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legfőképpen az, hogy mit kíván a közjó az adott helyzetben. Eh
hez először is hitelesen keresztényemberképre van szükségünk.
Világos képre arról, hogy ki az ember, hogy mi a jó az ember
nek. Azután erkölcsileg is ellentmondást nem tűrő kötelesség,
hogya saját szakterületünket, környezetünket kiválóan ismerjük.
Csak így tudjuk látni a tényleges helyzetet, így tudunk erkölcsi
elveink és a konkrét tennivalók között hidat verni. Ezért a ke
resztény embert a hivatásában, foglalkozásában végzett nagyon
színvonalas munka kell, hogy jellemezze. De nélkülözhetetlen a
szerénység, az egyéni előnyökről való lemondás készsége is.
Egyéni érdekünk és a közjó ugyanis sokszor ellentétbe kerülhet.
Már a természeti környezet védelme is, a hosszú távú közérdek,
egyéni önzésünk legyőzését kívánja.

Mindezt nem lehet személytelenül, általános filozófiai elvek
alapján követni mindennapi életünkben. Istennel való személyes
kapcsolatra, sugallatainak belső figyelemmel való meghallgatására
van szükség ahhoz, hogy kellő tisztánlátással és erővel tudjunk
dönteni egyre bonyolultabb mindennapjaink helyzeteiben. Isten
személyes segítsége gyakran a keresztény közösség útján érkezik
meg a számunkra. A legmindennapibb dolgokban is nagyon ne
héz lenne elszigetelten keresni a keresztény helytállás lehetőségét.

PoIgarkereszténységI

drámai kereszténység
(1. Gyónótükör)

Zavarban vagyok, ha arra gondolok, mennyire érvényesül keresz
ténységem a hétköznapokban: a házastársi élet feszültségeiben; a
nemzedékek konfliktusaiban; a testvérekkel való érdekellentétek
ben; a szomszédokkal való súrlódásban; az utcai csúcsforgalom
idegességében; a sokadik hajléktalannal való találkozásban; a fő

nökkel és a beosztottál való szokásos összekoccanásban; a társa
dalmi csoportokhoz és a versengő pártokhoz való viszonyban; a
másképpen gondolkodóval való szembesülésben; az elviselhetet
lennek tűnő embertárs elviselésében; a hitet fenyegető ellenség
szeretettel történő leszerelésében. Zavarban vagyok és pirulok,
mert megpillantom magamat e tükörben - gyónótükörben - és
ismét csak azt látom: kereszténységem elbukott. Uram irgalmazz!

Önmagamban, saját hitemben, kereszténységemben nem bíz
hatok, ezért Krisztushoz menekülök. Mert tudom: Reá nézve fo
gad el engem igaznak; az 6 igazságát, tisztaságát nekem tulaj-
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donítja: a hamisnak, a beszennyezett életűnek. Hiszem, hogy ez
így van, s ezért felszabadulok és megkönnyebbülök.

De hallom máris az 6 figyelmeztető szavát: vigyázz! Vigyázz,
hogya szabadság nehogy ürügy legyen a testnek! Nehogy
visszaéljek a kegyelemmel! Nehogy - Bonhoeffer szavával 
olcsó kegyelmet hirdessek, hiszen ez drága kegyelem! A Fiú éle
tével fizetett értem. És ekkor már azt is hallom, hogy a tulajdo
nított igazságon kívül részesednem is kell az ő igazságából. A
hitben naponta növekedni kell, a megigazított, helyreállított éle
tet megszentelődésnek kell követnie. És ezzel meg is érkeztünk
a hétköznapi kereszténységhez.

(2. Hétköznapi kereszténység)

A teremtés rendje, hogy Isten elkülönítette az ünnepet (a pihenés, az
emlékezés és az odaszentelés napját) a hétköznapok monotóniájától.
De azáltal, hogy az első hat napon is ő cselekedett, a hétköznapokat
is megszentelte. Az elfogadás ünnepe (keresztség, megtérés) után az
Újrateremtő új teremtésein keresztül megszenteli a hétköznapokat is.

A hétköznapi kereszténység a vasárnapi kereszténység ellen
téte. A protestantizmustól nem állhat távol ez az eszme. Mert
amiképpen a reformáció szerint a hívők ugyanúgy papok, mint
a külsőleg is elhívott ordináltak, úgy a hétköznapi kereszténység
sem lehet kevesebb, mint az ünnepnapi. SŐt: egész életünknek
istentiszteletnek kell lennie. A Diognétosz-Ievél olyan szépen ír
erről. A keresztények kívülről nem különböznek az őket körül
vevő világtól. Ugyanúgy élnek, esznek, dolgoznak, mint mások.
Csak valami belül más náluk. Cselekedeteik indítéka más. Ter
mészetesen a kereszténységen kívül is van erkölcs, van igazság,
van jóság, van szépség, van szeretet. Az is igaz, hogy sok anima
naturaliter christiana él közöttünk. Anonim keresztények, ahogy
Rahner mondta. Igen, sokszor megszégyenítenek bennünket, a
történelmi, intézményes kereszténységhez tartozókat. Igen, "oda
kint" is minden megvan, ám "idebent" nem különül el egymás
tól szeretet és igazság, személy és tárgy. Csak Pilátus kérdezte
azt, hogy "Mi az igazság?". Idebent tudjuk, hogy az igazság
nem "mi", hanem "ki". 6 az igazság, a szeretet, a jóság, a szép
ség, az erkölcs. 6 minden egyben, ő az egy mindenben.

(3. Polgárkereszténység)

A hétköznapi kereszténység megjelenik a kereszténység két külön
böző típusában is. Ezek pedig a polgárkereszténység és a drámai
kereszténység. Az előbbi általában inkulturálódni kíván a társada
lomban, a polgári létben. Ideálja a keresztény társadalom. Érték
rendjét minden korban, minden társadalomban megpróbálja érvé
nyesíteni, hiszen hatni kell az emberekre, a gondolkodásukra. A
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polgárkereszténység nemcsak észrevétlen só a világban, hanem tu
datosan képviseli azt, hogy ő a só. A polgárkereszténység élcsapat
akar lenni a világban, utat akar mutatni másoknak, a jézusi eszmé
ket képviselvén megpróbálja azokat beépíteni az erkölcsbe, a politi
kába, a törvényhozásba, a korszellembe, a társadalom gondolkodá
sába. Az igyekezet érthető és tiszteletre méltó, Ám bizonyos mérté
kig mindezért alkut kellett kötni a világgal. Az alku tárgya mindig
az, hogy a kereszténységnek fel kell adnia megbotránkoztató jelle
gét, meg kell azt szelídíteni, polgáriasítani kell. Cserébe a polgári vi
lág ezután nemcsak megtűri és befogadja a kereszténységet, hanem
ünnepli is azt. A kereszténységnek ilyenkor már nem kell szégyen
keznie, immár büszke is lehet önmagára: lám, történelmi örökséget,
az európai kultúrát hordozom, én hozom a spirituális alapokat, s te,
polgári társadalom, elismersz engem, s ezt a felállást elfogadod.
Ilyenkor kétségtelenül megszaporodnak a vasárnapi keresztények,
de sikk lesz kereszténynek mondani magamat a hétköznapokban is.
A cselekedetek kerülnek újra előtérbe a közösségért érzett felelős

ség égisze alatt. Vitathatatlan tény, hogyapolgárkereszténység sta
bilizáció, integratív erő a világban, cement a társadalomban.

(4. Drámai kereszténység)

A kereszténység másik típusa a drámai kereszténység. Pál apostol,
Szent Ágoston, Assziszi Szent Ferenc, Luther, Loyolai Szent Ignác,
Pascal, Kierkegaard, Dosztojevszkij, Bonhoeffer hagyománya ez.
Hívás, megfordulás, engedelmesség, követés paradigmája érvé
nyesül benne. Kierkegaard volt az egyik legszókimondóbb képvi
selője, amikor szembeállította - ahogy ő nevezte - a történeti ke
reszténységet a krisztusival. "A kereszténység kiirtotta a krisztus
hitet, anélkül, hogy tudna erről, következésképp ha van valami te
endő, hát meg kell próbálnunk visszajuttatni a krisztushitet a ke
reszténységbe (. .. ) a kiindulópont mindig világi: a polgári tisztes
séget szem előtt tartva az emberek lehető legkényelmesebben ren
dezkedtek be mindabban, amit e világ javaiból csak össze tudtak
kaparni - és végül az egészbe keresztényi adalékot kevernek fű

szer gyanánt, hátha ez is tovább finomítja az élvezetet" (A keresz
tény hit iskolája, 48. old., 135. old.).

A drámai kereszténységben van valami a bohóckereszténység
ből. Pál apostol az első Korintusi levél elején a kereszt és az ige
hirdetés bolondságáról beszélt. A keresztről szóló beszéd bot
rány a zsidóknak és bolondság a görögöknek. Luther önmagát
Isten udvari bolondjának nevezte, a világot pedig Isten játszőte

rének. A keresztény a világ karneváljában mindig Arlequin
(Hamvas), clown marad. A drámai kereszténységben mindig van
valami szenvedély, megszállottság, jó értelemben vett lököttség.
A keresztények Krisztus bolondjai (Harvey Cox). Mert a keresz
ténység sohasem valami természetes vagy normális állapot. A
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kereszténység nem natura, hanem gratia. S ha érdemként, meri
tumként tekintünk rá, egyenesen démonivá lesz. A drámai ke
reszténység nem beoltani akarja a világot, nem mérlegeli racio
nálisan a világba csepegtetett Evangélium társadalmi hatékony
ságát, hanem drámai erővel megjeleníti az ügyet. Amíg a pol
gárkereszténység nyugtató, a drámai nyugtalanító, hiszen azon
nal feje tetejére állítja a polgári értékrendet, s színpadként rende
zi be a világot. A drámai kereszténység is só ebben a világban,
csak éppen ő ezt nem tudja magáról, s következésképpen ezt
nem is hangoztatja. A drámai kereszténységben ott van az arisz
totelészi peripeteia, a megfordulás, amit az Újszövetség
metanoia-nak nevez, ami az életvitel, a gondolkodásmód száz
nyolcvan fokos fordulata. A drámai kereszténységben mindig
van valami radikalitás, az a páli szenvedély, hogy Krisztusért
korábbi életemet "szemétnek" tekintem (Fil 3,8). A drámai ke
reszténység megkérdőjelez minden evilági, polgári értéket, s a
kereszténységet nem hajlandó felhúzni díszletként semmilyen
eszményre, még ha azok emberileg, polgárilag nemcsak vonzó
ak, hanem ráadásul erkölcsileg indokoltak, mivel kívánatos eré
nyek is. A drámai kereszténység nem engedi meg, hogy Krisz
tus ügyét bárki is használati eikként kezelje, bármilyen nemes
célok is vezérlik ebben.

A drámai kereszténységben nem válik el a hétköznap és az
ünnep, nem különbözik egymástól a kicsi és a nagy. A világ
színpad, a hétköznap ünnep, a kicsiben meg ott van a nagy.
Pontosabban fogalmazva, itt is Isten, a Nagy Komédiás cselek
szik: ő rejti a kicsibe a nagyot, a hétköznapba az ünnepet. Min
dent önmaga ellentétének látszatába. Karácsonykor is arra emlé
kezünk, hogy miképpen rejtette az istenfiút a betlehemi trágya
szagú istálló jászolába. E groteszk dramaturgiával egy új
aionhoz érkezett a világ.

Mégis
Már évek óta figyelem - talán szakmai ártalomként is - az iro
dalmi alkotásokat, filmeket, tévéműsorokat: van-e, és ha igen, ak
kor milyen jelentősége van a hitnek és a jézusi értékeknek az alko
tásokban szereplő emberek életében. Úgy tapasztalom, hogy az
emberek, különösen a fiatalok életstílusát, céljait, magatartását
egyre nagyobb mértékben befolyásoló alkotások többségéből

hiányzik a hit megélésének, az ember Istennel való kapcsolatá
nak nemcsak az ábrázolása, de még az arra való utalás is. Mintha
a művészet lesüllyedt volna a mai kor szellemét jellemző színvo
nalra: mintha csak megtéveszteni, csalni, elkápráztatni vagy elbi-

908


