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Ami már megvan - még

Az újabbkori történelem, a társadalmi élet és az emlékezet rombolásokkal van tele.
Amióta a Gondviselés "nagy elbeszélése" helyére a Történelemé lépett, amióta a nem
hívó világ a látható s a hívó a láthatatlan, amióta adottságként, sót a napnyugati
ember létmódjaként kell elfogadni mindezt, azóta a keresztény emlékezet is sokszor
sodródik a rombolás örvényébe. Most, amikor nyilvánvaló, hogya Történelem "nagy
elbeszélésének" is vége, most, hogy többé nincs egy, kiemeit, ránk oktrojált (bármiféle
tartalmú) nagy konstrukció, tehát a modern utáni világban, látható, hogy az újabbkori
rombolás azért válhatott példátlan mérenívé, mert a látható és a láthatatlan közötti
határ, egyensúly és arány voltaképpen igen hosszú ideje nem működött.A posztmo
dern világban a kereszténységnek újra kell gondolnia (s e kell nem a szöveg, hanem
a korszak szava), mit jelent az, hogya világban, a nem hívó láthatóságban kell fenn
tartania a láthatatlan hitet mint igazi emlékezetet. Valójában persze mindig is ilyen
körülmények között kellett kereszténynek lenni - erről azonban hosszú évszázadok
uralmi helyzete miatt a kereszténység szinte megfeledkezett (nálunk különösen). Ez a
feledés is a rombolás történetéhez tartozik. A köznapi keresztény ember tudatában
nagyon is meggyökeresedett az a meggyőződés, hogy amióta az egyház elvesztette
világi uralmának javát, voltaképpen valami jóvátehetetlen hanyatlás és rombolás
megy végbe a társadalomban. Ez a sokszor az egyház által is képviselt felfogás azért
rombol, mert nem képes elfogadni, elismerni, hogy ami már megvan,az bizonyos érte
lemben megfellebbezhetetlen. A történelmi romboláshoz ennek nem-tudása is hozzátar
tozik, nemcsak az ateizmus rombolástörténete. Az a folyamat, amit összefoglalóan és
olykor pontatlanul szekularizációnak neveznek, els6sorban a látható egyház uralmá
nak és nem a láthatatlan hitnek a megtörése. Hogy is lenne megtörhetőaz, ami látha
tatlan s mint ilyen: hegyeket mozgathat? Vajon nem a látható és a láthatatlan gyenge
séget és bizonytalanságot mutató összekeverése-e, ha a hívő ember visszafelé fordul,
amikor restaurálni akar egy állapotot, amely inkább szólt a láthatóról mint a láthatat
lanról? Vajon nem a hitről feledkezés gyengeségéről van-e szó, amikor sokszor abba
a hatalmi harcba megy bele a kereszténység, amely a világé és nem az imáé? Vajon
nem a rombolásba - a saját hitének rombolásába - kapcsolódik bele ilyen módon?
Megrendíthető-e a hit például a következetes ateizmus valódi tisztelete által,
amennyiben benne az emberi személyiség és lelkiismeret Istentől való szabadságát
tiszteljük? Nem rombolunk-e, ha ezt a szabadságot éppúgy, mint az egyenlőség esz
méjét (ember és ember szigorú meg nem különböztetését), valamint a nem-hívő test
vériség eszméjét "ördögtől valónak" tartjuk? Meggondoljuk-e ilyenkor, hogy ez a
három, világi alapérték valójában a zsidó, görög és evangéliumi keresztény alapérté
kek átfogalmazásai, interpretációi? Vajon a történelem, mely ezt a nem-hívó átértel
mezést véghezvitte - összes aránytalanságával együtt -, eredetileg nem arra szol
gált-e, hogy az ember belső szabadságának és függetlenségének kiemelésével helyre
állítsa posztját a Teremtésben, vagyis hát istenképmási mivoltának új méltóságot ad
jon? Kant, a felvilágosodás, a francia forradalom kiindulópontja eredetileg nem re-
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konstrukció, nem rombolásellenes program volt-e, (amelynek ezt a hangsúlyát maga
a történelem sok tekintetben elhomályosította, destruktívvá tette)? Vajon mindaz, ami
őszinte, megfontolt, lelkiismeretes törekvés, az emberi nem önnevelése, ambíciója 
nem Isten múve? S ha valóban hiszünk teremtett mivoltunkban, ami már megvan, mi
baj érheti ezt még? Vajon meggondoltatott-e sokszor, hogy az "ördögi mú" túlhang
súlyozásával nagyon is világi, gnosztikus módon bocsátkozik harcba a kereszténység?
Ami már megvan, ami így alakult, ami ekkora nagyságrendben olyan lett, amilyen,
emberi ésszel és érveléssel megfellebbezhető-e? Vajon az ész harca az ész ellen nem
rombolja-e le azt az erős kapcsot, amely észt és hitet összeillővé tett eredetileg - a
tanításban csakúgy, mint a tapasztalásban? Vajon misztikus meditáció és racionális
"ut intelligam" nem hívják, vonzzák egymást? Ha a 20. század végén, különösen itt
és most, az országban, ahol élünk, olykor összetévesztik a rekonstrukciót a restaurá
cióval, nem újabb rombolást jelent-e ez? Ha a 20. század végén, a haláltáborok kinyí
latkoztatásszerú (apokaliptikus) tapasztalata után még mindig mindenestülaz ész mú
vei ellen fordulunk, ha tagadjuk, ami mármegvan,nem az emberi lény képmás mivoltát,
az ész adomány mivoltát tagadjuk? Provinciális változatban: komolyan s felelős

ségteljesen gondolható-e éppen itt, hogya kereszténynek természetes közege az antili
beralizmus és a "jobbközép"? Vajon ha politikaivá, méghozzá egy bizonyos bár nem
bizonyított "hagyományokon alapuló" politikává s harccá tesszük most a keresz
ténységet, nem ugyanabba a rombolástörténetbe kapcsolódunk-e bele, melyet valóban
el kell utasítani? Semmissé tehető-e, amit az ember az utóbbi századokban létrehozott,
akár a sokszor a hagyományos Gondviselés-felfogás ellenében is? S ha így történt,
akkor nem ama meg nem ismerhető szándék munkált ebben is? S ha ez az "önkénye
sen" létrehozott, az autonómiát a középpontba állító világ utóbb a rombolás világá
nak bizonyult (egyre inkább, itt a század s ezred végén, amellyel szemben épp a
posztmodern világkép igyekszik létrejönni), nem a rosszat folytatjuk-e belőle, ha to
tálisan semmisnek tekintjük? Semmisnek tekinthető-ebármi, ami már megvan? Gon
dolhatunk-e még a semmiségre, tehát a feledésre, a "nem történt semmi"-re akkor,
amikor a meglev6 oly kevés? Akkor, mikor az, ami már megvan, még nem biztos, hogy
megmarad egyáltalán, amikor az, ami már megvan, még van meg, akkor nagyon élesen
figyelni kell önmagunkban arra, ami nem az ima, hanem a hatalom, arra, ami az
önmagunktól szabadulás, szemben azzal, ami az önmagunk foglyul ejtése: énünk
sokszor észrevétlenül szakralizált világuralma. Ehelyett nem gondolkodhatnánk-e
úgy, hogya saját hitgyengeségünktól való félelmünk ellen kell fordulnunk, azért, hogy
mégmeglegyen, ami már megvan, hogy els6sorban imával igeneljük a Létet, hogy az
Igen igazsága - ha némán is, de - győzedelmeskedjen a lelkiismeretlen Nem fölött?
Nem gondolkodhatnánk-e úgy, hogy az Egyház, sőt a hit kétségtelen visszahúzódása
a látható világból, e folyamatos összezsugorodás épp a hit leckéje, megleckéztetése 
és intenzívebbé tétele? Hogy ez a szorítás és szorongatás maga a kifürkészhetetlen
szándék és mú? Hogy errekellene hallgatni, ennek engedelmeskedni, ezt "kihasznál
ni", súrítésnek és az isteni lelkiismeret halk szavának tekinteni? Hogy éppen a vere
ség nyitja meg a hit - és nem a hatalom - új, eddig nem látott dimenzióját? Hogy
hát mit jelent valójában az, hogy ami már megvan, az nem tud és nem akar keresztény
lenni, s hogy mindez ugyanakkor az ennyire kétségbevonhatatlanul megvan? Másfé
161: mit jelent az, hogy ami már megvan, ennyire veszélyeztetett (önmaga által), hogy
csupán mégvan meg, s egyre kevesebb a garanciája, hogy meglesz? Mit jelent az, hogy
ami már megvan - még egyelőre -, az kétségkívül önnön rombolásainak foglya is,
miközben eredetileg egy rekonstrukciós programon alapult?

Vajon csodálkozhatunk, s felháborodhatunk-e, ha igazi hívők sokasága úgy érzi,
hogya keresztény szó egyre kimondhatatlanabb, csakúgy, rnint például a "magyar"?
Vajon csodálkozhatunk-e azon, hogy igazi hívők és őszinte, mély ateisták azzal a
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váddal élnek, hogya "katolikus önérzetesség", ez a befelé forduló, g6gös kirekesztés
nagyon is összekapcsolódik napjainkban a "népnemzeti" önérzetességgel: g6ggel;
holott eredetileg a hív6 önérzetessége egyúttal egyetemességet is jelentett? (Nem be
szélve a néma szerénységr61.) Ember és ember meg nem különböztetése a hit erejéhez,
valódi önérzetéhez, nem pedig önfeladásához tartozik. Vajon kritizálható-e ekkora
nagyságrendben a történelem, az "ami már megvan" egésze, s vajon nem inkább
önmagunkon kellene-e kezdeni jó sokáig? Vajon az ima nem önmagunk összezsugo
rítása-e s ezáltal válasz, s e komprimálás, sűrítés által: önmeger6sítés (felnagyítás és
offenzíva helyett)? Nem a legdrágábbak közé tartozik-e számunkra a teremt6 Szó és
Ige, amely oly sokszor leromboltatik és megcsúfoltatik? Vajon nincs-e mély bölcsesség
ebben a szóban: visszaélés? Lehetünk-e keresztények, ha visszaélünk? Nem azt jelenti-e
ez, hogy ami már megvan, az nem visszafordítható, csak megújítható? Még? S mit jelent
végül az, hogy alig halljuk meg azokat a hangokat, amelyek világosan, egyértelműen
és szigorúan szólnak korunk legfőbb visszaélésér61: "Aki rasszista, nem lehet keresz
tény' (II. János Pál szavai, II Giornale, 1990. szeptember 2.)? Mondjuk-e s emlékezte
tünk-e arra (emlékezés: a rombolás ellenfele): templomban, kápolnában, székes
egyházban, imazsámolyon eléggé, hogy nincs "se zsidó, se görög"? Hogy csak két szó
van igazán: "igen, igen, nem, nem"? A két szó, ami már megvan - még.
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