
TOMKA MIKLÓS

Vallásszociológus

Történet
Az ölelésben, melyet szinte kikövetelt
magának, benne volt egész élete.
Érezte a vékony kordbársonyon át
az öreg hát csontjait s a törékeny váZlat.
A különös szerepesere folytán nem is
anyjától búcsúzott a lakótelepi előszobában,

hanem sírból visszatért anyaként ölelte
a testvéreitől is elszakított árvát.
Hogyan is neheztelt volna rá? Más
lázadozhatott az ostoba tiltások, a vita
hevében elhangzott sértő megjegyzések
miatt, de az ő szóváltásuk mélyén
az a rettenetes gyanú lapult, hogy elhagyja,
megtagadja, mint rákban meghalt fiatal
nagyanyja, miután hetedik gyermekként
világra hozta ezerkilencszáztizennyolcban.

Béketeremtés
és szeretett
Az 1948-1958 közötti idő társadalmunk és családom számára is vi
haros, tragikus évtized volt. Végett vetett a polgári nyugalomnak,
és szüleim számára súlyos megpróbáltatások és megalázások soro
zatát hozta. Lakásunkból kidobtak, Budapestről kitelepítettek. Év
tizedekre megbélyegzetté váltunk. Állandó kérdéssé vált, hogy
lesz-e mit enni másnap. Ha sikerült munkát találni, a BM (vagy a
Párt?) azonnal gondoskodott a kirúgásról. A gyermekeket nem
vették fel állami középiskolába. Már nem fiatal apám súlyosan
megsínylette a távoli utazásokat igénylő, állandóan váltakozó ne
héz testi munkát. S eközben ott volt az ötvenes éveket általánosan
jellemző félelem, nyomor és bizonytalanság. Mégis bizonyos, hogy
nem az egzisztenciális nehézségeket volt a legnehezebb elviselni,
hanem az ellenségeskedést. Az állam gyűlöletre épült - a koráb
ban köztiszteletre vagy rangra szert tettek, a polgári életmód, az
egyház, a hívő emberek ellen. A rendszer kisebb és nagyobb hatal
masai saját lelkiismeretüket azzal nyugtatgatták, hogy az általuk
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hátrányba hozott és kínzott emberek "bűnösök", és csak méltó ju
talmukat kapják. Iskolaigazgatóm azt hirdette, hogy nem szabad
kenyeret adni annak, aki gyermekét templomba "járatja". A ta
nácselnök nem adta ki a szegénységi bizonyítványt azzal a cinikus
indoklással, hogya szegénynek nem lehet olyan kiadása, aminél
ez a papír előnyt jelenthétne. Nem egy hivatalnok és rendőr egye
nesen sportot űzött az "osztályidegenek" megalázásával.

A gonoszság és a gyűlöletkeltés nemcsak elkeseredést szűlt,

hanem ellenkezést - és ellen-gyűlöletet. Az ártatlanul meghur
coltban gyűlt a harag kirablója, feljelentője, elítélője, üldözője el
len. Ez nem menti, de érthetővé teszi a nép 1956-os kisszámú
erőszakos cselekedetét. De a társadalom becsületére legyen
mondva, a szervezett, állami kegyetlenséget kevés esetben kö
vette hasonlóan erőszakos válasz.

A háború utáni két évtized az államilag intézményesített em
bertelenség és gyűlölködés kora volt - és hősies erőfeszítések

időszaka a gyűlölet meghaladására. Falunkban sokan szenvedtek
a rendszer miatt. Volt, aki azért került börtönbe, mert nem tudta
teljesíteni a beadási előírást. Volt, akinek egy meggondolatlan kri
tikusabb szava volt a bűne. S voltak, akiken ismertebb nevüket
vagy tisztességes jómódú múltjukat kérték számon. Sztálin és Rá
kosi kendőzetlen erőszakkal uralkodott. Az embert figyelembe
nem vevő politikát nem lehetett elfogadni. De együtt lehetett és
kellett élni a kommunista állam képviselőivel, hivatalnokaival. S
- szüleim és sokan mások példáján látom, hogy - együtt lehe
tett élni anélkül, hogy az embert semmibe vevő állami gyakorlat
a személyes kapcsolatokat és a belső békét megmérgezte volna.

A pártállami idők legfontosabb tanulsága számomra nem az,
hogy miképpen lehetett embereket emberségükből kifordítani,
hanem hogy nagyon sokan egy totális rendszerben is tudtak tö
retlen gerinccel, önmagukkal és másokkal békében élni. Lehet,
hogy ez másképpen is megtehető. Jómagam csak a keresztény
megoldással találkoztam. Ennek első meghatározó pontja az Is
ten feltétlen szeretetéről való bizonyosság. Sok meditációt megér
a kérdés, hogy miképpen képes Isten annyira szeretni a bűnöst,

hogy értük saját Fiát is áldozatként adja. A válaszok közőrt bi
zonnyal az is ott van, hogy Isten a szándékokat ítéli, és azt, hogy
a kapott lehetőségeket ki-ki hogy használja. Isten tudja, hogy ahá
nyan vagyunk, annyifélék; hogy elképzeléseink mások, és hogy
adottságaink különböző irányokba térítenek. Isten jó szándéka
ink legkisebb csiráját is felfedezi bennünk. Ebből a hitből már
szinte magától adódik a következő lépés. A másik ember csak
saját szempontjai alapján ítélhető helyesen. Kiindulópontjai,
mozgatórugói mások, mint az enyémek. Se okom, se jogom
nincs megkérdőjelezni, hogy cselekvése mögött a jót akarás is
munkál. Az ő jó akarata (és az enyém) az, amit Isten méltányol
- és ami a köztünk lehetséges békének alapot ad. Ez a megbé-
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kélés kézzel fogható, emberi kiindulópontja. Persze fájdalmas, ha
az ő jó akarata az én bőrömre megy. A megbocsátás, a másik
megértésére, elfogadására törekvés ellenben meg sem kezdődhet,

míg nem hiszek abban, hogya másik emberben is munkálkodik
a jóság (és főleg Isten). A béketeremtés áldozatot követel.

Az Isten feltétlen szeretetéről való bizonyosság még egy segít
séget ad. Az egyéni és a társadalmi gonoszságok esetében nem
feltételezhetem, hogy az Isten akarata, de minden nehézségben
biztos lehetek abban, hogy Isten ez által is üzen valamit. Bármi
történik is, tudom, hogy Isten görbe sorokon is tud egyenesen
írni. És azt is "tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javuk
ra válik" (Róm 8,28). A nehézség, a viszály, a harag és az embe
rek közötti megannyi ellentét egyszerre baj, kihívás és megol
dandó feladat. Az emberek közötti meghasonlás az Isten által
számunkra megálmodott boldogság legdurvább tagadása, s
egyúttal az a terület, ahol leginkább lehet és kell Isten országa
érdekében munkálkodni.

A belső békének és másokkal békében élésnek van még egy
alapszabálya. A szeretet, a másik ember elfogadása, a másikban
Isten visszfényének meglátása fontosabb, mint bármilyen igaz
ság. Aki az igazságot a szeretet elé helyezi, bizonyosan nem ké
pes a megbékélésre. Különösen értelmiségiek számára nehéz an
nak belátása, hogy amit az ember igaznak, jónak tart, nem a
legnagyobb jó; hogy mások más igazságának is lehet (vala
mennyire) igaza; hogy igazságunkat alkalmasint zárójelbe kell
tennünk a másik emberrel való kapcsolat és közös békénk érde
kében. A megbékélés nem igazságok egyeztetése, hanem embe
rek elfogadása. A béke a mások iránti nyitottság győzelme igaz
ságok, elvek, ideológiák fölött.

,/

VASADI PÉTER Erts, hogy megérts
Költö Azt hiszitek, békét hoztam a földre? Nem, hanem kardot, mondta

Jézus. És tedd vissza hüvelyébe kardodat, figyelmeztette a vérmes
Péter apostolt, mert aki kardot ránt, kard által vész el. .. Milyen az
a kard, amelyet ő hozott? Éles, de nem öl. Barátokat támaszt, és
nem ellenségeket. Küzdelemre való, de egyetemes érdekek szolgá
latában áll: ilyen az isteni igazság. Ha lehet egy kardra ezt monda
ni: könyörületesen könyörtelen. Csak az képes jól forgatni, akit
előzőleg átjárt és eltöltött a szeretet. Aki - mint a jó orvos - pon
tosan tudja, hol kell vágnia, s hol nem szabad. S szúrnia, vagy
csöndesen leereszteni ... Harmónia? Talán a művészetben, de ott is
csak a diszharmónia szomszédságában, mivel az egészet kell meg-
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