
ODÚ ÉS FÉSZEK

"A rókának odva van, az ég mada
rának fészke ... " Az evangéliumi mon
datkezdetet szívünk szerint valahogy
ilyesféleképpen egészítenénk ki: "az em
ber meg arra törekszik, hogy otthona le
gyen". Odúnál, fészeknél nem is tága
sabb talán, .de mégis olyan, amelyik
nemcsak a testrneleget őrzi, hanem az
egész emberi életet, sőt nem is csak
egy ember, hanem egy család életét:
házastársak szerelmét, kölcsönös odaadá
sát, fiak és unokák nemzedékeinek egy
másra rétegződő s egymással vitázó él
ményeit, tapasztalatait, álmait.

Az igazi otthon, a legegyszerűbb is,
nevel. Épp azzal, hogy az ujjbögy és az
orr tájékozódási szintjéig lebontva tár
gyiasítja a család szellemét. Ezért "beati
bene nati": "nem föltétlenül a jólétben
születettek (akiknek volt "gyerekszobá
juk"), hanem azok, akiket gyerekkoruk
ban egy igazi otthon némán is ember
ségre nevelő környezete fogadott.

Az otthonnal szemben más Igényei
vannak az alkotó korát élő felnőttnek,

más a gyereknek. megint más az em
lékeit őrizgető öregnek. Az otthon-te
remtés igazi bravúrja ereknek az eltérő

igényeknek összebékítése, egymásba ját
szása. Az megeshet, hogy ideig-óráig
nemértenek egymással szót, az egy
családba tartozók. Otthontalannak, ide
gennek azonban senki sem érezheti ma
gát a közös födél alatt. Egy-egy öreg
fotel vagy egy plakátokkal kítapétázott
gyerek-sarok a legszűkebb otthonban is
helyet talál. Valahol mélyen, saját ké
nyelmünk biztosításán túl, mindnyájunk
vágya, hogy egymásra találjunk, amikor
hazaérkezünk.

Az igazi otthon emberközpontú. Igé
nyeket támaszt a benne lakókkal szem
ben, nemcsak kiszolgálja őket, hanem
tartást is ad nekik. De értük van, s
agyon nem nyomhatja őket.

Aztán az ember otthona nyitott. Nem
"átjáróház" vagy vendégfogadó, de aj
taja ablaka van: bebocsátja a világot
és a jövevényt. A róka nem fogad
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vendéget az odvában, a madár riadtan
elkergeti fészkétől az odatolakodót, de
az ember szívesen látja otthonában a
másik embert.

Illyés Gyula panaszolta, hogy a fran
cia jól eszik-iszik, s szegényes lakást
tart, a németnek a koszt ja sovány. s a
lakása fényűző; mi magvárok meg el
irigyeltük a francia konyhát s a német
lakáskultúrát. Manapság, százados ha
gyományok hirtelen megrendülése ide
jén, fenyeget az a veszély, hogy az ott
hon reprezentációs jellege túlhangsúlyo
zódik, bútor, szőnyeg és kerámia stá
tus-szimbólummá alakul, kifelé fordul,
aminek a 'bensőséget kellene biztosíta
nia, s az ember ellen támad, ami az
emberért van.

"A rókának odva van, az ég mada
rának fészke ..." - Jézus szava - tud
juk - meghökkentő módon f~ytató
dik: "az Emberfiának pedig nincs hová
lehajtania fejét". Az üdvösségtörténet je
lentős szereplőinek meghívatása mind
azzal jár, hogy el kell hagyniuk az
otthonukat. így hagyta el Jézus is a
názáreti házat, amelyet szegényes, de
marasztaló otthonná Mária kere mun
kája tett, s így kívánta meg tanítvá
nyaitól is, hogy megosszák vele a ván
dorapostolotthontalan életét. A termé
szetes emberi életben is vannak alkal
mak, amikor kinek-kinek el kell hagy
nia az otthonát. Ha' máskor nem, akkor,
amikor "elhagyja apját és anyját", hogy
társat válasszon, és azzal új otthont
alapítson. Az otthon igazi egyensúlyát,
úgy látszik, azok ismerik, akik ezt az
elszakadást is vállalni tudják.

Jézus nem egy új családi fészek föl
építése végett szólította ki otthonukból
az apostolokat. Maga is nagyon komo
lyan sorsközösséget akart vállalni azok
kal, akiknek itt a földön nincs igazi
otthonuk. Nem mintha megvetette volna
vagy nyárspolgári életeszménynek tar
totta volna azt az életet, amit egy em
berhez szabott, jól megépített otthon fog
keretbe. Azt akarta tisztázni, hogy igazi
otthonunk az Atyánál van, "akitől mín
den atyaság (otthonépítő szeretet) szár
mazik".
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