
ENDREFFY ZOLTÁN
filozófus

színén döbbenetünkben, részvétben és reményben, extázisban és
kétségbeesésben. A fölszabadító imádság harmatában s a lélek
tehetetlen szárazságában.

A keresztényeket nem ideológia, közös érzület, érdek,
mégcsak nem is a közösen megvallott világnézet tartja össze, ha
nem a cselekvésre szánt létezés megszentelt mivolta. Ez pedig
úgy szolgálja lelki javunkat, hogy előbb másokét. Az emberi
méltóság - mely Isten adománya - azt jelenti, hogy bárki élete
felér az összes többi létezőével.

A "laikus" keresztény pedig nem jószándékú amatőr, nem a
hivatásuk és hivataluk szerinti egyházi személyiségek profi csa
patának szurkolója, hanem egyenrangú, cselekvő részese a misz
tériumnak, Isten ajándékának. Istent nem tudjuk megajándékoz
ni, de a szeretet viszonzásának aktusára nekünk van múlhatatla
nul szükségünk.

Fecsegek: nem cselekszem - mondja a gyilkosságra készülő

Raszkolnyikov Dosztojevszkij regényében. A "filozófiailag" meg
alapozott rossz választásához, a végzetes döntéshez is elmélyült
figyelemre, koncentrációra van szükség. A "Képtelen Szeretet"
választásához még sokkal nagyobb figyelemre, drámaibb tettre
készség állapotának föltámasztására van szükség a szívünkben.
Szent Pál nyelvtanában csupa ige szól a szerétetről. A szeretet
templomának ajtajai kifelé nyílnak.

Egy napom
Két óra az út vonattal Miskolcig, ahol az egyetemen Szent Ágos
tonról tartok előadást, Az étkezőkocsiban rendeltem egy Lavazza
kávét és egy kis üveg ásványvizet. Miután átnéztem a jegyzetei
met, maradt még annyi időm Kálkápolna és Miskolc között, hogy
átfussam a Népszabadságot. A HVG-t és az ÉS-t majd avisszaúton
fogom olvasni.

A Népszabadságban olvastam egy tudósítást a johannesburgi
ENSZ-konferenciáról, amelyből megtudtam, hogy a Földön két
milliárd embernek annyi a havi jövedelme, mint amennyit én
ezen az úton kávéra, ásványvízre és újságokra kiadtam, és hogy
ez a kétmilliárd ember annyi tiszta vízhez jut hozzá naponta,
amennyit én egy kézmosásnál elhasználok. Nem kellene mód
szeresen felülvizsgálnom, hogy mire van valóban szükségem, és
miről mondhatok le, hogy támogassam a szegényeket? Hiszen
aki rendelkezik a világ javaival, de elnézi, hogya testvére szük
séget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan lehet meg ab
ban az Isten szeretete? - kérdezi Szent János.
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Ezen tűnődtem még másnap reggel is, amikor fodrászhoz
mentem. A Margit körút és a Keleti Károly utca sarkán leszóIí
tott, egy hónapon belül immár ötödször, egy 16 év körüli, ci
gánynak látszó fiatal nő: "Nagyjóuram, Marosvásárhelyről jöt
tem, vegye meg ezeket a zoknikat, nagyon olcsón adom. Meg
lássa, nem fogja megbánni." Nem álltam meg, hanem továbbsi
ettem. Nem vehetek minden nap fölösleges zoknikat, azért sem,
mert épp egy hónapja nem tudtam ellenállni egy szintén maros
vásárhelyi és szintén cigánynak látszó fiatalember kitartó zakla
tásának, és tőle vettem már ezer forintért huszonöt pár kínai
zoknit, bár egyre sem volt szükségem.

Miközben a hajamat nyírta a fodrász, azon zsörtölődött, hogy
mennyire szemtelenek a koldusok, és hogy ő nem ad pénzt
egyiknek sem, "mert, tudja, uram, már ezek is vállalkozók, vagy
koldusmaffiák alkalmazottai". Majd hozzátette: ő arra a főpol

gármester-jelöltre fog szavazni, "amelyik megtisztítja a várost
ezektől a rohadt koldusoktól és hajléktalanoktól, mert ezek mind
ingyenélők". Ne gondoljam, hogy ő szívtelen, mondta a fodrász,
és elmesélte, hogy karácsonykor ő az idén is részt fog venni a
csomagküldésben. Ez valami egyházi akció? - kérdeztem. Nem,
ezt a Munkáspárt szervezi, mondta a fodrász, a konzerveket és
egyéb élelmiszereket meg a kínai követség adja.

Amikor hazaértem, a postaládából egy kis könyvet vettem ki, a
Gazdálkodó cigányokat, amelyben az Autonómia Alapítvány számol
be tízéves működésének eredményeiről. A könyvből érdekes dol
gokat tudtam meg.

A több mint tíz éve működő Automómia Alapítvány pályáza
ti úton hétszázmillió forint pénzbeli támogatást osztott ki gaz
dálkodni próbáló (uborkát, tormát, vályogtéglát és egyebeket
termelő) roma szervezeteknek. Azután a kamatmentes kölcsönök
visszafizetésének mértéke a kezdeti majdnem nulláról tíz év
alatt 98 százalékra emelkedett. Az Automómia Alapítvány prog
ramjai négyszáz településen több mint ezerkétszáz szervezetet
érintettek. Az Alapítvány vállalkozóképző tanfolyamait elvégzet
tek közül sokan lettek sikeres vállalkozók, a roma közösségi há
zak pedig, amelyeknek a létrejötténél szintén az Autonómia Ala
pítvány bábáskodott, ma már nagyszabású regionális és orszá
gos programokat valósítanak meg.

Megtudtam a könyvből azt is, hogy az Autonómia Alapít
ványnak semmi köze sincs az egyházakhoz, amiben semmi
rosszat nem találtam, mert Isten kegyelme az egyházon kívül is
működik. De vajon miért nem tud, mondjuk, a Magyar Pax
Romana, a magyar Kolping-szövetség, a Keresztény Értelmiségi
ek Szövetsége vagy a Cserkészet a társadalmi szolidaritás terén
közel sem olyan szép munkát végezni, mint az Autonómia Ala
pítvány, amelyet néhány éve alternatív Nobel-díjjal tüntettek ki?

902



ERDŐ PÉTER
püspök, egyházjogász

Adventben Jézus születésére várunk, azé a [ézuséra, aki istálló
ban született, és akinek dicsőségébe azok mehetnek majd be, akik
az éhezőnek enni, a szomjazónak pedig inni adnak. Vajon meg
fogok-e érni olyan karácsonyt, amikor méltó módon, és nem első

sorban nagy lakomával meg fölösleges és drága ajándékok meg
vásárlásával, becsomagolásával és átadásával ünnepeljük majd a
szegények királyának születését? És megérem-e azt, hogy a felsza
badítás teológiájának és az Evangéliumnak a szellemében mi, ma
gyar katolikusok is abban látjuk majd kereszténységünk egyik
legfontosabb feladatát, hogy leoldjuk a bűnösen felrakott bilincse
ket, kibontsuk a járom köteleit, osszuk meg kenyerünket az éhe
zővel, öltöztessük fel a mezítelent, a hajléktalan szegényt pedig
fogadjuk be aházunkba?

Hétköznapi
kereszténység
Az utóbbi évtizedek keresztény életeszménye sok hívő ember
életében egyénileg jelenik meg, de jellemzőek a lelkiségi közössé
gek mai formái is. Ez utóbbiak közül soknak sajátossága az elmé
lyült, intenzív, nagyon intenzív, közösségi vallási élet, amely ele
mi erővel hatja át a mindennapjaikat. Ez nagyon fontos dolog,
mert a hívő ember ma Európában, de a világ számos más táján is
kognitív kisebbségben él. Hiába mutatják azt a statisztikák 
szerencsére - sok országban, hogya lakosság többsége meg van
keresztelve, sőt katolikusnak van megkeresztelve, azért a tényle
gesen életre váltott és gyakorlatban is kifejeződő hit az emberek
kisebbségére jellemző. Mondhatjuk tehát azt, hogya középkor
ban az Egyház volt Európa lelke, de ehhez hozzá kell tennünk:
minden változás ellenére, másik lelke ma sincs Európának. Tehát
különleges helyzet ez a kognitív kisebbségi helyzet, mert mögöt
te azért ott áll a társadalom szélesebb köreit is elérő kulturális
háttér. Ez mindenképpen felhívás egy fajta misszióra, egy fajta
újraevangelizációra.

Éppen ez a kognitív kisebbségi helyzet az, ami szükségkép
pen vezet oda, hogy sokkal intenzívebben kell megélni a hitün
ket. Sokan erőteljesebb közösségi szerkezetre vágynak, ami per
sze azt is jelenti, hogy emberileg áttekinthető, átérezhető mére
tű közösségekben kívánják a vallási életüknek legalább egy ré
szét megélni és megvalósítani. Ez a helyzet felhívja a figyel
münket arra is, hogy kereszténynek lenni, katolikusnak lenni
nem. pusztán és nem is elsősorban közéleti vagy társadalmi ál-
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