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Mit ajánlana társadalmunk ésegyházunk tagjainak, hogyvalóban "tagjai
lehessünk egymásnak"?
Egy sokoldalú kiscsoport-kultúra és az önkéntes szolgálatok fej
lesztését. Egyházunk történelme folyamán sohasem bánta meg,
hogy szabad teret engedett a bencéseknek, a ferenceseknek. a je
zsuitáknak és más szociális szellemű mozgalmaknak. Ezek, s ké
sőbb a laikus csoportosulások is, közösségek voltak a közösség
ben, kovász a tésztában. Az általuk üresen hagyott helyet napja
inkban az úgynevezett szekták foglalják el. Hogy ez vagy az a
"szekta" miben összeegyeztethetetlen a krisztusi hagyománnyal,
azt felvázoltam a "Concilium" legutóbbi számában (2003/4. szám).
De eltekintve attól, hogyegyesektől tanulhatnak nagyegyházaink
is, fontos a jelző szerepük. Jelzik kortársaink éhségét bensőségre,

emberi melegségre, együttélésre a szabadság szellemében. A II.
Vatikáni zsinat ebben az összefüggésben dolgozott ki egy egyház
tant, amely a helyi egyházaknak, a bázisközösségeknek, az "eccle
sia domestica"-knak tanítóhivatali irányítást ad. Tehát itt is jelsza
vam: "Vissza a zsinathoz!"

Tagjai" vagyunk
egymasnak
Ez a Pál apostoli idézet eredetileg a keresztény gyülekezetre cél
zott OKor 12,12, 26-27; Róma 12,15, Ef 4,11-16). Keresztény hitünk
szerint azonban a Teremtőre, az egész emberiségre is vonatkoztat
ható. Egy vérből teremtette Isten az emberiséget - olvassuk Pál
apostol athéni, aeropáguszi beszédében (ApCsel 17,24-27). Mivel
úgy tartjuk, hogy Isten mindannyiunk Atyja, ezért mi mindnyájan
testvérek lehetünk, az emberiség nagy családjának tagjai. Így jogos
a téma: "Tagjai vagyunk egymásnak".

Mit jelent itt és ma, hogy tagjai vagyunk egymásnak?
Ma egyfelől az individuum túlhangsúlyozása, másfelől a tömege
sedés jelensége figyelhető meg. A tömegben élő ember is lehet ma
gányos, ha autonóm emberként kíván élni, másokra tekintet nél
kül. Különösen az értelmiségi réteg hangsúlyozza manapság az
egyén szabadságát, szinte korlátok nélkül, ugyanakkor iskolásan
társas lénynek határozza meg önmagát a szociológiában, pszicho
lógiában stb. Kétségtelen, hasznos a kereszténység mondanivalója,
ha hirdeti: tagjai vagyunk egymásnak. Sem Robinson-életet nem
élhetünk, sem identitásunkat feladva nem szürkülhetünk bele sze
mélytelenül a sokaságba, a tömegbe. Tömegen érthetünk futball-
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meccs szurkolóit és értelmiségi kongresszus "egyfejű", egy hangú
sokaságát. A keresztény ember megőrzi egyéniségének ajándékát,
ugyanakkor örömmel hirdeti, hogy tagjai vagyunk egymásnak,
kölcsönösen segíthetjük egymást lelkileg, szellemileg, anyagilag.
A mai Magyarországon a kollektívumot hangsúlyozó szocializ
mus után, az új vadkapitalizmus határtalan liberalizmusa testvér
helyett a másik emberben farkast lát (homo hominibus lupus).

Életünk különböző szín terein miként valósítható meg az összetartozás?
A dezintegráció korában az integráló készség a keresztény menta
litásnak jellemzője lehet. Családban, munkahelyen, lakóközösség
ben tudatosan kell és lehet vallanunk és megélnünk testvér-szere
tetünket. Egymásra szorulunk, a mások segítsége éppen olyan
fontos, mint ahogy a mi segítségünk is jelentős lehet. Ha a másik
embert nem számnak, nem anonim jelenségnek, hanem ember
társnak, közösségünk egy tagjának tekintjük, ez megmutatkozhat
tapintatban, udvariasságban, emberhez méltó beszédstílusban, ér
deklődésben. A durvaság és udvariatlanság világában a keresz
tény ember megpróbál embernek maradni, számára az ember ka
tegória már rangot jelent. Sem Übermensch-nek tsuperman), sem
törpének nem tekintjük magunkat: embernek, Isten teremtményé
nek, a másik ember testvérének. Ez a tartás egész életünkben segít
ség. Régi latin közmondás: teneo quia teneor, szabad fordításban:
azért maradok meg embernek, mert valaki tart. A közösség lehet
gyakorlatban valóban tartás. A ma sokszor tapasztalható közöny,
közömbösség, sőt mizantrópia világában a keresztény ember mo
dellje lehet az emberi közösség tagjaként nem-keresztényeknek is.

Melyek ennek az esélyei, megvalósítási formái?
Keresztény reménységünk szerint esélyei vannak az említett maga
tartásnak a 21. században ezernyi rossz tapasztalat után is, mert a
keresztény ember homo novu s, benne az új Ádám él, és így élete
minden részletében valódi újat kezdhet, az új parancsolat, a szeretet
jézusi parancsolata értelmében. Úgy, ahogy Jézus szerette tanítvá
nyait, szerethetjük egymást (Jn 13,35). Jézus Krisztus Urunk a mo
dell, az Ő szeretete feltételnélküli, alázatos, kitartó, ahogy olvassuk
ugyancsak ebben a fejezetben: "Mindvégig szerette őket" (Jn13,I).

A hétköznapokban adott lehetőség esélyt jelent, amit fel kell
használnunk. A szó, a testvéri vigasztaló, bátorító szó felmelegíti
a hideg emberi kapcsolatokat. A non-verbális kommunikáció szin
tén nyithat a másik ember felé, például betegágyon, kórházban
sokat jelent egy szótlan simogatás, máskor egy megértő tekintet
vagy egy egyszerű fejmozdulat. Esélyt jelenthet a levélírás gya
korlása. A computerek világában a kézzel írott baráti levelet még
mindig preferálom. Még a karácsonyi leveleket és üdvözlő lapo
kat is megbecsülöm. Aki megszokta, ne hagyja abba! Emlékezte
tek arra, hogy nagy keresztények nagy levélírók is voltak (például
Pál apostol, Római Kelemen, Luther, Erasmus, Francke, Schweizer
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Albert, Pázmány Péter, Newman bíboros, L János Pál - aki írók
hoz, tudósokhoz, ismeretlen ismerőihez hosszú leveleket írt). Az
utazás és látogatás is esélyt jelent közösségi felelősségünk gyakor
lására. A telefonhívás is kapcsolatteremtés. Anagyvárosok anoni
mitása szörnyű élmény, még szomszédok is köszönés nélkül
mennek el egymás mellett, mint hajók a ködben. Még börtönben is
gyakran inkább tartoztak egymáshoz emberek, mint egy-egy nagy
város bérházában. Házasságban a házasfelek, szülők és gyermekek,
nagvszülök és unokák közösségre vágynak, itt is lehet nagy segít
ség a mai egyház életében oly fontos kisközösség, bázisközösség.

Elmondaná-e személyes élményét az összetartozásról, esetleg annak fáj
dalmas hiányáról?
Személyes élményeim sorából mindig kiemelkedtek a találkozá
sok. Más nyelvű, más etnikumú, más vallású, más műveltségű és
hátterű emberekkel a találkozás élménye életem legfontosabb ese
ményei közé tartozik. Tengerekkel, hegyekkel, erdőkkel. patakok
kal és óceánokkal élmény volt a találkozás, de emberekkel talál
kozni ennél is többet jelent. Az angol nyelvben van két kifejezés a
találkozásra: a meeting és az encounter, az utóbbi az igazi személyes
találkozás embertársakkal.

Hosszú életem során gyakran átéltem a hiányt is és szenved
tem miatta. Ezért tudatosan keresem a találkozást, a kapcsolatot
repülötéren. hajón, vonaton, pályaudvaron. Szívesen kezdemé
nyezek beszélgetést. A találkozás után úgy érzem, meggazda
godtam. Csodálom a teremtő Isten sokszínű palettáját, a sorsok,
munkaágak, érdeklődések sokféleségét. Szinte kimeríthetetlen a
találkozások gazdagsága.

Mit ajánlana társadalmunk és egyházunk tagjainak, hogy valóban tagjai
lehessünk egymásnak?
Társadalmunkban és egyházunkban tudatosan kell bővíteni a sze
mélyes kapcsolatokat, fel kell keresni, amíg lehet régi barátainkat,
iskolatársainkat, nyitni kell az elzárkózó emberek felé is. Fel kell
fedezni az összetartozás élményét újra meg újra.

Mindez érvényes a keresztény ökumenére/ökumenizmusra is.
Ha megismerem a másikat, jobban megértem magatartását, szo
kásait, gazdagodom. Önmagunkban sohasem vagyunk elegek.
Kell a másik ember, aki kiegészít, korrigál, új szempontokat ad.
Az egoizmus börtön, sivár, hideg fogság. A közösség szabadság.
Rácsaim leomlanak és csak a szeretet korlátoz. Legnagyobb aján
latunk ma is a testvérszeretet, az önzetlen, másokért való élet, az
uralkodás helyett a szolgálat, az agresszív magatartás helyett a
megértés. Mindebben példánk megváltó Urunk, aki életét adta
barátaiért, sőt még ellenségeit is szerette, értük imádkozott. Egy
versengő, feszültségekkel teli világban is a szeretetet tudjuk aján
lani, a fantáziadús szeretet nem fogy el, járható út, élhető élet
(IKor 13). Csak nézzünk a hit fejedelmére és bevégzőjére az igazi
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homo novusra, az Ő erőterében gyógyulhat életünk. "Gondoljatok
rá, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek" (Zsid 12,1-3),
Valóságos jelenléte megerősít abban, hogy tagjai vagyunk egymásnak.

Corpus Christi
mysticum. A testvér
és a felebarát
"Egyenként egymás tagjai vagyunk", mondja Szent Pál a rómaiak
hoz írt levelében (Róm 12,5). Hogy mit jelent ez számomra? Elő

ször is nézzük, mit jelent ez egyáltalán!
A gondolat részletes kifejtését elsősorban a korintusiakhoz írt

első levélben és az efezusiakhoz írt levélben találjuk meg. E le
velekből már első pillantásra egyértelműen kiviláglik, hogy szer
zőjük kifejezetten az egyház tagjairól beszél az emberi testfelépí
tésről vett kép segítségéve!. Tehát a metafora - feltéve, de nem
megengedve, hogy puszta metaforáról van szó - elsődlegesen

és lényegileg az egyház liturgikus közösségének "teljes jogú"
tagjaira és a keresztényeket egymáshoz fűző szakramentális kap
csolatra vonatkozik. Így értem ezt én is, noha tudom, tapaszta
lom, hogy korunkban, amikor különféle áltanítók és álpróféták
lázasan igyekeznek meggyőzni az eltérő kultúrák, vallások, vi
lágnézetek végső spirituális egységéről, és a másság elfogadásá
nak szükségességéről,a Szent Pál által megalkotott kép könnyen
áldozatul eshet az általánosító értelmezéseknek. Milyen egyszerű

is volna kiterjeszteni azt az egész emberiségre, és kijelenteni:
embervoltunk egysége, a kőzős emberi természetben való része
sedés folytán vagyunk tagjai egymásnak; lássuk be, hogy egy
másra szorulunk, toleráljuk hát a másik másságát!

A magam részéről inkább Szent Pál tanításához ragaszkodom,
melyet szorosan követnek az egyházatyák, a középkori teológu
sok, a keresztény humanisták, valamint mindazok, akik a Szent
írásból kiindulva az egyházat tekintik Krisztus testének, hiszen
Krisztus az egyház testének a feje (Ef 1,22-23; 4,15-16). Ezért
csupán az egyház tagjait tartják e titokzatos test - a 13. szá
zadtól kezdve elterjedt megfogalmazás szerint: a corpus Christi
mysticum - testrészeinek. Ha a corpus mysticum-tól valamiért el
vonatkoztatnék, elveszíteném a mysterium fidei-t, a hit szent titkát.
Mert a test, amelynek tagja vagyok, nem más, mint az eucharisz
tikus közösség. Amint szintén Szent Pálnál olvassuk: "Mert az ál
dás kelyhe, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérében való része
sedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testében
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