
HIT ÉS ÉLET

Erődök és közlekedőedények

Szokás az embert edényhez hasonlítani: törékeny, de értékeket hordozó edényhez.
Mi kerül bele, az nagymértékben függ attól a környezettől, ahonnan elindultunk,
ahová nap mint nap visszatérünk; de meghatározzák azok a kisebb és nagyobb kő

zösségek is, amelyekre azt mondjuk, hogy mi. "Mi keresztények" egyúttal "mi ma
gyarok" is vagyunk, de nemzedékünk, szakrnánk, lakóhelyünk, brigádunk, baráti kö
rünk is mind olyan kör, amelyekről így szólunk: a mienk.

Nemcsak a magányosak vannak nehéz helyzetben, hanem igen gyakran azok is,
akik több közösséget is magukénak éreznek. Többen a Bibliára hivatkozva azt hangoz
tatják, hogy nem lehetünk egyszerre két úr szolgái. Nem kevesen érzik egyrészt a
többlet-értékér, másrészt a lehetetlenségét is annak, hogy egyszerre két vagy több kö
zösség érezze őket övéinek. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, akik más vi
lágnézetü közösséget éreznek közelebb ízlésükhöz, személyiségükhöz, tevékenysé
gükhöz, és szégyellik, hogy az "igazit", a keresztény közösséget nem tudják igazából
övéknek mondani. Szép számmal akadnak olyanok, akik egyszerre szeretnének jó
keresztények és a társadalmi gyakorlatot más világnézetűekkelegyütt megváltoztatni
kívánó reformerek vagy forradalmárok lenni, valamint olyanok is, akik úgy érzik,
hogy bizonyos kérdésekre éppen a másféle világnézetü közösségbe tartozó barátaik
adják a meggyőzőbb válaszokat.

A hová tartozzunk? kérdésre sokan így válaszolnak: mindegy, hogy melyik közösség
nek vagyunk tagjai, ha egyénileg keresztények maradunk. Mások azt vallják, már csak
azért is a saját közösségünkben kell minden erőnkkel tevékenykednünk, hogy még
vonzóbbá tegyük a miénket az eddig más közösségekbe is kívánkozók számára. Nem
kevesen úgy vélik, hogy önellátónak kell lennünk, a mi világunkba kell összegyűjte

nünk minden olyan értéket, amely eddig máshová csábított bennünket. De lehet-e,
szabad-e csak általunk lakott szigetté, bevehetetlen eröddé, remeteséggé, szektává,
összkomfortos és bombabiztos bunkerré, kegyelmet elnyelö kanálissá vagy kegyes
klubbá lennünk egy olyan világban, amelynek nagyobb részére már nem a törzsiség,
hanem a sokrétűség, a kisebb-nagyobb közösségek bonyolult ötvözete jellemző?

Lehetünk-e kotlekeddedenyek, amelyek felülről, a kegyelem felé nyitottak, alulról
pedig, ebben a "lenti" világban egymással és másokkal is kapcsolatban állnak? Lehe
tünk-e hidak két vagy többféle mi között? Lehetünk-e egyenrangú tagok is, vagy csak
a mieink követei a másik vagy a harmadik közösségben? Elég csak azt az elvet ki
mondanunk, hogy ha Urunkat Barátunknak is érezzük, akkor Barátunk barátai is a
barátaink lehetnek? Vagy pedig másféle (lélektani, szociológiai, filozófiai, erkölcstani
és teológiai) szempontokat is fontolóra kell vennünk? Mennyiben kell nekünk, köz
lekedöedényeknek másféle erőkkel is számolnunk? Például gyöngeségünkkel, állha
tatlanságunkkaI, hűtlenségünkkel.

*
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Századunk végéhez közeledve megpróbálhatunk számot vetni korunk fölfedezéseivel,
tapasztalataival és tanulságaivai: eredményekkel, amelyek később kudarcoknak bizo
nyultak, tévedésekkel vagy ostobaságokkal, amelyek végül mégis elöbbre vitték a
fejlődést.

Alapvetöen megváltozott például az emberről alkotott képünk. Az igazi ember az,
aki szabad, független, autonóm - hirdették humanista színezetű mozgalmak, ideoló
giák századunk elején. Az autonóm embert eszményítő törekvések messzeható követ
kezményekkel jártak egyéni és társadalmi téren egyaránt. Századunk közepétöl rá
kellett eszmélnünk: a szabadság egymagában nem tesz emberré és boldoggá, az em
ber csak a másiknak odaadottan válhat önmagává. A másík nem akadálya, riválisa
egyéniségem szabad kibontásának, hanem nélkülözhetetlen feltétele: csak együtt,
egymással válhatunk magunkká. "A személy relációs fogalom" - mondják a filozófu
sok. József Attila költői képével: "Hiába fürösztöd önmagadban, / csak másban mos
hatod meg arcodat."

Különösen hangzik, mégis természetesnek mondhatjuk, hogy az emberi személyek
egymásrautaltságát részben az antropológia új megfontolásai, részben azonban a
Szentháromság teológiája segítette elö, Az ember létének első pillanatától fogva bo
nyolult, eget-földet átfogó kapcsolatrendszerben él. Isten is egy néppel, tehát közös
séggel kötött szövetséget, s éppen ez az Isten-hit tette egybeforrott nemzetté a válasz
tott népet. Önmagát hazudtolja meg azonban az a közösség, amelyik belterjesen,
csupán önmagában, a maga boldogulására akar élni. A választott nép minden egyes
tagja Istennel van élő kapcsolatban, de kiválasztottságuk a többiekért szól - az em
beriség egészéért. Már az apostoli kereszténység kenyértörésre vitte a kérdést: a po
gányok is lehetnek keresztények, Isten üdvössége mindenkinek szól.

Jézus kétféle kapcsolatot mond nélkülözhetetlennek az ember életében. Az egyik az
Atyához fűzödö gyermeki viszony. Ő maga az Atya fiaként él, s minket is feljogosít arra,
hogy: "ABBA! Édesapám!" megszólítással fordulhassunk Istenhez. Rábízza magát az
Atya gondviselésére - és ezt a bizalmat kívánja meg követőitől is. Szabadsága abban
teljesedik ki, hogy engedelmes az Atyának, egészen a kereszthalálig. A Krisztusban
létrejött új kapcsolat Isten és ember között valójában egész kapcsolatrendszert je
lent, hiszen Isten - Szentháromság, a három isteni személy egysége a szeretetben, Aki
tehát gyermeke az Atyának, az testvére a Fiúnak, s az ő szívét is betölti a Szentlélek.
Jézus nem közlekedöedények holt lombikjait idézi hasonlatképpen, hanem az élő

szervezet egységét, amikor ezt az egységet tanítványainak megvilágítja: "Én vagyok a
szölötö, ti pedig a szölövesszök, Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz."
(Jn 15,5)

Isten közössége, szeretete azonban közösségre és szeretetre kötelez bennünket egy
más iránt is. Krisztus követői nemcsak az Atyával lépnek közösségre, hanem egymás
sal is. Az egyház nem Isten magányos imádóinak társasága; hanem a hívők gyülekeze
te. A közösség tagjainak Isten egységéhez kell mérniük egymáshoz tartozásukat:
"Amint te Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is miben
nünk." (Jn 17, 2l) Az egyház legfőbb istentisztelete a szentmise: akik Krisztus testével
táplálkoznak, azok egy testté lesznek, Testté, amelynek Feje Krisztus. A közelmúlt je
lentős fölfedezése az egyházban, hogy ezt az egymáshoz tartozást nemcsak közös
misehallgatással, a közös hit elfogadásával kell megélnünk, hanem sokrétű emberi
kapcsolatokban is. A kisközösségek elterjedése, az egyházközségek újraéledése már
eddig is hozott eredményeket - valójában azonban még csak most kezdjük látni, mi
lyen lehetőségeinkés feladataink vannak ezen a téren.

Ahogyan az ember sem élhet elszigetelten a többiektöl, úgy a közösségek sem. Egy
erőd falai nemcsak a külső támadásokat akadályozhatják meg, de korlátozzák a belül
élők mozgásterét is. Jézus nem erődlakóknak gondolta el apostolait, hanem kűldot-
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teknek. Az első évszázadok keresztényeit a társadalom kirekesztette magából: elnyom
ták, üldözték őket, nemegyszer saját családjuk is ellenük fordult. Az ókori kereszté
nyek halálig hűségesek maradtak Krisztushoz. Hiányzott belőlük minden sértődött

ség, harag, elzárkózás - Krisztus nevében küldetve tudták magukat az egész világhoz,
és testvéri szeretettel fordultak mindenkihez. A "minden ember testvér, egyenlő"

elvet nem a francia forradalom, nem a felvilágosodás, hanem Krisztus hirdette meg
először. Fajra, rangra, világnézetre, szellemi vagy akár etikai kiválóságra való tekintet
nélkül testvéremként kell fogadnom mindenkit, még ellenségemet is. Szinte szenti
mentálisan hangzik, mégis le kell írnunk úgy, ahogyan Krisztus fogalmazott: szeret
nem kell őt.

Utópisztikus álom? Lehet - de reális utópia ez. Korunk otthonra, békére, harmo
nikus közösségre vágyódik, csak éppen képtelen megtenni azt, ami ehhez nélkülöz
hetetlen, lemondani arról, ami csírájában megfojt minden igazi közösséget. A keresz
tény közösségek tagjaikon át is példát, ötletet, bátorítást adhatnak minden közösség
re törekvésnek. (Persze fordítva is áll: a nem keresztény közösségek kritikáját, ered
ményeit és kudarcait megszívlelheti minden keresztény közösség isl) Isten "minden
közösség Atyja": ha élő közösségben vagyunk vele és többi Krisztus-hívő testvérünk
kel, akkor bátran csatlakozhatunk más közöségekhez is, küldetésünk tudatában 
amelyet Isten ajándékaként kaptunk a többiek javára is.

ZBIGNIEW HERBERT

A folyóhoz

Folyó - a víz homokórája az öröklét metaforája
mindig másabb emberként lépek én beléd
minthogy lehetnék felhő hal vagy szikla is
de te változatlan vagy mint egy óra
amely a test átváltozásait és a lélek elbukásait méri
a szetelem és a szovetek lassú szétesését

én ki agyagból szűlettem
tanítványod szeretnék lenni
hogy megismerjem a forrást az olümposzi srivet
Ó te hűvös fáklya suttogó oszlop
hitem és kétségbeesésem alapzata

taníts szivosságra folyó és állhatatosságra
hogy rászolgáljak az utolsó órában
a nagy delta árnyékában való pihenésre
a kezdet és a vég srent háromszögében

Gömöri György fordítása
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