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Elök és holtak közösségében

Ahogyfeltartóztathatlanul múlnak[ólöttem az évek, egyre többet gondolok a végükre,
végemre. Egyre nehezebben szövök több éves terveket, írok be az előjegyzési naptárba
terminusokat a következő esztendőkre.

Többféle magatartás létezik a múlandóság szine előtt. Az egyika gyerekek ártatlan,
a fiatalok érthető és természetes, afelnőttek vétkes vagy együgyű naivitása. Mintha
eszükbe sem jutna, hogy életük egyszer véget ér. E naivitásban a halál könnyen a
szórakoztató ipar kellékévé válhat: akár a tökmagot, úgy rágcsálják el a napi krimit,
kellemes borzongással nézik végig a háborúkról, természeti katasztrófákról szóló ri
portokat, ahogyan jóleső szörnyülködéssel bámészkodnak el egy utcai baleset láttán is.

Mondhatjuk e naivitás védelmére, hogy az egészséges ember természetes életösz
töne védekezik a halál tudata ellen - beteg, depressziós annak lelkivilága, akinek
egész életét beárnyékolja a folytonos szorongás, töprengés, képzelgés. De hogyan
mondható egészségesnek, normálisnak az a lelkület, amely kedvét leli más megkin
zásában, meggyilkolásában, akár passziv nézőként, akár tevó1egesen?!?

Előbb-utóbb azonban mindenki szembekerül a halállal - igazából, nem pedig
kedvtelésből. Eló'bb másokéval, szeretteiével, végüla sajátjával. Többnyire afájdalmak
egyre komorabb s gyötrőbb alagútján keresztül. De vajon a végső, sötét semmi bar
langjába vezet-e ez az út, vagy pedig kivezet egy olyan szabadba, amely nem ismeri
többé térnek és időnek a korlátait, csak a szeretet minden fájdalmat és szűkösséget
feloldó boldogságát?

A múlt korokra építkezik rá a jelen, a tegnap éltekre a ma élők. Történelemben
élünk, annak egy láncszemeként. Az egykor hozzánk hasonlóan élők - mára rég
eltűnt, "kegyelettel őrzött" történelmi figurák a múlt idők nagy panoptikumában.

Az élőknek a halál felé tántorgó hatalmas zarándoklatát tekinthetjük a történelem
megszakítás nélküli, hatalmas folyamának is. Hátrahagyott művében él tovább az
ember - s ma is velünk él Mozart és Michelangelo, Platón és Newton, velünk élnek
a hírneves nagyok s a névtelen közemberek, hiszen munkájuknyomángazdagabb lett
az emberi kultúra, haladt előre vagy éppen - félelmes lehetőség, iszonyatos valóság!
- aljasult embertelenebbé az emberiség. E madártávlatból már bíztatóbb látni a[óldi
történelem horizontját. Non omnis moriar. Nem hal meg senki egészen - valami
fennmarad belőle, beleépülve az emberi nem, az emberi kultúra hatalmas alkotásába.

Imponáló, mégis vigasztalan látványez. Hiábavaló lenne vágyunka beteljesülésre,
a végtelen és határtalan boldogságra, szabadságra, szeretetre?

Egyedül a feltámadás keresztény hite tud felülemelkedni az emberiség nagy teme
tőjének vagy akár az emberi alkotások hatalmas, mégis kopár múzeumának vigaszta
lan látványán, s tud felszárnyalni a végtelen nyitottság mennyei magasába. "Ha
Krisztus nem támadt volna fel, hiábavaló volna a mi igehirdetésünk és a ti hitetek",
mondja Szent Pál. Börtön-Iétünk Jólé egyedül a feltámadt Krisztusban nyt1ó égi
otthon, a Szentháromságban nekünk készített szeretetközösség, az üdvözültek és az
angyalok társasága nyithatja meg azt a horizontot, amely kitágítja [óldi világunkat,
s amelyfényt gyújt a halál sötétjében is. Bármilyen sötét is ez az alagút, mégis út
ez, nem pedig lezárt barlangfolyosó. Út, amely az életbe, a szabadságba, az örömbe
és a szeretetbe vezet: Isten nyugalmas boldogságába.

Lukács László
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