
Ma már biztosan látjuk, különb égöve van, szabad és teljes világa a keresztény
élménynek: az alkotókat nem lehet jó szándékúan a választottak manrézájába
gyűjteni. Ellenkezőleg: a keresztény élmény örömét és látszólagos abszurditását
kell a teljes világra tárni.

E fölismerések derűs hite csillapította kamaszéhségemet a Vigilia által 1946 ka
rácsonyán.

DÁVID KATALIN

Az irgalmasság virrasszon
mindannyiunkban

Ma már valóságosan ez az egy dolog érdekel, vagy inkább így mondom, ezt az
egy dolgot tartom fontosnak: az irgalmasságot, amelynek virrasztó jelenlétére az
egész világnak szüksége van. Olyan dolog ez, amely csak a konkrét ember által
létezik, nincs elmélete, csak gyakorlata. Létezése mindannyiunk napi gondja,
mert csak akkor kelhet életre bennünk, ha bizonyos értékeket és ezzel együtt el
kötelezettségeket vállalunk.

Sokszor, sok helyen beszéltem erről és most hadd ismételjem meg saját elkötele
zettségeimet, amelyek nagyon mindennapiak, de részesei korunk írástudói felelős
ségének.

Talán elsőként említeném, hogy elkötelezett vagyok minden cinizmus ellené
ben. Mert ez nemcsak azt pusztítja, aki felé irányul, hanem még jobban azt, akit
meghatároz, akitől jön. A cinikus ember ugyanis halálosan beteg, de diagnosztizál
hatatlanul. Nincs műszer, ami kimutatja és a mélylélektan is alig férhet hozzá. Az
egész 20. századnak nem volt évtizednyi története, amely mentes lett volna ettől a
szörnyűségtől. Ez az az állapot, amikor az ember elveszti felelősségét az egész te
remtett világ, de elsősorban saját embertársai felé. Ez az az állapot, amely igyekszik
megsemmisíteni minden jogot, amely nem szolgálja az érdekét. A cinizmus találta
ki és működtette a krematóriumokat, a haláltáborokat, szervezte a koncepciós pe
reket, emelte nagy üzletté a kábítószert és küld pusztulásba százmilliókat.

És elkötelezett vagyok a hazaszeretet iránt, olyan iránt, amely elvárja, hogy más
nemzet fiai is szeressék saját hazájukat. Olyan hazaszeretetre vágyok, amely a leg
jobbat akarja a magáénak és megértik, hogy túl a határán ugyanígy mindenki a leg
jobbakat akarja a sajátjának. Olyan hazaszeretetre gondolok, amely segítséget vár
szomszédjától és elvárja, hogy az is kérjen segítséget tőle.

Elkötelezettjevagyok az ember és a természet megbékélésének. A flóra, a fauna,
a föld, a levegő, a vizek, a töredezett és így nagyon könnyen boruló egyensúlyok és
szépségek megőrzését akarom. Igazuk van a teológusoknak, akik hangoztatják,
hogy új aszkézisre van szüksége a világnak, mindenütt mindenki által vállalva.
Olyan aszkézisre, amely késztet bennünket, hogy le tudjunk mondani azokról az
igényeinkről, amelyek terhelik a köztünk és a természet között lévő viszonyt. Az
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írástudók kötelessége lenne újra értelmezni igényeinket és újra értelmezni a termé
szet és a környezet sérelmeit: elindulva a házunktól, át az utcán, városon, orszá
gon, el egészen a csillagos égig.

Elkötelezettje vagyok az ember és felebarátja összebékítésének. Ez jelenti az ir
galmasság hétköznapjait. Ez a megosztás tudománya - nem a szétosztásé és elosz
tásé -, odafigyelni mindenkire, vendégszeretettel fogadni a rászorulót, az idegent.
Gyönyörűen mondja Pierre Teilhard de Chardin: "személyes üdvözülésem nem
éppen azért érdekel, mert engem boldogít, hanem mert velünk és általunk a világot
menti meg". így tudatosodik az emberben a legnagyobb élmény, hogy személyes
szabadságának a mások szabadsága a feltétele. Ez a szabadság mindenkinek joga,
és ha jog, kell lennie egy olyan törvénynek, amely mindenki számára biztosítja ezt
a jogot. Ezt a törvényt a zsidó-keresztény kultúra Tízparancsolatnak nevezi. Sze
rény, de nélkülözhetetlen megkötöttségeket ír elő. A Törvényhozó ugyanis nagyon
ismerte a törvény alá helyezettek teherbíró képességét.

És még egy elkötelezettségről, amelyet bár utolsóként említek, de időnként úgy
érzem, hogy ez a legfontosabb. Neonok, transzparensek, a reklám minden eszkö
zével szeretném hirdetni: az ember önmagával való megbékülésének fontosságát.
Ezt tanuljuk meg legnehezebben és ezt feledjük el leghamarabb: az igazi egészsé
ges önszeretet, amely hiányzik belőlünk.Talán már évszázadok óta. Pedig morális
problémáink sokasága oldódna meg általa.

Befejezésül egyetlen gondolatot, mert igen nagy bajban vagyunk. Tudásunk se
gítségével olyan erőkbirtokába jutottunk, amelyek közül bármelyik elegendő lehet
megsemmisítésünkhöz. A gyűlölet, erőszak, önzés egyetlen mozdulata elindíthat
ja a katasztrófát. Van lehetősége a megmenekülésnek: az irgalmasság, amely való
jában nem más, mint a gyakorlati szeretet. Újra Teilhard gondolatait veszem segít
ségül: "Ezek a szavak - szeressétek egymást - kétezer évvel ezelőtt hangzottak el és
úgy beszéltünk róla, mint valami erkölcsi kódex törvényéről,vagy olyan gyakorla
ti módszerről, amely csökkenti a súrlódásokat az emberek közott. De ma egészen
más hangsúllyal hangzik fel a parancs, az egyetlen, amely visszaránthat minket a
katasztrófától. Ma így kell mondanunk: szeressétek egymást, mert elvesztek."

Itt nincsen szó érzelemről, hanem értelemrőlés elhatározásról, vagyis a megva
lósult szeretetről: az irgalmasságról. Ez ma már nem az élet szebbé tételének felté
tele, hanem az életben maradásé.

DÉVÉNY ISTVÁN
,

Elteti még kultúránkat a lét
értelmességébe vetett hit?

Hermann Hesse az első világháborút követő évtizedben, ötvenévesen, megren
dülten nézett körül: "Megváltozott Európa arca. Meghalt, elpusztult az a kultúra,
amelybe mint gyermekek beleszülettünk, amelyben neveltek bennünket, amelyről
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