
HIT ÉS ÉLET

NEVÉBEN ÉL AZ EMBER

" ... túlontúl sokat beszélünk, túlontúl könnyen, közreadva, ami csak az egyénre tartozik, az ál
bizonyosság kliséibe kényszerítjük azt, ami átmeneti, személyes és épp ezért élő volt a beszéd ár
nyékba eső oldalán. Olyan kultúrában élünk, amely egyre fokozódó mértékben a pletyka szél
csatornájává válik, a pletykáévá, amely a teológiától és politikától a magántermészetű dolgok
eddig példátlan szellőztetéséig terjed ... A telefon világában többet beszélünk, hogy kevesebbet
mondjunk. Lehetséges, hogy ennek megfelelően a rádió, televízió, magnetofon és film világában
többet hallunk és kevesebbet figyelünk oda" - írja George Steiner szót adva korunk tapasztalatá
nak. A mondanivaló megfogyatkozásával és a figyelem elapadásával az ember hamarosan
"visszhang nélküli tájba helyeződik". És ha már "nincs emberem ", akit nevén szólíthatnék, vagy
aki kiejtené nevemet, akkor közel kerülö k József Attila gyermekkori élményéhez : '" .. Öcsödön
nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal való tanácskozás után fülem hallatára meg
állapították, hogy Attila név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogya létezése
met vonták kétségbe."

, Az érzés helytáll, mert név és személy összetartozik. Kapcsolatainkban a személynév rétegei
nek és árnyalatainak megválasztásával voltaképp arra vállalkozunk, hogy megszólítva meg
ismerjük és megszeressük embertársunkat a maga egyetlen mivoltában. Családi nevünk, amelyre
a rokonságban- esetleg azon túl-, iskolában és munkahelyen többedmagunkkal hallgatunk, be
sorol elődeink közé: a családba, a rokonságba; nagyobb közösségekbe: a nemzetbe, az emberi
ségbe. Kifejezi létünk történetiségét, kimondja: nem a nulla pontról indulunk; emberek sorakoz
nak mögöttünk. Sőt az utána írt keresztnév egyenesen arra szólít: írjuk alá, fogadjuk el a benne
felhalmozott családi és nemzeti hagyományokat. Egyfelől őrzi múltunkat, másfelől megeleveníti
jelenünket. Lehetőséget kínál - a megismerés arányában és a szeretet mértékében- a jóbaráti be
cenévtől a legintimebb házastársi név-ajándékozasig önmagunk személyesebb megszólítására.

A névben összegződő megismerés nemcsak a megnyíló szeretettel, hanem az érdektelen kö
zönnyel. netán a gyűlölködéssel is lépést tarthat. Nem a kamaszok között hallható, tanárt és diá
kot egyaránt elkeresztelő csújnevekre érdemes gondolnunk, hiszen ezek legtöbbször a ragaszko
dás vagy a barátság esetlen jelzései csupán. De már kötelességünk eltöprengeni a hallótávolsá
gunkon belül kerengő csúfondáros neveken, mert kártékony hatásukkal kikezdik a személy épsé
gét. Ugyanezt teszik az emberrel az olyasféle személytelen köznevek is, mint munkaerő, robot
gép stb. A tárgyiasító lefokozás odáig mehet, hogy legjobb barátunkról kijelenthetjük: "nem is
merem ezt az embert". Ez volt Szent Péter apostol később annyiszor megbánt bűne. Eskü és átok
alatt, elgyávult szívvel megtagadta Jézust: nem ismerem őt, semmit sem akarok tudni róla, szá-
momra annyi. mintha nem is létezne. .

A nevek személyes környezetünk fokmérői. Érzékenyen tudósítanak kapcsolataink hőmérsék

let-ingadozásairól. De hírt adnak belső világunk szeszélyes változásai ról is. Arról, hogy olykor
felindult állapotban, hízelegve "kedvesem"-nek szólítjuk férjünket-feleségünket, olykor meg 01
dottabb jókedvben legfájóbb nevünkön merjük egymást nevezni.

Jézus, aki a bűnt kivéve mindenben hasonlóvá lett hozzánk, vállalta ezt a nevekkel szővődő
emberi sorsot. Amikor megszületett, "a Jézus nevet adták neki" (Lk 2,21). Máté és Lukács a
gyermekség-történetekben nagy gonddal állítja össze Jézus emberi őseinek névsorát. Máté Ábra
hámig, Lukács Ádámig visszamenőleg, mintegy sejtetve: az emberré lett Ige osztozik családjá
nak, népének, az egész emberiségnek történetében, "családi nevében". Amikor megkeresztelke
dett a Jordánban, az Atya ünnepélyesen kinyilatkoztatta a születés hírüladásakor bejelentett ne
vet: "Ez az én szeretett Fiam" (Mt 3,17). S a szeretett Fiú elindult, hogy "nevet szcrczzen": nem
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úgy mint Bábel építői (Ter 11,4), hanem mint alázatos szolga. Útközben halászokat szólított meg
és tanítványokká tette őket. Közülük Jakabot és Jánost meghitt közvetlenséggel a .mennydörgés
fiai" -nak (Mk 3,17) nevezte, de Simonnak, más szándékkal, a Kéfás nevet adta. Jairus gyermekét
"kislány"-nak (Mk I5,41) szólítva keltette életre, de Heródest, aki meg akarta ölni, csak "róká
nak" (Lk 13,32) titulálta. Igéinek meghalIói "anyám és testvéreim" (Lk 8,i1) voltak a számára,
de a farizeusokat álságos képmutatóknak hívta. Embereket szólított meg. Sohasem hízelgő nyá
jassággal vagy megaIázó tiszteletlenséggel, hanem mindig úgy, ahogy a helyzetek és találkozások
igazsága és szeretete megkívánta. És őt is megszólították. Eleinte csodáin ámulva és igéin tűnőd

ve prófétának és rabbinak, később gúnyolódva és megbotránkozva benne "falánk, borissza em
ber"-nek (Mt 11,19), a "zsidók királyá"-nak (Mk 15,18), bár korántsem a személyes közelség
vagy távolság felismerésének tisztánlátásával.

Jézus emberek felé fordult. Megszólította őket. A kiejtett névben azután ki-ki felmérhette ön
magát a látlelet pontosságával. Találkozhatott féltve takargatott belső világával: szegénységével
vagy ürességével. Jézus nem adta alább, az ember szíve-közepét vette célba. Azt a helyet, ahol a
névnek visszhangja támad, és belőle kihalIhatóvá válik az Isten neve. Az a név. amelyet a Fiú
szerzett az Atyának. Főpapi imájában ezt a küldetést így foglalta össze: "Megismertettem velük
nevedet és meg fogom ismertetni, hogya szeretet, amellyel engem szerettél, őbennük legyen és én
őbennük" (Jn 17,26). Az idézett szavakból kiderül, nekünk is nevet szerzett. Aminthogy az is ki
tűnik: Isten neve nem puszta ismeret, hanem maga a szeretet, azonképpen a mi nevünk sem me
rő név csupán, hanem az Atya és Fiú Lélekben egy szeretete mibennünk és miközöttünk. Mind
ebből részt.kaptunk keresztségünk révén, melynek újra és újra felszítható kegyelmét őrzi a min
dennapokban meg-megfakuló keresztnév.

Környezetünkben bőven ömlenek a szavak, hangzanak a nevek, meglehet, mégis "visszhang
nélküli tájban", "a pletyka szélcsatornájában" élünk. Míg ezt a személytelen, névtelen vidéket
járjuk, gondolunk-e arra: esélyünk van, hogy az ember .megmenthesse jussát: önmagát", hogy
meglelj~ a nevet, amely kielégíti az ember szegénységét, és betölti a szív ürességét.
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György Attila: Keresztény tanítás
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Bolberitz Pál: lsten, ember, vallás
Possonyi László: Tettenérés
Rónay György: Hit és humanizmus
Szántó Piroska grafikái diafilmen az ó- és
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