
Ellenségszeretet
„Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára.”

(Zsolt 23,5)
Vesztesek idokolt haragja

A bizalmatlanság kultúrájának örökösei vagyunk. Terhes örökség, egy
egész társadalom görnyed alatta. Amíg a totális diktatúra válogatás
nékül folytogatta az egész társadalmat, a hűek és hűtlenek közötti tö-
résvonal világosnak tűnhetett. A hűek büszkén vagy szerényen adtak
hálát, hogy állnak, s egymásra vigyáztak, hogy el ne essenek. A hűt-
lenek saját vagy közérdekre hivatkoztak, kényszereknek, erőszaknak
engedtek. Ötvenhat öröksége azonban nemcsak a diktatúra elleni lá-
zadás feledhetetlen, mégis gyakran feledett bátorsága, hanem az elfojtott
forradalom sikertelenségének óvatosságra intő tapasztalata is. Az öt-
venhatot követő pax Kadariensis, a gulyás-kommunizmus a hatalom-
mal kötött magánalkukra alapult, és az ezt ellenőrző titkosrendőrségre
és besúgó rendszerre. Sem a civil társadalomban, sem az egyházakban
az emberek nem támaszkodhattak világos megkülönböztetésekre, a ba-
rát és ellenség közötti éles határvonal egyre viszonylagosabbá vált.
A konzum irányába tágított keretek között sokan találták meg a kel-
lemesebb hétköznapiságot megteremtő és fenntartó technikákat.

Mindeközben számos családban, baráti körben, egyházi csoport -
ban ott bújkált, helyenként sziszegett az áldozatok haragja. Az el-
rabolt vagyonok, intézmények és lehetőségek miatti fájdalom so-
kakban nem csillapodott. Nemcsak nosztalgiával, hanem alig
vitathatóan jogos haraggal emlékeztek és tekintettek a tettesekre,
múltjuk és jelenük ellenségeire. Vajon milyen alappal kérhetném
számon anyai nagyanyám haragját, aki szülővárosom egyik legte-
kintélyesebb asszonya volt, majd a kitelepítés után egyik cselédjé-
nek jószándékából húzódhatott meg egyetlen szobácskában, né-
hány kedves bútora között. Lassan ugyan egyre vékonyodik a
háború előtt felnőtt korosztály rétege, de a fájdalom és harag családi
hagyományai átöröklődnek a gyermekek, és láthatóan még inkább
az unokák korosztályára. A harag és a bosszúvágy, az ellenséggel
való valóságos vagy szimbolikus leszámolás hiánya meglovagol-
ható, uszító ideológiák, acsarkodó fundamentalista politikák épül-
nek rá. A mai társadalom minőségének súlyos kérdése, hogyan és
kinek sikerül megtalálni a megfelelő szavakat, és megalkotni az al-
kalmas strukturális kereteket, amelyek lehetővé teszik a harag és a
bizalmatlanság örökségének kiegyensúlyozott feldolgozását, a foly-
ton elmaradni látszó sikeres történelmi gyászmunkát. A kereszté-
nyek és az egyházak is fel kell tegyék maguknak a kérdést, hogyan
viszonyulnak ehhez a múlthoz, amely sajátjuk is. Hitükből milyen
szavak és tettek fakadnak, hitüket milyen szavak és tettek fémjelzik.
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Átokzsoltárt imádkozva

A zsoltárok között nem egyet találhatunk, melyekben a megvertek,
megalázottak keserűségükben és tehetetlenségükben Istenhez bosz-
szúért kiáltanak.

„Istenem, zúzd össze szájukban fogukat, Uram, törd össze az
oroszlánok állkapcsát! Hadd folyjanak szét, mint a kiömlött víz, her-
vadjanak el, mint a letiport fű. Múljanak el, ahogy elmúlik a csiga, s
mint az asszony elvetélt magzata, amely a napot nem látja meg soha!
Mielőtt még tövist hajtanak, mint a tüskebozót, — zölden vagy szá-
radtan — hordja el őket a haragos szél! Örüljön az igaz, ha látja a
megtorlást, lábát fürössze a gonoszok vérében!” (Zsolt 58,7–11).

„Jóságos Istenem segítségemre siet, Isten engedi, hogy ellenfe-
lem fölé kerekedjem. Pusztítsd el őket, Istenem, hogy népem ne fe-
ledje! Hatalmadban szórd szét és taposd el őket, Istenünk, védőpaj -
zsunk! Ajkuk minden szava bűn a szájukban — okozza vesztüket
a gőg, átok és hazugság! Pusztítsd el őket haragodban, veszítsd el
őket végképp!” (Zsolt 59,11–14).

Az úgynevezett átokszsoltárokat az imaórák szövegeiből kivették
ugyan, hiszen a szerkesztők szerint nem egyeztethetők össze a szere-
tet Istenéhez ragaszkodó imádkozó egyház szellemiségével. Ám a Bib-
lia szerkesztői és a kánont meghatározó Tridenti zsinat nem szűrte ki
ezeket az imádságokat a 150 zsoltár közül. Talán azért nem, mert ben-
nük az ember embersége nem önmagában álló végszóként mutatko-
zik meg, hanem Istennel és a világgal való kapcsolatának egy állomá -
saként. Amelyet semmilyen diszkrécióra vagy lelki disszonanciára
hivatkozva nem takarhatunk le. Az embert, az emberi társadalmat jel-
lemzi a felháborító igazságtalanságok fölötti harag, a zsidó és keresz-
tény emberkép pedig ahelyett, hogy elfordulna ettől a nagyon embe-
ri dimenziótól, inkább tudomásul veszi és az irgalmas Isten elé emeli.

Az átokzsoltárok kegyetlen bosszúért kiáltanak Istenhez, az Ő min-
denek fölötti uralmát és az ő igazságosságát tanúsítják és igénylik.
„Én azonban hatalmadról énekelek, s már reggel örülök irgalmadnak.
Mivel menedékem lettél, erős vár, zaklatásom napján. Neked éneke-
lek, erősségem, hiszen Isten az én váram, az én jóságos Istenem.”
Ezekkel a szavakkal zárul az imént idézett 59. zsoltár. Megvallja és
hirdeti Isten jóságát, az érthetően feltörő harag és átok hullámai az ir-
galomba és a jóságba vetett hitben csendesülnek el. Nem a harag és
nem az átok, nem az ellenség győlölete a legkockázatosabb a Biblia ta-
nítása szerint, hanem az Istentől való elfordulás.

Ellenségszeretet

Martin Buber a Két hitmód (Zwei Glaubenweisen) című művében az el-
lenségszeretet jézusi parancsáról írván két fontos, szemléletalakító ösz-
szefüggésre hívja fel a figyelmet. Az egyik, hogy az ellenségszeretet
nem valamiféle erkölcsi tanítás, hanem az Istenbe vetett hit lényegi
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magva. Az ellenségszeretet nem valamilyen érzés, mint ahogyan a jé-
zusi értelemben vett szeretet általában sem, hanem egyértelmű ma-
gatartás. Döntés a felebaráttal, jelen esetben az ellenséggel szembeni
viszonyról és az eszerinti cselekvés. Az ellenségszeretet tanítása Buber
értelmezésében nem az egyénre vonatkozik elsősorban, nem két em-
ber közötti viszonyt tart szem előtt. Alapvető kontextusa az államon,
a népen belüli etnikai és a vallási feszültségek közege. A parancs arra
szólít, hogy ne csak a mifélénket, a vér szerinti testvéreket tekintsék
teljes értékűnek, és fogadják el őket mint olyanokat, akik mindenben
egyenlőek, hanem a nem-zsidó idegeneket is — hiszen, amint másutt
áll: „Ha szőlődben szüretelsz, utána ne keresgélj szemeket. Maradjon
az idegennek, az árvának és az özvegynek. Emlékezz, magad is rab-
szolga voltál Egyiptom földjén. Ezért parancsolom meg neked, hogy
így tégy” (MTörv 24,21–22). Az ellenségszeretet zsidó hittanítását egé-
szíti ki a Máté evangélium egy görög nézettel — írja Buber. „Az em-
berek akkor lesznek azok, akik eleve, vagyis Isten fiai, ha azokká vál-
nak, akik valójában, testvéreik testvérei.” Így szól a jézusi maxima: „Én
pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkoz-
zatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkel-
ti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is”
(Mt 5,44–45). Buber a haszidok iránti szeretetéből és tiszteletéből ki-
emeli még, hogy az ő tanításukban az ellenségszeretet a keresztény
befolyástól függetlenül milyen mély megfogalmazásra talál, amikor
egyikőjük imádsága így szól: „Világ Ura, kérlek, váltsd meg Izraelt.
Ám ha ezt nem akarnád, váltsd meg legalább a gójokat.”

Az ellenségszeretet a népközösség Istenbe vetett hitre alapuló
túlélésének garanciája. A szeretet azokkal szemben kerül próbaté-
tel elé, akikkel szemben nincsen meg a kölcsönösség. A hívők kö-
zösségének, az egyháznak hitállagára vetít fényt az idegenekkel, az
üldözőkkel, a hitetlenekkel szembeni alapállás. A Biblia semmilyen
garanciát nem ígér arra nézve, hgy milyen sikeres lesz az ellenség-
gel szemben tanúsított szeretet magatartása. Nem kecsegtet azzal a
reménnyel, hogy az ellenségből barát lesz.

Az irgalom hatalma

A bizalmatlanság poszt-kádári örökségét hordozva az ellenségszeretet
hitmagatartása elsősorban nem a korábbi rendszer haszonélvezőit, nem
is a hittel és egyházakkal szemben bizonytalanokat vagy távolságot
tartókat provokálja, hanem az egyházak igehirdetése által emlékezetben
tartott Evangélium rendszeres hallgatóit. Éppen azokat, akik maguk
vagy szüleik kiemelten sokat szenvedtek, pótolhatatlan vesztesége-
ket kellett és kell máig elviselniük. A vesztesek előtt minden korszakban
két lehetőség áll, ma is tapasztalhatjuk. A kárvallotti státusra való hi-
vatkozás révén kibújni a szembenézés, az erkölcsi felelősség alól, és
passzív elzárkózásban őrizni az egykori értékek mai maradékait. Vagy
az irgalom kultúrájával odalépni az ellenségek elé, esélyt adva szá-
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mukra saját múltjuk árnyalt feldolgozására, végső soron a megtisz-
tító bűnbánatra. Mai társadalmunkban, kisebb nagyobb közössége-
inkben ennek felelősségével értelmezhetjük saját múltunkat és ennek
esélyével lehetünk az élhető közös otthon kovásza.

Félbetört
’szilánkos mennyország’

(Kiss Tibor)

Az ókori görögöknél a tessera hospitalis az a kis kettétört cserépda-
rab volt, amelyet a vendéglátó adott vendégének, hogy akár évti-
zedek múltán is felismerhessék egymást úgy, hogy a törésvonal vé-
letlenszerű repedései mentén összeillesztik a darabokat. A tört
tár gyat gyermekeik, utódaik számára is megőrizték, hiszen a ven-
dégbarátság a leszármazottakra is érvényes maradt. Euripidész
fehér követ említ, amelyre egy választott szót írtak rá, úgy törték
ketté, más források szerint a vendég és a vendéglátó a nevét írta fel
a már kettétört darabokra, és kicserélte őket egymás között. Az
ókori rómaiaknál ez az identitást igazoló fél/darab már lehetett
csont, borostyán vagy más — általában nemes — anyag. Féltéssel és
titoktartással vették körül a tessera hospitalist, csak tulajdonosa tud-
hatta, milyen szót rejt vagy kinek a nevét őrzi.

A kis darabkák a barátság, az eggyé tartozás szimbólumaivá váltak.
Jelezték, hogy idegenekből a vendégségben együtt töltött idő során ba-
rátok lettek. Jelei voltak annak is, hogy az együttlét ideje kitüntetett je-
lentőséget kapott mindkettőjük életében, olyannyira, hogy a közelség
kényszerű megszűnte után is meg akarják őrizni a találkozás meg-
hittségét, az ismerősséget, az odaadást, hogy ne léphessen semmi olyan
közéjük, ami mindezt eltörölhetné, hogy a bizalom, a ráhagyatkozás
biztonsága megmaradhasson, hogy ne térhessen vissza az idegenség.

A cserépdarab töredezett széle azonban utal mindennek a töré-
kenységére is. Arra figyelmeztet és emlékeztet, hogy a távolságban csak
oltalmazva, remény és el-elbizonytalanodások között vigyázva lehet
megőrizni a meglelt ismerősséget, közvetlenséget, a feltárult odaadást.
A cserépdarabot és mindazt, amit jelent és jelképez, szükséges meg-
óvni, nehogy elvesszen, nehogy felülíródjanak az eredeti repedés-
vonalak. Hogy ami összeillett valaha, az újra össze is illeszkedhessen,
összeillő maradjon. Hogy egésszé lehessen megint. Egyszer majd.

A tessera hospitalis a türelem és a várakozás szimbóluma is: az
időre hagyatkozó türelemé, amely kivárja, hogy az idegenből barát
váljon, és a bizakodó várakozásé, amely hisz a közelség megőriz-
hetőségében, reméli az újratalálkozást. Még a kényszerből távolsá-
gokat kimérő és elviselő létezésben is a legkisebb beavatkozás vagy
kényszerítés nélkül várakozik, és reméli a lehetetlennek látszó új-
railleszkedés valósággá válását.
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