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pszichológus

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-
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zonytalanítani akarna, és érintetlenül hagyni a lelket, a személyi
ség mélyét.

Az utcán, a házak falán művészinek aligha nevezhető kusza raj
zok és festmények, tolakodó, fogyasztói életstílust hirdető plaká
tok virítanak. Ismerősök, barátok rablásról, betörésekről számol
nak be, az újságokban a másik ember, az ellenfél rágalmazása
mindennapossá válik. Az internetről és a tömegkommunikációs
eszközökről számos ellenőrizhetetlen,hamis vagy féltudás jut el
az emberekhez. Az információ-áramoltatás korrektségének min
denfajta kontrollja (jogi, etikai és lelkiismereti) gyenge vagy telje
sen hiányzik.

A mai világban élve, de egy kicsit kívülről is figyelve, úgy tűnik,

hogy világunkat a békétlenség, a szeretetlenség hatja át, mintha az
emberek Istentől elszigetelt világban élnének. A széteső, külső tám
pontokat nem kínáló, az isteni tekintélyt kizáró posztmodern világ
ban, a könyörtelen kulturális, gazdasági és technikai változások,
eszmei kétértelműségekés torzulások közepette változik az ember.

A mai kor emberének kevés kapcsolata van a múlttal, és gyenge a
jövőbe vetett hite. A korábbi korok szocializációs parancsa a jövőre

irányult, a mai kor a jelent helyezi az élet középpontjába. A vélemé
nyek, eszmék, célok a pillanat kívánalmai szerint alakulnak. Az em
beri kapcsolatok törékenyek. Elvesztette jelentőségét a hiteles em
ber, helyét a sikeres vagy a sikeresség látszatát bemutató "sztárok",
"percemberkék" vették át. De a sodródó, a létező világot elutasító
fiatalok tömege a hiteles szülő, nevelő, vezető hiányától szenved.

Mi tehát a keresztény ember feladata ebben a világban? Mi dol
gunk van ebben a világban? Katolikus vagyok és pszichológus. Mi
a dolgom nekem ebben a világban? Többször feltettem már ma
gamnak a kérdést, de talán nem elégszer: vajon könnyebb-e,
szebb-e, gazdagabb-e, mélyebb-e azoknak az embereknek az élete,
akikkel valamilyen módon érintkezik az életünk? Úgy gondolom,
egyik mindennapi feladatunk éppen az, hogya világnak azt a ki
csi szeletét, az életnek azt a tartományát, amelyhez közünk van,
amelyre hatni tudunk, "ízesebbé", emberibbé, gazdagabbá tegyük.
Ebbe az élet egészét keretbe foglaló mondatba sok dolog tartozik.

Ezek közül a fontos dolgok közül talán a legfontosabb a remény
ébrentartása, az eleven remény hiteles megélése, bemutatása. Sze
renesésnek tartom magam, hogy életem során nem kevés példát
láttam a nehéz élethelyzetekben is reménnyel, bizalommal teli ma
gatartásra. Máig ható gyermekkori emlékem az a mód, ahogy
édesanyám és édesapám minden nehezebb, hosszantartó munká
jukat vagy utazásukat Isten nevében elkezdték. Talán ezért is
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olyan kedves számomra a római százados, aki mélységes bizalom
mal fordul Jézushoz lánya gyógyulása érdekében.

A másik magatartásmód, amelynek megélését és bemutatását a
mai ember számára különösen fontosnak tartom, a szavahihető

ség, a megbízhatóság, a vállalások betartása, a komolyan vett "ige
nek" és "nemek" kimondása. Ennek hiányában kiszámíthatatla
nok az emberi kapcsolatok, elsorvadnak a barátságok, a szerelmek
és a házasságok.

A mindennapi kereszténységnek, hívő voltunknak további meg
mutatási formája a megbocsátás és a dialógusra való készenlét,
amely ugyancsak hiánycikk a mai ember számára. Karácsony Sán
dor írja, hogy a világtörténelem legnagyobb szenzációja az, hogy
"bűnbocsánatotadtam és kaptam". Nem könnyűmegbocsátani, kű
lönösen nehéz azoknak, akik nemcsak megbánást nem mutatnak,
hanem továbbra is sértenek, bántanak bennünket, és haragot éb
resztenek bennünk. De a megbocsátás a hívő ember nagy lehetősé

ge önmaga meghaladására és a "jellé" válásra. A megbocsátás láttá
ra kialakuló csodálkozás a nemhívőket és a keresőket kérdések fel
tételére, mérlegelésre, a kereszténység iránti nyitottságra indíthatja.

A globalizáció térhódításával a mai ember számára egyre többen
válnak személyes ismerőssé, szomszéddá és felebaráttá. Szomszé
daink, munkatársaink gyakran "vámosok", és kereszténységünk
nagy próbatétele, hogy ilyenkor ne legyünk "farizeusok", hanem
próbáljunk meg velük kapcsolatba lépni, dialógust kezdeményez
ni, a másikat megérteni és a benne lévő jót felfedezni. Nehéz ke
reszténynek lenni a mai világban, de hát nem a könnyű útra kap
tunk ígéretet, hanem arra, hogy nem maradunk egyedül az úton,
van Valaki, aki velünk van, kísér, segít és támogat.

",:~~~:: Hajnali ének
Ha a hétköznapi, azaz a megélt keresztyénség "hívószót" hallom
- bár magam inkább egyfajta sajátos varázsszónak nevezném -,
szinte mindig ugyanaz a gyerekkori emlék jut az eszembe. Azt
nem gondolnám, hogy ennek az az oka, hogy asszociációs mecha
nizmusom nagyon eltér az átlagostól. Ha van valami, ami eltér at
tól, tudniillik az átlagostól, akkor az inkább maga az emlék, sőt ta
lán helyesebb azt mondanom: az, akire ilyenkor emlékezem. Közel
két évvel ezelőtt elhunyt édesanyámra gondolok ilyenkor. Az öz
vegy papnéra, aki édesapánk korai és hirtelen halála után
0950-ben, életének 46. évében egy influenza szövődményekéntki-
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