
LUKÁCS LASZLÓ Együttf otthonosan
Ahogy egyre zordabbra fordul a tél, egyre riasztóbb hírek érkez
nek a hajléktalanokról. A hírekben csak egy-egy adat bukkan fel:
hányan haltak meg a hidegtől. A fagyoskodók, az éhezők nélkü
lözését csak sejteni tudjuk. Mégis, talán mindennél kínzóbb az a
szenvedés, amit a család, az emberi kapcsolatok hiánya, a ma
gány, a kitaszítottság érzése jelenthet - s ezt nem csökkenti az a
tény sem, hogy talán (legalább részben) maguk felelőseka sorsu
kért. Ök űzték el övéiket vagy őket űzték el hazulról? A vég
eredmény ugyanaz: a hajlék hiányánál is fájdalmasabb otthonta
lanság.

Az "árva" költő, József Attila versében kozmikussá növekszik
ez a magány: "A semmi ágán ül szívem, / kis teste hangtalan
vacog, /köréje gyűlnek szelíden / s nézik, nézik a csillagok."

A karácsonyi történet is hajléktalanokról szól, de két olyan
emberről, akik összetartoznak, s akik az életüket tették rá annak
a csöppségnek gondozására, akinek megszületését várják. Fedél
nincs a fejük felett, mégis otthon vannak, egymás szeretetében.
A betlehemi történet kulisszái ismerősek: Lukács evangelista sze
rint Máriának és Józsefnek "nem jutott szállás", ezért jászolba
fektetik az újszülöttet. Századok jámbor képzelete színezte ki az
tán a rideg istállót, amint egyszerre megtelt örömmel és ámulat
tal, a pásztorok és az angyalok hódolatával.

Az Újszülöttel születő új valóság azonban felülmúl minden
képzeletet. A bibliai történet tudós elemzői valószínűsítik, hogy
az evangelista Izajás próféta jövendölésére célozhatott az eljö
vendő messiási időkről: "Az ökör megismeri gazdáját és a sza
már urának jászolát." A jászol - mondják - itt a messiási idők

eljöveletének szimbólumává lesz, ökröstül, szamarastul. A pász
torok az eljött Messiást ismerik fel a kisdedben, urukat és gazdá
jukat. Hiszen a jászolban az Emberfiává testesült Istenfia fekszik,
a világot teremtő-átkaroló-beteljesítő transzcendens Szeretet, aki
végérvényesen és visszavonhatatlanul a miénk lett, és akiben a
hajléktalan emberiség végre otthonára lelhet. S bár József és Má
ria szállást kereső hajléktalanok, az Újszülöttben otthonukra lel
nek - ők, és mi mindnyájan.

De vajon otthonára lel-e bennünk az Újszülött? Otthonossá
tudjuk-e tenni létünket: együtt-Iétté nemesíteni-boldogítani,
Vele és egymással? Gyakran idézik Tamási Áront: "Azért va
gyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne." A haj
léktalanul is otthonos Gyermek, Máriával és Józseffel arra hív,
hogy tegyük otthonosabbá ezt a világot, amelyet a Hármas-Egy
Szeretet otthonává tett.
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