkedő

gőggel az ellentétes nézeteket vallókkal szemben. Hanem elgondol
kozva a Pilinszky idézte Zoszima sztarec szavain: "Különösen azt
jegyezd meg, hogy nem lehetsz bírája senkinek. Mert e földön sen
ki se lehet bírája egy bűnösnek, amíg a bíró maga rá nem ébred,
hogy ő is pontosan olyan bűnös, mint az előtte álló."

Társadalmunk
sokszínűsége a
legnagyobb értékünk
Mi magyarázhatja azt, hogyaszomszédainkhoz - a csehekhez, a
lengyelekhez, a szlovákokhoz - képest ma Magyarországon sok
kal rosszabb az egészségi, demográfiai helyzetünk, és hogy inkább
hasonlít az ukránokhoz, az oroszokhoz, mint a közvetlen szom
szédainkhoz? Mi magyarázza, hogy a Távol-Keleten, Japánban
vagy Szingapúrban a társadalom gyökeres átalakulásának idősza

kában a világon leghosszabb várható élettartamnak örvendenek,
míg a mi életkilátásaink épp ellenkező irányban változtak?

Ha meg akarjuk érteni ezeket a jelenségeket, az 1956-os forrada
lom és szabadságharc utóéletéhez kell visszanyúlnunk. 1956 a
nemzeti összetartozás, kohézió világra szóló példája volt. Gyerek
ként átéltern. hogy ez az összetartozás milyen hihetetlenül nagy,
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