
mareangolásának a mementója. A történelmi magyaros írású családnevek
erőszakos "reszlovakizálásának" nemcsak helyeslő hangja volt. A történelmi
szégyennek is minősített akció kapcsán azt is olvashatta a szlovák közönség
szlovák tollból. hogy Budapesttőlis lehetne szlovákul tanulni, ha megbecsül
nék a magyar nyelvben konzerválódott ősi szlovák szavakat, mint amilyen
a ponosa-panasz vagy a slobodno-szabad. Nekünk magyaroknak ezekben
a hangokban kell bíznunk, és nem szabad hamari ítélettel általánosítanunk a
nemcsak Szlovákiában hangoskodó türelmetlenek félmúveltségét.

Vladimír Minác írta három évtizeddel ezelőtt, hogyamagyarok a szlovák
politika végzete. Mert a szlovákság tettei ellentettek voltak a magyar politi
kával szemben. Ugy tűnik/ igaz a megállapítás. De minden múlt és jelen
közös rontásunk ellenére újból és újból meg kell kísérelnünk a baráti
kéznyújtást, sérelmeinket el kell viselnünk, hogy a szeretet alaptörvénye
nemzetek közötti legyen, és az Ember boldogságát szolgálja. Akár akarjuk,
akár nem, józan befelé fordulássallátnunk kell, hogya szlovák újjászületés
esélyének biztosításában nem a legkisebb szerep a miénk. Ha nem hallgatunk
erre a belső, nem könnyen fogalmazható, sokaknak tán arcpirító szelíd ősz

tökélésre, búnt talán mi már nem követünk el, de mulasztást mindenképpen.
Es az új ember megítélésekor nem érdem a bún elkerülése, ha a mulasztás
tényét magyarázgatjuk, mentegetjük vele.

CS.GYIMESI ÉVA

"Mert keresztények, végül is"

A tragikus sorsú erdélyi költő, Szilágyi Domokos úgyszólván egész életében
küzdött a kihívással, amit "a láthatókon túli" Valóság az ember számára jelent.
Metafizikus költészetében a titokkal viaskodott, aminek tartalma egyesek szá
mára a Semmi, mások számára az Isten. És nem pusztán a végső kérdésekre
adható válasz iránti szomjúságból eredt ennek a szüntelen harcnak a nyugtalan
sága. Nem csupán a kielégíthetetlen megismerési vágy hajtotta őt/ amikor rá
kérdezett a létezés fundamentumára. A huszadik századi történelmi tapasz
talatokból fakadó mély kétségbeesés szülte keserű kérdéseit és kétségeit. Missa
Solemnis című drámai hatású költeményében - melyben a vietnami háború
válik a lírai példázat anyagává - döbbenetes kíméletlenséggelleplezi le a kép
mutatást, a keresztény éthosz - az értékideál - és a köznapi morál - az
értékrealizáció - közötti szakadékot:

"KeK ég. Olyan keK, mint csak színes filmeken. / A mise sem valódi. It is celeb
rated by sixty Military. / Policemen. Hatvan tábori csendőr. Vagy hatszáz. Hatezer.
/ Hatezer Feldkurát. Géppisztoly mellükqn keresztben. / Mert keresztények, végül
is. Géppisztoly mellükön keresztben... / Es a kereszt élesre töltve..."

Mindezek mögött pedig ott van a legszemélyesebb élmény: egy szönyeg
bombázás emléke, amikor a családdal együtt menekülő hatéves gyermek 
a református papfiú - hite végzetesen megrendül. A jól ismert kérdés - Ha
ez megtörténhetik, egyáltalán létezik-e a Gondviselés? - ezután haláláig
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meghatározza Istenhez való viszonyát. A keresztények között, akikkel Szilá
gyi Domokos életében találkozhatott, minden bizonnyal többen voltak olya
nok, akik megerősítették,mint clyanok.iakík eloszlathatták a kételyeit. Ebbe
természetesen nem kis része volt a korszellemnek, a szocializmus hivatalos
értékrendjének, az aufklarista, magabiztos embermodellnek s az ateizmus
térhódításának is.

De vajon a kelet-európai fordulat után javult-e valamit a társadalomnak a
keresztény identitásra vonatkozó képe?

A hitvalló keresztényeknek ma már nem kell rejtőzködniük. Gyer
mekeinknek megadatott, hogy szabadon ismerkedjenek azzal az evangéliumi
értékrenddel, amely a keresztény szellemiség eredeti tartalma. A család, a
templom és az iskola között most már zavartalan lehetne az összhang az
erkölcsi normák tekintetében. A legifjabb nemzedéket megóvjuk attól a vi
lágnézeti tudathasadástól, ami bennünket - a szocializmusban született
nemzedéket - fenyegetett. Most már nincs is objektív intézményi akadálya
annak, hogy visszanyerje a hitelét minden szö, amit az elmúlt rendszer ki
üresített: a szeretet, a bizalom, az áldozat, a béketűrés és egészében maga a
kereszténység fogalma, mint annak az eszményi minőségneka jelölője. ami
által Krisztus testéhez - az egyházhoz - tartozunk.

Mégis időszerűnek érzem ma is az idézett paradoxont, Szilágyi Domokos
kíméletlen ítéletét: "Mert keresztények, végül is. Géppisztoly mellükön ke
resztben."

A költő tragikus iróniája a keresztény lelkiismeret elevenébe vág. Vajon a
belfasti írek terrorcselekményei nem ezt az ellentmondást példázzák? Es Hor
vátországra, Boszniára, a megerőszakolt muzulmán asszonyokra is gondo
lok, a szerb ortodox egyház felelősségére abban, hogy kibontakozhatott a
polgárháború. A cigánypogromokra, amiket kászoni székely falvakban kö
vettek el, közismerten hithű katolikusok földjén, ahol - a faji hagyomány
szerint - nem csupán a ternplomtornyokon, de a házakon, sőt a gazdasági
épületeken is ott a kereszt. Es a magyarországi skinhead-mozgalomra, amit
nemritkán a 'keresztény úri közép' képviselőinekfélhivatalos áldása kísér.

De eszembe jutnak az erőszak ama formái is, melyeket néhol a keresztény
többség alkalmaz az ugyancsak keresztény nemzeti kisebbségekkel szemben,
fegyverek nélkül, pusztán a jogfosztást szentesítő parlamenti szavazógépek
által... Jelenleg ez a mi osztályrészünk, erdélyi magyaroké. Es a kisebbségek
sorsa akkor sem más, ha csupán felekezeti a különbözőségünk: újra meg újra
látnom kell a szabad ég alatt miséző román görög katolikusokat, akiket az
ortodox egyház a templomaikból és más javaikból kiforgatott.

Persze ezek a látványos példák szinte kínálják számunkra az igazságtalan
általánosítást, a bűnnek kollektív búnné fokozását: amikor úgy beszélünk, hogy
ezt vagy amazt az erőszakot a katolikusok, az ortodoxok, az egyház, a keresz
tények követték el; hiszen ahogyan egyes személyek bűneiért nem lehet felelőssé
tenni egy nemzetet, úgy nem lehet egy felekezetet vagy az egyházat sem. Vi
szont a bűnöket az egyházaknak a keresztény minőség normái szerint nyilvá
nosan kellene megítélniük, éppenséggel a keresztény értékek hitele védelmében,
mielőtt még tovább fajulnak ezek a dolgok. Hogy látva lássa a nem keresztény
vagy nem istenhívő világ is: a kereszténység nem ez. Nem ez a Krisztus.

Amde azt tapasztaljuk: az egyház kénytelen eltűrni, hogya ,keresztény
minőség eredeti tartalmát a világban nemegyszer meghamisítják. Es nem csu-
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pán a felsorolt kompromittáló cselekmények által, melyeknek keresz
tényietlen jellege oly nyilvánvaló, hanem olyan eszközökkel is, melyek "csu
pán" a rejtett agresszivitás mérgét terjesztik hatásosan és hosszabb távon.
Mert vannak olyan politizáló értelmiségiek, akik a keresztény értékek lejára
tásához csupán a szó hatalmát veszik igénybe, s miközben evangéliumi esz
mények védelméről beszélnek, kilúgozzák legtartalmasabb fogalmainkat,
mindenekelőtt a keresztény jelző eredeti tartalmát.

Sok példát idézhetnék, de csupán a jelenség modelljének leírására szorít
kozom, ami abban áll, hogy egy-egy szö eredendően pozitívelőjelét az adott
kontextusban - burkolt formában - negatívra cseréljük fel. Ez történik min
den esetben, amikor a keresztény minőségjelzőtnem a Krisztushoz tartozás,
a mások és a másság iránti nyitottság, a türelem és a békeszeretet, a valakiért
vagy valakikért vállalt áldozat értelmében használjuk, hanem valakivel vagy
valakikkel szemben, akik nem keresztények, hanem más vallásúak, más világ
nézetűek vagy nem magyarok. Mert nyilvánvaló negatív a kirekesztő előjel:

a manapság emlegetett "keresztény nemzeti" jelzős kapcsolat tartalma pusz
tán csak annyi, hogy "nem zsidó". Pedig a "keresztény"-t, ha eredeti értel
mében vesszük, nem valakivel vagy valakikkel, csupán valamivel - a bűn
nel -lehet és szabad radikálisan szembeállítani. Azzal, amitől mi sem va
gyunk mentesek.

Es ennél a politikai érdekű tömegmanipulációnál is fájdalmasabb, ha az
egyházon belül tapasztaljuk a kirekesztő hajlamot. Legszemélyesebb ilyen
élményem egy bibliai példázat kiforgatása, a segélykérő föníciai asszony tör
ténetéé, akinek Jézus először ezt válaszolja: "En csak Izrael házának elveszett
juhaiért jöttem..." Ez volt az ige, amivel egy igen tiszteletre méltó egyházi
férfiú alátámasztotta a jó tanácsot, amit nekem egy házkutatás után adott:
"Máskor jobban fontolja meg, mikor és kinek áll érdekünkben segítséget
nyújtani" - mondotta annak kapcsán, hogy a román ellenzékin, Doina, Cor
neán próbáltam segíteni. Hát igen, néha kockázatos a szolidaritás is. Amde
a bibliai történet sem az idézett mondattal ér véget, az evangéliumi üzenet
túlterjed a nemzeti és felekezeti határokon.

Es ez az, amiről ma itt Kelet-Európában azok is hajlamosak megfeledkezni,
akik Krisztus hivatalos szolgái. Mert hányszor hallunk olyan prédikációt,
szcszékről elrebegett imát, amelyben Istent magát "formáljuk saját képünk
re", és próbáljuk "megnyerni" magunknakw oltalmul ellenségeink ellen, s
miközben pajzsként szeretnők "használni" Ot, megfeledkezünk arról, hogy
Ó mindenkiért jött. Mi azonban csak magunkat védjük, a saját igazságunkat,
s mindig a másokéval szemben, és kítűnően megférünk azokkal az
ellenségekkel, akik nem a szomszédban, hanem mibennünk laknak: a
bosszúvággyal, a gyűlölettel, a gőggel... Ez az aránytévesztés persze jól meg
felel azoknak, akiknek naponta megtiport nemzeti érzelmei, fájdalmai elho
mályosítják a keresztény értékrend tisztaságát, mert így maga az egyház ad
felmentést a személyes keresztényi önvizsgálat alól. .

De szembekerülhet-e vajon a "nemzeti egyház" a katolikus keresztény
anyaszentegyházzal és annak egyetemes értékrendjével? Míndenfajta kire
kesztés ellentmond az evangéliumi keresztény éthosznak. Es innen csak egy
lépés a képmutatás durva morálja, amire Szilágyi Domokos kegyetlenül
szemléletes paradoxona figyelmeztet.
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