
LUKÁCS lÁSZLÓ Falaink fölött az ég
1990-ben, 55 évesen gyilkolták meg Alexander Ment, aki a 20. szá
zad második felében az orosz ortodoxia talán legjelentősebb egyé
nisége volt. 1960-ban szentelték pappá. Egy Moszkva melletti kis
faluban szolgált. Barátságban volt a rendszerrel szembenálló orosz
értelmiség több vezéralakjával, így Szolzsenyicinnel (aki az ő hatá
sára vált hívővé) és Szacharovval. Könyveit külföldön adták ki, ál
néven. A peresztrojka idején kiléphetett elszigeteltségéből,sokfelé
hívták előadásokat tartani, hívők és nem hívők egyaránt. Az
ökumenét vallotta: a keleti és a nyugati kereszténység egy tőről fa
kadt, és csak egységben töltheti be Alapítójától kapott küldetését.
"Azok a falak, amelyeket mi felhúztunk egymás közé, nem elég
magasak ahhoz, hogy felérjenek Istenig", mondotta.

Megrendítő az az előadása, amelyet A kereszténység címmel
tartott, halálának előestéjén. Másnap, vasárnap reggel, a templo
mába indult, amikor "ismeretlen tettesek" megölték. Mindenki a
KGB-t vagy az ortodox fundamentalista köröket gyanította a
gyilkosság mögött, hiszen évek óta növekvő gyűlölettel figyelték
tevékenységét.

Emlékezetes utolsó előadásában összehasonlítja egymással az
emberiség nagy vallásait és vallásalapítóit. Mindegyikükben az
embernek az a törekvése nyilvánul meg, hogy megtalálja életé
nek végső értelmét és célját, az Abszolútumot. Tenzinget, azt az
egyszerű serpát idézi, aki Sir Edmund Hillaryt fölvezette a Mount
Everestre: "a hegyekhez tisztelettel kell kőzeledni". Így vagyunk
Istennel is. A hegyek nagyságát és szépségét is csak a lélek sajá
tos nyitottságával lehet megérteni. Az igazság is elrejtőzik azok
elől, akik tiszteletlenül és készületlenül keresik. Az ember azon
ban - a történelem visszahúzó erői, az elkövetett gonoszságok
ellenére is - képes fölemelkedni a szemlélődés csúcsaira, Pus
kin szavaival, "Isten szomszédságába".

Két hazánk van: a földi, amelyben születtünk és felnőttünk, és
"a Lélek drága világa", amelyet érzékszerveinkkel nem tudunk
ugyan megközelíteni, bár részesei lehetünk. "A föld gyermekei
vagyunk, ugyanakkor azonban csupán vendégek ezen a világon."

Istenkeresésünk gyökeresen új fordulatot vett avval, hogy
maga Isten közeledett az emberhez. Az alulról fölfelé kapaszkodó
ember szembetalálkozik a Magasból alászálló Istennel, aki Jézus
személyében emberi nyelven szólított meg minket. Lao-Tse szerint
az örök nevet nem ejthetjük ki. Men hozzáteszi: "Isten névtelen,
megközelíthetetlen, Jézus Krisztusban azonban megnevezhetővé

vált: a nevén szólíthatjuk, sőt emberi néven, hiszen velünk hor
dozza az élet terheit. Ez a kereszténység középpontja és tengelye."
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