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Nem "nekem". Ez fellengzős, affektáló kérdés. Húzza maga után a
belőle következőket: hogy-hogy nekem? Fontos ez? Ki vagyok én
(és nem te), hogy ez fontos lehessen? Még jó, hogy Jézus ahhoz, hogy
legyen s valamilyen legyen, mielőtt az s olyan lenne, nem érdeklődik

a tetszésem iránt, netán az igényeim felől. Az igazi, a megrázó kér
dés, amelyet mély megválaszolhatatlansága miatt félig mindig csak
suttogva ejthetünk ki, mert magának a kérdésnek a háttere csöndet
sugall, azt, hogy zárd össze a szád, mivel benne van, benne fehérlik
a minden válasznál válaszabb test, szóval ez az egyetlen fontos kér
dés: ki vagy te önmagadnak, a saját szavaid szerint?

A tegnapi evangéliumban azt mondtad. "Én vagyok a világ vi
lágossága" (Jn 8,22-29). Itt akár meg is állhatnánk. Ez a mondat egy
kötetre való gondolatot sugalmaz. Mi a világ? Szüksége van-e a vi
lágosságra? Olyan sötét-e, hogy csak ő tudja megvilágítani? Ha
igen, ő hogyan? Hová süssön be a fénye? Milyen fényez? Illetve
ennyi elég is volna evangéliumnak. Kijelentése sebet üt, nagy, örök
sebet az uralkodásra termett hétköznapi sötétségen. Ez nem is felejti
el neki soha. Útnak indítja őrző-védő osztagait, melyek ugyancsak
sötétek. Világosság? Ott van, nézd, a sátoros ünnep. Több ezer fák
lya fényében áll a hatalmas templom: az nem elég világosságnak?
Es nem is mondhatnak mást; igazuk van. Ez valóban az egy Isten
temploma. Akkor te mit akarsz? Létérdekből és sorsszerűen is el
lenfeleivé kell lenniük, mert semmit sem értenek meg abból, amit ő
mond vagy jelenlétével sugároz. Test szerintiek; de miért rossz ez?
Jó, elismerjük, tényleg van benned valami rendkívüli, te próféta,
mondjuk világítasz, de hogy te lennél a világosság? Ugyan. Nem
tudod, mit beszélsz ... Azután már ingerültebbek a mondatok: "Te
önmagadról tanúskodsz, az pedig érvénytelen!" Valóban. "Hol a te
atyád?" És: miket hord itt össze, "Csak nem öli meg magát?" És
végül, újra s újra: "De hát ki vagy te?" Mondd meg végre, ki vagy
te? .. Születésétől a haláláig ezt mondja. És ezt teszi is. Mindig meg
toldva azzal, hogy tehát akkor kik vagyunk mi?

S mint egy nappali villám, verőfényben, bele az arcukba: "Ha nem hi
szitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökben!"Ez Jézus szájában
istenbizonyíték. Az ő fülükben - ha levonják a végkövetkeztetést
- istenkáromlás. Ezt meri állítani? Vagyis nemcsak, hogy ő az, aki
megbocsát, hanem ő maga a megbocsátás? Mi, Ábrahám gyermekei
nélküle elkárhozunk? Hogy azt kellene hinnünk, te az vagy, akinek
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mondod magad? .. A szívek félreeső helyein halmozódik az elképe
dés, mélyükben a harag, elkerülhetetlenül a gyűlölet. Gondolatban a
kezek, bár még nem mozdulnak, keresik már a köveket. És akkor
még tetézi is: "Majd, ha fölmagasztaltatom, megtudjátok. .. Aki
engem kűldőtt, velem van és nem hagy el engem!" Ki van veled, te
szerencsétlen. A náderdőként ingadozó, tanulatlan, mindig éhes, os
toba, hiszékeny és aljas csőcselék, amelyet alig lehet kordában tar
tani? Ezek? Az első vezényszóra szétfutnak, mint a nyulak. Hamis
reményeket táplálsz bennük, ezért megfontoltan vagy veszélyes.
Nincs más megoldás: el kell távolítani ezt az ámokfutót, mielőtt na
gyobb bajt csinál. Egyik-másik pap, elöljáró, akiben eleven a lelkiis
meret, föl is sóhajt: meg kell bizony halnia. Ő pedig elfordul tó1ük.
Milyen gyöngéd rezignáció van ebben a lassú mozdulatban, milyen
- épp az emberi természetességbe rejtett, kemény - isteni ítélet:
"De minek is beszélek nektek!"

Ki vagy te? Ez az egyetlen igazán fontos kozmo-ontológiai és antro
po-morfológiai kérdés. Ezért ilyen súlyos. Mivel Emberfia-Istenre
kérdezünk, "speciális" meghatározókra számíthatunk: a maga
megnevezésekre, s e megnevezéseket követő tettek megtörténtére.
vagyis a Cselekvő hitelességére. Hogy ő az élet, és az igazság is ő,

azt jelenti, az ő élte élet az igazság, s az ő igazsága élő, megsemmi
síthetetlen, örök. Ha az örök igazság élet, akkor csak isteni lehet. Ő
tehát a Forrás, a kozmosz származási helye, oka és teremtője, min
den lény, dolog, a természet, immanens törvényeivel, asztrofizikai
mozgásával, embernek kaotikus, mégis feketéből kifénylő rendjé
vel, történetével, rendkívüliségével együtt, azaz isteni parttalan
ságban, magunk is megfoghatatlanul élünk az egyedül Konkrét
Úrban, Jézusban. Az ő cselekvésének módja világosan mutat a Be
fejeződésre is: a végtelen isteni nem hoz létre önmagán kívül"vég
telenségeket", önmagát sem létre hozta, hanem"van", úgy, hogy
volt és lesz. Amit azonban végesnek teremtett, azt - a végesbe oj
tott isteni révén - akarhatja végtelennek. Isten nem ismer kény
szert. Születhetik, de "nem teremtmény". S ez az idő abszolút rela
tivitását, alárendeltségét foglalja magában. Az, hogy ő Élet, az
élet-értelmezéseknek. az alaki alkalmasságnak a lényegváltozásra,
az alak és a forma különbözőségébenrejlő, s mégis, egymáshoz kö
zeledve, egybeeséseiknek megszámlálhatatlan variánsát hozza ma
gával (esztétikailag is), illetve - mintegy örvénylőn- árasztja ki
magából Krisztus, s benne, általa az ember krisztusivá formálóda
sát: minden Istent-ben, az ő) hatalmában van. Minden Belőleél, fej
lődik, bontakozik s tökéletesedik, ideértve a szélsőségesnek (el)ítélt,
s különleges változások teljességét is. Vagyis, ami van (a rossz nincs)
Krisztusban van, krisztusian van, én-t s határokat könnyedén ve
szítve el, s ha pusztul is, megmarad, mert lett és soha nem lesz az,
hogy már nincs. A mindent átható Szeretetrőlbeszélünk, ami "nem
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más, mint a lényeg folyamatos megvalósulása" (Karl Rahner), véget
nem érő változásaiban.

Ki vagy te? Út. A mi utunk. Ki ez a "mi"? A követőid. Nagyon vilá
gosan meghatároztad, kik azok, akik követnek téged, s kik nem. De
utaltál rá, hogy tudtunkon kívül, nekünk ismeretlenül sokan vannak
veled valamiképpen, vagy a nyomodban. Akiknek te vagy az útjuk,
azoknak is igen eltérőertkanyarog, mégis egy, azonos a te titkodban,
emberségedben, Úr-mivoltodban. Utad az Anyaszentegyház, amely
nem ott végződik, ahol már nincs plébánia. Utad valóságos, evilági
mezsgye, köves út, mezei gyalogösvény, és csak ritkán van vörös kó
kuszszőnyeggelletakarva; akkor általában (veszélyesen) széles az az
út. Hitünkben vagy jelen, hitünk a jelened a föltámadás valóságában.
Nem lehet téged bennünk megkeresni (nem itt vagy, nem ott), hanem
a szellemünkben. Tehát személyiségünk a lakhelyed, ez a szép, he
gyes-völgyes, szakadékos, messzenyúló táj, éggel, földdel, évsza
kokkaI, termékeny talajjal. Itt jőssz-mész, (meg)hallgatsz, kérdezel,
ösztönzöl, sarkallsz, megújítasz, meg is fenyítesz, föladatokat bízol
ránk, csöndet és szavakat adsz. Amikor átölelsz itt, jó nagy tűzben

gyönyörködtetsz, amelynek örök öröm fénylik a fókuszában ... A hit
ben nincs rangfokozat. Van hitben elszegényedőfőpap,és túlhalmo
zott birkapásztor vagy rőzseszedő.facipős kislány is. Sőt bűnöző.

Nem is egy. Ahogy éppen telik ebből a különös táborból. Szereted,
ezért táplálod értelmünket. Ajándékozó Istenünk vagy te. Viszont
nem kedveled bennünk akordonokat, fölborogatod őket. A szabad
ság, a szépség, a tett s a szabad szó alételemed. Igeként pásztorkodsz.

Jól cseng az, hogy nagy realista vagy. De igazabb, hogy te magad
vagy a Realitás. Tengernyi tapasztalatod van. Ezért bizonyára nem
veszel komolyan mindent, amit teszünk, mondunk vagy írunk, de
minket nagyon komolyan veszel.

A találkozásról (II.)

Van, akivel találkoznom kellene, de emberileg ez már lehetetlen.
Azzá lett. Kerüljük egymást, holott ezt én nem akarom, s talán ő sem.
Ha mégis összefutunk, messzebb vagyunk egymástól, mint amikor
távol. Kár az ilyet erőltetni,s letagadni is kár. Szavaink kibuknak be
lőlünk, érzékeltetik idegenségünket. Ha távol vagyunk egymástól,
vele, s lehet, hogy nála vagyok; a vérem... Törvényszerű ez, mondta
egy szerzetes barátom, akire sokat adok. Ittlétünkben van valami (s
épen a legmélyebben fekvő dolgok között) olyan jó, aminek mintha
nem szabadna megtörténnie, bár - tette hozzá - elfogadom, ez sze
retetlenül hangzik; mégis... Nem tudom, gondolom. Nem tudom.
"Igazi találkozás", kérdezem; milyen az? Az-e, ha annak érzem?
Mária ott ült a sarkán a sárban a kereszt alatt, feje méternyire fiának
alvadt véres lábaitól, s azt nyöszörögte, "adjanak neki inni, hiszen
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szomjas", Jacques Fesch börtönnaplójából idézve. Nem az összekö
tött, egybeforrott életek végsővalósága ez, a rohamosan közeledőel
szakadás előtti pillanatokban? .. Mindenkinek bennünk kell lennie.
Annak, akit szeretünk, s annak is, akit nem. Nem szeretni valakit nem
annyi, mint gyűlölni. Akiről azt hiszem, gyűlölöm, egyszer csak a
nyakamban van. Egyáltalán: mi az, ami történik velünk s bennünk?
Ez csak az imádság fényében körvonalazódik. De akkor mintegy fél
reérthetetlenül. Hallgathatunk is róla. Sőt, hallgatnunk kell róla ...
Futunk Jézushoz, hogy adja meg újra s újra egyetlen válaszait. Meg
adta. A Kenyér a válasza. Mindig mindenre a Kenyér. Hátha éppen
ezért lehetünk megválaszolatlan bizonytalanságban, sőt olykor kife
jezetten benne kell lennünk? Tetszik vagy sem. Ugyanúgy, mint a Ke
nyér-adta nem evilági bizonyosságunkban.

Aki az élet, az a találkozás is (Én vagyok a találkozás... ), mert az út is
Ő. Ez az út pedig a Középpontba vezet. A legkülönbözőbb és a legrej
tettebb célok vonzhatnak minket, ha ezen az úton járunk. Tehát elő

ször bele kell botlanunk az Igazságba, s rajta, aki út is, találkozhatunk
bárkivel. Ki vagy te?, kérdezhetik tólem. Találkozás vagyok, mond
hatom én is. Ez nemcsak alkalmat jelent (jelentek) tehát, Miatta, időt,
hanem bizonyos el-vagyok-rá-készülve féle állapotot, hőfokot, iriten
zitást, és - talán különös módon - fölszabadulás-élményt, szabad
ságot, amitől nem lehet félni, viszont a találkozás szövevényében már
tartózkodó, előrelépős visszahúzódó rugalmasságot, óvakodást, oda
adást, szakaszokat. A találkozás elasztikus játék is. Ezért jól tűri az iz
galmas fordulatokat, de nem tűr semmi erőszakot.Valahogyan min
dig benne van ennek a Pál-i szónak hétköznapi univerzalizmusa,
hogy "állj elő vele" - a hiteddel, vagyis Vele magával, a szeretetbe
foglalt képességeiddel, az örömhír számtalan újsütetű értelmezésé
vel, a legemberibb, a legszélsóbb problematikák objektív ismeretében,
meghallgatásában is - "akár alkalmas, akár alkalmatlan", és tedd
szóvá, hagyd szóvá lenni őt magát, az Öröm- és az örömhírt, mert Az
és az, ne akard irányítani, ne sertepeltélj neki s előtte, ne aggodal
maskodj a "jövőjéért" - Ő a jövő, nem tudtad? -, ne magyarázd el
képesztő bukásainkat, elégtelenségeinket, viszont lásd be kishitű

ségedet, oktalanságodat, gyöngeségedet; "cserébe" meg fogja találni
magának a rést, azon beárad, besurran, beszélni kezd, csöndet teremt
maga körül "és ül", egyszeruen, mint egy megfáradt kétkezi munkás;
ti pedig egy legyetek Krisztusban... Mintha úgy is volna már.

A Mű, és a művek (Ill.)

Minél inkább van az ember Istenben, annál szívesebben s észrevétle
nül feledkezik meg önmagáról. Benne lenni; ne kérdezzétek, mikor s
hogyan, inkább azt, mikor nem s miben nem? .. Szóval az ilyen ember
kezd hasonlítani Krisztusra. Ne kérdezzétek, miben, hogyan, hol, elég,
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ha ezt ki mertem s tudtam mondani. Nincs szüksége tükörre. Mérö
eszközökre. önmagára van szüksége. S némi időre. Meg a többiekre.
Kivétel nélkül. És igen, ez az egyetlen létezőboldogság. Tudom: mind
nehezebb ezt a szót, boldog, kiejteni, de annál kevésbé szabad róla
hallgatni. Hogyne lenne az, ha odaadja a kicsit a nagyobbért, az is
mertet az ismeretlenért, a régit az újért, a töredezettet az egészért? És
éppen a tényleg odaadott kérdezi meg, kicsi-e az a kicsi? Ismered-e azt
az ismertet? Régi-e, amit annak mondasz? A töredezett alatt nem tit
kos egység lappang-e? Az emberszeretet kérdései ezek. Műveinkben,
a tetteinkben válaszolunk. Amelyek a magafeledkezés tanúi, mégis a
legmélyebb öntudat pillanataiban születnek.

Jézusnak nincs ennyi s ilyen műve. Neki egy s másmilyen műve van:
önmaga. Szűnninem tudó léte Életté lett. Ez az Élet árasztotta ki ma
&ából s magán át a Teremtést. De a tere.mtésnél több és nagyobb az ő

Elete előtti Léte. Ezzel a Léttel átitatott Eletét eteti s itatja meg övéivel,
most már örökké "elemésztve" magát bennünk, így válva kinek-kinek
a legszemélyesebb életévé. Ez az alázat leér a kárhozatig, és fölér az
Atyáig. Vagyis Egyetlen Mű van a Mindenségben, aki minden terem
tett mű forrása, Jézus Krisztus. Aki nemcsak mélység és magasság,
hanem az én mélységem és az én magasságom, vagyis mindenkié, sőt
mindené. Aki maga a totális nyitottság és a totális zártság. Tehát a te
remtettek totális testvérisége, testvérsége ő maga. Ha földbóliettem és
földdé leszek, az nem a megsemmisülés fenyegetése, hanem ennek a
testvérségnek íve, kalandos bejárása, bizonyítéka. Ez a Mű nem oltja
ki, nem fitymálja le, nem mellőzia teremtettek művét,hanem művek

megszakítatlan alkotására serkenti a teremtetteket, ha másért nem
(másért is), azért, mert azonos önmagával. Ezért az ember vallásos
sága csak akkor hiteles, ha hívő lényét vallása művészetkéntjárja át,
vallásossága személyes művészeténekjegyeit hordozza. Ilyen érte
lemben ha a művész vallása a művészete, nem mondunk kevesebbet.
Ezért - természetfölöttien természetes, hogy - a nagyok termékeny
életük végén visszatérnek gyermeki tisztaságú vallásosságukhoz.
Cézanne, Matisse, Utrillo, Pascal vagy Gaudi szűzanyásbúcsúkra jár.
Michelangelo, Stravinszky, Kandinszkij, Kodály, Tarkavszkij, a forra
dalmi Sosztakovics imádkozik. "Kozmoszként" élnek, mint Vörös
marty, Eliot, Bartók, Perse. A "színfalak" mögé fülelnek, mint Palest
rína, Vivaldi, Bach, Handel. s tragikus gyermekek, mint Mozart, Klee
vagy Csontváry. És liturgikusok, mint Dosztojevszkij vagy Szolzse
nyícin. aki kápolnát építtet dolgozó-házacskája szomszédságába.

A hátunkra súlyosadó kereszt vége elég mély árkot váj a földbe
ahhoz, hogy belőle kűlönös, ritka, új és más, a személyes hit virá
gai hajtsanak ki, s ne az ontológiailag igénytelen "közhely-bölcses
ség" gyomnövényei (M. BlondeD.
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