
A szegénység
teológiája
A kereszténységnek, ha igazán komolyan veszi saját krisztusközpon-
túságát, mindig is paradoxális a helyzete: periférián lévő, mégsem a
szubkultúra sokadik jelenségévé zsugorodó vagy provinciális; lé-
nyeglátó tekintettel figyelő, a részletek sokaságától és sokféleségétől
mégsem elbizonytalanodó; a jelentések minden téren (művészetek-
ben, politikában, reklámokban) eluralkodó játéka közepette önmagát
és másokat komolyan vevő. Éppen ezért tudja, hogy a félelem, az el-
idegenedés, az elégedetlenség, a betegségek, a szellemi beszűkülés, a
magyarázkodás, a cinizmus egyre sűrűsödő közegében kell erőteljes
kapaszkodással megmaradnia és másokat is megtartania.

Ahhoz, hogy ebben a szerepében, a jelenlét és a visszahúzódottság
kettősségében megmaradhasson, nem tarthat igényt arra, hogy a val-
lási-kulturális paletta, a „piac” fontos (vagy akár kitüntetett) szerep-
lőjévé váljék. Sőt mi több, először önmagát kell korrigálnia: le kell
mondania „középkori hatalma” iránti vágyáról, amely még mindig
modellértékű számára. Az idézőjelbe tett kifejezés metonimikus:
minden olyan felekezetre, közösségre érvényes, amelynek életében
kitüntetett szerepe van a statisztikának, a mennyiségi tényezőnek, és
amelynek elsődleges célja a közösségbe való beillesztés, a saját nyelv-
használat kiterjesztése. Mindez az érzékenység és az árnyalatok fo-
kozatos elvesztéséhez vezet, ráadásul, ha ezt az utat választja, és nem
a kimenetelt, az ott-létet, a világ szenvedésében való részvételt, előbb-
utóbb egyre több igencsak megkérdőjelezhető társadalmi konven-
ció nak adja be a derekát.

Sok szó esett már a kereszténység szociális és esztétikai feladatai-
ról. Ezeknek valóban ki kell bontakozniuk ma is, a jövőben is, létre-
hozóinak azonban éberen kell őrködniük, nehogy ezek a tevékenysé-
gek egyszer csak önmaguktól is működni tudjanak. Rengeteg a
humanitárius akció, az értékeket felmutató művészi tevékenység,
a kereszténység viszont nem érheti be annyival, hogy a sokadik le-
gyen ebben a sorban: hangoztatnia kell bármi áron a művészi-társa-
dalmi cselekedetek eredőjét, igazi forrását. Lényegében tehát egyetlen
feladata van (több kifejezéssel élve): a tanúságtétel, a jelenlét, a köz-
benjárás, Isten ítéletének és irgalmának (egyszóval érintésének) köz-
vetítése. Veszélyes vállalkozás ez, ám sok élettörténet bizonyítja, hogy
pont a szorongattatás idején, az egyre keskenyedő utat járva teljese-
dik ki az életmű (a hosszú sorból csak néhány példát kiemelve: Avilai
Szent Teréz, Christian de Chergé, Albert Schweitzer, Simone Weil).

KUN-SZABÓ ANDREA
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Annál nagyobb hatalomra, mint ami abból származik, hogy ott
van, ahol kell, és azt teszi, amit kell, a kereszténységnek nincs szük-
sége. Nem kell stratégiákat kidolgoznia ahhoz, hogy a figyelmet meg-
kapja: az úgyis az övé lesz, ha a helyén van — bár lehet, hogy nem a
befolyásosaké, hanem a betegeké, elesetteké, az önállóan élni még
vagy már nem tudóké. Ez pedig maga a beteljesedés, hiszen Isten is
mellettük áll. Az Ószövetségben többször is kijelenti, hogy egyedül
őket pártfogolja. Jézus is csak azokkal tudott együttműködni, akik
felismerték, megvallották fogyatékosságukat. A Szentírás tehát a
szegénység teológiáját hirdeti. Ez az üzenet viszont rendkívül nyug-
 talanító azért is, mert nem csak a címzettek, a befogadók, az előbb
említettek szegénységéről beszél: azt hirdeti, hogy a feladónak, az
igehirdetőnek is (másfajta módon) szükségszerűen ugyanez az útja.
Az előbbiek szegénysége eleve adott — az utóbbinak pedig kegye-
lemként megadatik.

De milyen ez a választott-megkapott szegénység, milyen a sze-
gény szív? Készen áll mindig az örömre és a szenvedésre egyaránt,
mélységes érzelmi rezdülésekkel át tudja élni mindkettőt. Nem ke-
resi a szimpátiát, a társadalmi tekintélyt: kimondja az aktuálisan rá-
bízott üzenetet, bármi is legyen annak következménye. Felismeri a
„sötétség idejét”, és nem hadakozik ellene — ahogy Jézus sem ha-
dakozott a rá váró kereszt ellen. Nem fél a félreértéstől, az elhagya-
tottságtól, nem verődik ide-oda ebben az állapotban, hanem meg-
adással, fájdalommal hullik a porba, sőt megérti, hogy e vállalt
kiszolgáltatottságában, eszköztelenségében a kihívások, kísértések
egyre mélyebben, egzisztenciálisabban fognak majd belevájni. Nin-
csenek hatásvadász kommunikációs gesztusai, nem magyarázko-
dik, vállalja az ezzel járó töréseket: a beszélgetés megakadását, azt
a botrányt, hogy nem a feltett kérdésre válaszol, hanem a kérdés
mögött húzódó érdeket, motivációt célozza meg. Bűneiben nem vé-
dekezik sem önsajnálattal, sem felejtéssel, sem bűnbakkereséssel.
Szereti a felelősséget akkor is, ha az akár a saját jó közérzete, sőt biz-
tonsága kárára válik. Nemcsak az elutasító megnyilvánulások ellen,
de a mozdíthatatlan, sűrű közönnyel, a kifejezéstelen arccal, az el-
forduló tekintettel szemben sem vértezi fel magát. Sürgető-fájdal-
mas kiáltása, ami emiatt elhangzik, az egeket hasítja, nem az emberi
fület. Az Istentől kapott ajándékkal pedig elrejtőzik, hogy csak akkor
mutatkozzék vele, amikor annak ideje van. Itt ismét egy paradoxon
körvonalazódik: annak, aki ilyen módon szegény, mindeközben tel-
jes értékű méltósága, tekintélye van. Nemcsak azért, mert radikáli-
san független Istenen kívül mindenkitől, hanem azért is, mert fel-
karolja azokat, akiknek Előtte tekintélyük van: a periférián lévőket,
a szegényeket. Így előkelő helyre kerül Isten udvartartásában: „meg-
mentettem a szegényt, ha kiáltozott, s az árvát, akinek nem volt gyá-
mola, a veszni induló áldása szállott rám, s az özvegy szívét megvi-
gasztaltam, az igazság ruháját vettem magamra, mint a palást és
fejdísz, úgy burkolt igaz ítéletem” (Jób 29,12–14).
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Aki a szegénységet, a hozzá kapcsolódó istenképet és jellemet
hirdeti, két dolgot tud és vállal: egyrészt, hogy Európa jóléti társa-
dalmában, a mesterséges eufória, a virtuális látszatok légkörében
anakronisztikus és őrült gondolat ilyen üzenetet képviselni, más-
részt, hogy ez a jóléti társadalom is mindig fölfeslik valahol, meg-
mutatkozik eredendő pőresége, és ilyenkor meglátszik a lélek sor-
vadt, terheket elutasító állapota. A kereszténységnek szükséges
figyelemmel kísérnie ezeket a megsebződéseket (a munkahelyi
problémák, gazdasági válság miatti öngyilkosságokat; az igazság-
talanságok elleni heves, türelmetlen és hisztérikus tiltakozásokat;
az érzelmi labilitást; az ezoterikus tanok terjedését; a felelősség la-
vinájának tovagörgetését, ahogy az épp a kárvallottat találja el hely-
rehozhatatlanul; a tervszerű félrevezetéseket; cselekvés helyett a
szükségesnél sokkal több tudományos, diplomáciai vagy kulturá-
lis esemény létrehozását; az álproblémák, fölösleges kérdések meg-
fogalmazását), de nem lehet naiv velük kapcsolatban: ezekkel a je-
lenségekkel saját küzdőterükön nem lehet felvenni a harcot, inkább
arra kell vállalkoznia, hogy elérhető közelségben, karnyújtásnyira
maradjon e játszmák áldozatai, szegényei számára.

Feltevődhet a kérdés, hogy a kereszténységnek ezek szerint ne le-
gyen semmilyen igénye arra, hogy jelen legyen üzenetével a társa-
dalom szemléletformáló szereplői között is, azaz maradjon „lent”?
Az elsődleges válasz egyértelműen: maradjon. Viszont ennek az
„igen”-nek sokféle következménye lehet, akár az is, hogy a hivatás
útjai feljebb vezetnek valakit. Csak egyféleképpen őrizheti meg szí-
vét, hitelességét az újabb pozícióiban is: ha bármikor kész elveszíteni
presztízsét, az érdekek köréje fonódó hálóját az Evangéliumért.

De hogyan érvényesíthető a szegénység teológiája a művészi ki-
fejezőeszközök világában, az elméletírói tevékenységben? A nyelv,
a csend, a metafora és a történet kérdésében néhány évtizede élénk
viták zajlanak, az Evangélium azonban rá tud világítani ezek ere-
deti, rendeltetésszerű helyére, szerepére.

A nyelv. A felvilágosodás kora óta többször is kapott olyan funkciót,
ami idegen tőle. Az első „szerepén túli szerepe” az volt, hogy úgy
gondolták: elsősorban ismeretszerzésre és kategóriák, fogalom-
rendszerek kidolgozására szolgál. Hatalma ezután röpke százöt-
ven-kétszáz év alatt teljesedett ki: a zseni kezében teremtőerejének
kifejezőjévé, majd urán is túllépve annak felettesévé, lényegévé
vált. Ma már, egy ideje, úgy tűnik, elképedt szemlélői vagyunk a
szerző (és egyáltalán a szubjektum) halálának, szövegrengeteggé
válásának, a követhetetlen nyelvi játékoknak, a jelentések nem
szűnő egymásba tűnésének, a folyton távolító, idegenbe taszító iro-
nizálásnak.

A szegénység teológiájának ezen a ponton lehet fontos mondani-
valója. A medrén túlcsapó, zabolátlan nyelvet visszavezetheti Is ten
jelenlétébe. Ott ismét eszközzé csendesül, és emlékeztet: minden is-
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mereten és nyelvi akrobatikán túl azért kaptuk, hogy Isten szívét
és a magunkét belerejtsük és átadjuk.

Az tudja a nyelvet így használni, igazi gazdagságát, vitalitását ki-
bontakoztatni, akinek alapvetően a csend, a nyelvi eszköztelenség az
otthona, aki „nem azért beszél, hogy meggyőzzön, hanem hogy ta-
núságot tegyen”.1 Ebben a helyzetben a nyelv visszanyeri bensősé-
gességét, vendégváró, otthont adó képességét, mert a „Szentlélek
nyelvé”-nek, a „szavakba nem foglalható sóhajtások”-nak (Róm 8,26)
légkörét sugározza. Az így visszanyert nyelv gazdagságát, szolidsá-
gát azonban meg is kell tartani. Ez csak akkor maradhat a mienk (és
akkor tudjuk átadni másoknak is), ha a bibliai szereplők tapasztalata
— a hittel járó veszélyek vállalása; a megfosztatás a külvilág elisme-
résétől, szimpátiájától; a saját érdek lebontása mások érdekében; a
szükségben lévők kiáltásainak meghallása — egyben a mi tapaszta-
latunk is. A Szentírásban (különösen az Ószövetségben) olvasható,
erőteljesen vizionárius kifejezések nem egy letűnt kor képei, nem is
csupán díszek vagy a héber nyelv alapvetően metaforikus meghatá-
rozottságának jelei: aki az előbb említett helyzetekbe kerül, azon
kapja magát, hogy ugyanazok a kifejezések tolulnak nyelvére imái-
ban, gondolkodásában, akár hangosan kimondott szavaiban is. Ez a
nyelv érzékeny és törékeny, mert attól kezdve, hogy a hit veszélyek-
kel járó tapasztalatait kikerülve beszéljük még mindig, rögtön anak-
ronisztikussá válik, és akik hallgatói közül nem akarják komolyan
venni, ettől kezdve jogosan teszik.

Hogyan lehet használni ezt a szegénységben született nyelvet az
irodalomban? Az Evangélium ezen a téren is jó hírt hordoz: a szer -
ző, a beszélő szubjektum nem halt meg. Nem csak a fentebb elmon -
dottak „rehabilitálják”: tulajdonképpen soha nem volt igaz ez az
irodalomelméleti szemlélet. A posztmodern írásformák lehet, hogy
sokszorosan kódolnak sokféle értelmet, viszont közben mindennél
világosabban megmutatják az őket létrehozó jellemet, aki a jelenté-
sek játékával, a mondatok felismerhetetlenné töredezésével vagy
nyújtásával, az elrejtés és leleplezés követhetetlen, összezavaró egy-
másutánjával a felelőtlenség, komolytalanság bizonyítványát mu-
tatja fel. Az olvasó kifosztásának, energiái elszívásának, jószándéka,
értelmezői igyekezete megcsúfolásának csavaros programja ez —
tulajdonképpen a mindenható-mindentudó szerző nagyon burkolt,
ironikus formájával van dolgunk.

Az ironikusan mindenható, olvasójával játszadozó, céltalanul fe-
csegő posztmodern szerző imázsa helyett sokkal inkább jelenlétbe
vezető szerzőre van szükség. Miközben a posztmodern szerző az el-
különböződés technikája által mindig távol marad, addig a jelenlétbe
vezető szerző közel van, szolid az értékrendje, alázatos, tapintatos,
sebezhető, óvakodik attól, hogy a rábízott olvasót elbizonytalanítsa
az alapvető igazságokat illetően, ugyanakkor pedig nem dogmati-
kus (éppen alázata, tapintata, az olvasó méltóságának, szabadságá-
nak tiszteletben tartása miatt): az olvasót egyszerre vezeti és elen-

1Pierre Emmanuel:
A művészet misztikus

zsákutcája. (Ford. Bende
József.) Vigilia, 1999.

július, 536.
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gedi. Az irónia, a távolítás, az elkülönböződés ellenében a naivitás
és gyermetegség nélküli pátosz, a kiáltás, öröm művészi kifejezéseit
keresi. Kinyilatkoztatásra való ráhagyatkozása pedig minden eddig
használt szerzői technikánál (imitációnál, invenciónál, intertextuali-
tásnál) izgalmasabb és összetettebb. A jelenlétbe vezető szerző egy
másik modern kori irodalmi mítoszt is lerombol, azt, hogy „minden
költemény önmaga világa, hasonló a hétköznapi világhoz, ám ön-
magában teljes és »autonóm«, tehát a saját kozmoszára jellemző tör-
vényeknek van alávetve”; emlékeztet ugyanis arra, hogy az ókori gö-
rögöknél és az egyházatyáknál ez a teljesség eredetileg az isteni
tökéletesség szemlélését jelentette, ennek helyébe lépett később az
„önmagában teljes műalkotás” elmélete.2 A jelenlétbe vezető szerző
valóban nem elégedhet meg ezzel az újkori fejleménnyel, hiszen a
szeretet, a szolgálat, a felelősség jegyében alkot, esztétikai szem-
pontjainak kialakításakor ez bír referencialitással.

A szegénységben fogant nyelv megszabadít az Isten nevének ki-
mondásával szembeni félelemtől is. A Név kimondása világos, fél-
reérthetetlen, egyszerű tett. A művészetnek és elméletírásnak abban
a légkörében, amely a körülményeskedő átmeneteket, az elfedése-
ket, a késleltetést és a hezitálást, a filozofikussággal sokszor fölös-
legesen terhelt körülírásokat szereti, sokak számára ez talán nem
elég „szakmai”.

Szólni kell a politika, a diplomácia nyelvéről is, mely tele van
olyan kifejezésekkel, mint például: „társadalmi igazságosság”, „sze-
mélyes szabadság és szolidaritás”, „népek közötti béke és kien-
gesztelődés”, „kisebbségek jogai”, „emberi méltóság”, „demokrati-
kus értékek”, „kulturális-vallási párbeszéd”, „a szeretet civilizációja”.
Ezekkel több gond is van: állandó használatuk nyomán már semmit
nem jelentenek, általánosító hatásukkal elveszik a konkrétumok sür-
gető élességét, ráadásul a naiv használót belevezetik egy igencsak
tűnékeny eufóriába. A politikai-diplomáciai ködösítések fogalom-
rendszere ez, csak a valódi kontextusok elfedésére szolgál — ezt azok
is átlátják, akik nem ismerik az épp elfedett tényeket, érdekeket. Va-
lójában olyannyira nincs szükség rá, hogy nem kell semmivel he-
lyettesíteni a nyelvi eszközkészletből, hiszen bármit léptetnénk he-
lyébe, ugyanerre a sorsra jutna. A Szentírás nyújt ebben is modellt, az
ilyen kifejezések helyett a hűség, a befogadás, az áldozatvállalás, a le-
alacsonyodás, a gyógyítás szavakkal nem (vagy nagyon kevéssé)
övezett gesztusait mutatja fel.

A csend. Az elmúlt évtizedekből súlyos örökségként nehezedik ránk
John Cage csendje, a 4’33”. A kontextus nélküli csend dermesztő
hideget, kilátástalanságot, mélységes kétségbeesést áraszt magá-
ból. A művészet (és vele együtt minden emberi cselekvés) érvényé-
nek megszüntetése ez, értelmetlenségének kihirdetése, és ezzel
együtt a kinyilatkoztatás egy fontos csatornájának lezárása. Hozzá
hasonló tett Malevics Fekete (vagy Fehér vagy Vörös) négyzete. Ciniz-

2Meyer Howard Abrams:
Addisontól Kantig.

Modern esztétika és az
irányadó művészet.
(Ford. Mánfai Alice.)

Jelenkor, 1997. május,
501–520.
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musuk gyilkosabb, mint a posztmodern írásformáké, és az, hogy fel-
figyeltek rájuk, hogy a mai napig is jegyzik őket, és paradigmaérté-
kűek lehetnek, nem csak az alkotókról beszél. Nevezhetjük mind-
ezt (neo)avantgárdnak, minimalizmusnak, kitalálhatunk akár új
kategóriákat is, viszont nem szabad elhallgatnunk a fájdalmat, amit
kongó ürességükkel, perspektívátlanságukkal, önmagukba forduló,
halálos csendjükkel okoznak nekünk. A „kocka csendjének” végső
eredménye a maga művi szenvtelenségével az arctól való megfosz-
tás: ezekben az alkotásokban nincs semmi emberi, és válaszreakci-
óként sem várnak semmi emberit. Közelükben a szerves, eleven lé-
tezés is merő absztrakcióvá válik.

A szegénység alapja is a csend minden megszólalás előfeltétele-
ként, és fontosnak tartja, hogy ebben sokakat részeltessen. De e
csendnek kiindulópontja és célja van: Isten szívdobogásának meg-
hallása. Ez a csend övezi (azaz megelőzi és követi) az alkotást, ez a
felkészülés ideje, az átnyújtott felelősség elvétele Istentől. A befo-
gadót csakis ebbe a gondosan előkészített csendbe szabad belép-
tetni — másként nem tud vele mit kezdeni, legfeljebb tehetetlenül
nézi, amint súlyos oszlopként rázuhan.

A történet. A kultúra egyre inkább ott fejezi be, ahol kezdenie kéne.
A töréspontok, hiányok, tabuk keresésében, valamint a megszilárdult
jelentések, a rutin kimozdításában túlontúl érdekelt, miközben sem
személyiségünknek, sem társadalmunknak nem ez a leglényegesebb
problémaköre. Ha tevékenysége kimerül a neurózis felmutatásában,
akkor csupán az elsorvadás, a lebomlás, a reményvesztés ívét tudja
megrajzolni — úgy, hogy ráadásul a befogadót is beleszerkeszti.

Mi történjék a befogadóval akkor, amikor épp kimozdították ru-
tinjából, vagy elfedett kérdéseit kitakarták? A kimozdítás vajon
megszünteti felszínességét, vagy csupán emlékezetes, esetleg ér-
telmezhetetlen élmény marad számára? Ha pedig egyenesen trau-
matikus ez az élmény, akkor ki segít neki ott, ahova éppen taszí-
tották, a „halál völgyében”? Vagy attól kezdve a trauma bélyegével
kell élnie? Ki vállalja a felelősséget érte a kimozdulás idejében és
terében? Az alkotó valószínűleg nem, mivel a kimozdítás, amit cél-
jának tekintett, már megtörtént. Nem igaz az a sokat hangoztatott
művészi magatartás sem, miszerint a jelentéseket (és velük együtt
a kohéziót) azért kell felfüggeszteni, folyamatosan megtörni, hogy
a befogadó partnerként csatlakozzék az alkotásfolyamathoz (saját)
jelentésképzéssel. Miközben ezt hirdetik, legtöbbször tapintatlan,
ormótlan, harsány kitakarás történik a tabudöntögetés nevében.

A művészet, miközben eszköztára egyre inkább a mindennapi
élethez kötődik (nyelv- és tárgyhasználata, látvány- és hangzásvi-
lága terén egyaránt), elveszti érintkezését (még az érintkezés igé-
nyét is) a valósággal, legfőképpen pedig az őt megközelíteni akaró
befogadóval: saját absztrakcióinak vagy vulgáris megnyilvánulá-
sainak csapdájában vergődik. Vég nélkül játszik az összeférhetetlen
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minőségek, értékek és történet-töredékek egymás mellé állításával,
élvezi ennek a mesterkélt szervetlenségnek a hatását, de mind-
eközben valami nagyon is szerveset, összefüggőt, fölénk kerekedőt
épít: depresszív légkört, nihilizmust, cinizmust.

Mi legyen e sok összetört, rosszul befejezett, felfüggesztett vagy
el sem kezdett történettel — miközben kultúránk őstörténete, az
Evangélium ép, egész történet? Nem tehetünk mást (ez viszont kül-
detésünk lényege), mint amit az ószövetségi választott nép is tett (és
mindig tesz) pészach estéjén: újra és újra elmondani ezt az ép, egész
történetet annak bizonyosságában, hogy nem fog összetörni, ami-
kor találkozik az összeroncsoltak egyre növekvő halmazával. Is-
métlése sem válik üres rutinná, ha tudjuk, hogy a történetmondás
identitásképző cselekedet.3 Ez a történet „szegény”, két okból is:
egyrészt mert a szenvedés, a kifosztottság kiemelt szerepet kap
benne, ezáltal teljes egészében támadási felületet jelent a mai társa-
dalom örömökre, kényelemre hangoltsága számára; másrészt azért,
mert minden részletét közhelynek (jobban mondva közhelyesnek)
tekintik, így hát a nagyközönség figyelmére sem számíthat az ál-
landóan zúduló újdonságok világában. Az evangéliumi közhe-
lyekről azonban így ír Pierre Emmanuel: „Egyetlen közhely sem
hat megszokásként: a megszokás a közhely ellentéte, maga a bana-
litás. Míg a közhely elragadtatás, annak a realitásnak a mindig új és
új megtapasztalása, amely örökkévaló, amelyből mindig is éltek az
emberek, s amelyből most én is szeretnék élni.”4

A metafora. A kitakarásnak, az érzékek lerohanásának elsöprő erejű di-
vatja maradandó sebeket okoz. Az idegrendszer állandó vibráltatása,
túlfeszítése helyett valami egészen másra lenne szükség: megnyug-
tatásra, megpihentetésre. Sürgetően szükséges tehát az eltakarás, a
gyógyítás. Ennek eszköze lehetne a metafora, de nem jelmezként, hi-
szen úgy mindenütt megtalálható, hanem a betakarás gesztusaként.
A metafora a diszkréció és a tapintat trópusa, az elrejtve megmutatás
lehetősége. A burkolt feltárás, az utalásosság pedig felkavaróbb, ka-
tartikusabb, mint a nyers szembesítés. Kultúrához másodlagos jelen-
tésekért fordul az ember, hiszen általuk többet szeretne megtudni lé-
tének lényegéről, rejtett összefüggéseiről, ugyanakkor szeretné, ha
értelmezői képességének méltóságán sem esne csorba. A nyers
szembesítés oly sokszor tapasztalt színházi-irodalmi (és más terüle-
teken is megnyilvánuló) megoldásai viszont megmaradnak az elsőd-
leges jelentések szintjén (sokszor ennek legalsó fokán, a bemocskolt
beszéd, a voyeurizmus világában), és nem kérnek értelmezői maga-
tartást, hiszen mindent sokkoló módon elénk ömlesztenek. A meta-
fora ehhez képest „szegényebb”, nem hívogat erős hatásokkal. Jézusi
alkalmazása a példabeszéd, mely világos jelentése ellenére sem trivi-
ális. Az, hogy egy történetben könnyen értelmezhető metaforákkal
találkozunk, még nem teszi feleslegessé az elemző tevékenységet —
ez viszont csak akkor érvényes, ha az értelmezés személyes létkérdés,

3Johann Baptist Metz:
Szenvedéstörténet és

megváltástörténet.
(Ford. Görföl Tibor.)

L’ Harmattan, Budapest,
2005, 73.

4Pierre Emmanuel:
A lélek éhsége.

(Ford. Bende József.)
Vigilia, 1999. szeptember,

679–681.
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ha a befogadónak az az igénye, hogy ez a folyamat jellem- és vi -
lágnézetformáló legyen. Másként valóban unalomba, rutinba süllyed.
A példabeszéd ma is az éberség, az érzékenység, a betakarás (a beta-
karva rámutatás) műfaja, mely eltalál, de nem szégyenít meg. Ugyan-
akkor az a képesség, látásmód, amely viszonyba helyezi a tapasztal-
ható világot a transzcendenssel, és ezt a tapasztalatot félreérthetetlen,
sokrétű képes beszéddel kommunikálni is tudja.

�

A kultúra tehát, bármennyire is tagadja, a kinyilatkoztatás közege
(mint egyébként az élet minden más területe), ezért minél kevésbé
vállalja ezt, annál pusztítóbb minden, amit nem e küldetés szelle-
mében tesz. „Ha valaki nem gyűjt velem, az szétszór” (Mt 12,30) —
Jézusnak e kijelentése ebben az értelemben is érvényes.

Van még egy területe a társadalmi életnek, amelyet mindenkép-
pen említeni kell, hiszen talán az egyik legfontosabb kultúraformáló
erő: a félelem. Az ember mindig is félt a szenvedéstől, a kudarctól
(erre mostanában egyre inkább rárakódik a technikai-informatikai
kontroll miatti szorongás is), de soha nem állt rendelkezésére annyi
eszköz a félelem tompítására, mint ma. Ezek a tompító eszközök
azonban visszafelé sülnek el: az embert megfosztják saját arcától,
szívdobbanásától, sőt megtanítják arra, hogy ő maga hogyan akarja
egyre görcsösebben ezt a megmerevedést. A szegénység teológiájá-
nak átütő erejű, botrányt keltő üzenete van ezzel kapcsolatban is,
hiszen a szenvedést elfedő élet- és beszédmód helyett a szenvedés-
nek való kitettséget hirdeti, a tompító eszközök, védekezési mecha-
nizmusok eltávolítását. A kereszténységnek adatott meg legmé-
lyebben ismerni — Krisztus és a próféták által — a lélek és a test
szenvedését, látni az erőt, tartást, amit ezek elfogadása ad. Meg kell
tanítani erre azt a világot, ami egyre inkább ellenáll ennek.

Szenvedésről szóló üzenetével a szegénység teológiája szabad
utat enged a fájdalomnak, nem akarja mindenáron megkímélni sem
magát, sem a rábízottakat ettől, mint ahogy Jézus sem igyekezett
biztos helyre menekíteni az apostolokat nagycsütörtök éjszakáján
(és korábban sem kímélte őket a fáradtságtól, a számukra érthetet-
lennek tűnő helyzetektől, a farizeusok akadékoskodásaitól; nem kí-
mélte őket az önismereti folyamatok legsötétebb időszakaitól, végül
pedig saját megaláztatásától sem), de mindvégig óvó tekintete kí-
sérte őket. Jellemző, hogy a zsoltárok kapcsán általában a dicsőítés,
hálaadás, vagy a saját bűneivel, gyengeségeivel számot vető ember
hangja jut eszünkbe. Pedig alig van zsoltár, ami ne az ellenség, az
igaz ember nyomorgattatása miatti kiáltásról, az ezzel kapcsolatos
érzelmekről szólna. Ezt elhallgatjuk, mert meg akarjuk védeni ma-
gunkat, meg akarunk védeni másokat is az üzenet kegyetlenségé-
től, félünk és féltünk ezektől a helyzetektől, azt hisszük, hogy nem
az isteni irgalom nevében beszélünk-cselekszünk, ha ezeket szóvá
tesszük. Sőt talán mi sem értjük őket, mert sosem hagytuk, hogy éle-
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tünkben ezek a tapasztalatok teret nyerjenek. Inkább a pszichológia
nyelvéhez fordulunk, ha kényesebb kérdéseket akarunk taglalni.
Hamissá válik az üzenet, ha kimarad a szorongattatásnak, az igaz
nyomorúságának és üldöztetésének, egyszóval szegénnyé válásá-
nak perspektívája. Így mindenkit félrevezetünk: önmagunkat is, má-
sokat is, és nem mentség a jószándékunk, elnéző, kíméletes szemlé-
letünk. Igen, ez a nyomorgattatás, szegénység vár ma és holnap is a
tanítványra, nem csak a próféták és őskeresztények életéhez tarto-
zott hozzá. A szellemi törvényszerűségek nem változtak. El kellene
hinnünk végre Istennek, hogy a veszélyeknek való kitettségben fel-
szívódik a félelem: érzelmi hullámverései ugyan nem szűnnek meg,
identitásunk viszont leválik róla, és visszakapja szabadságát.

A Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció az egyház és a
világ kapcsolatáról szóló részében kölcsönösségről, együttműködés-
ről beszél (GS 40–45), de nem jelez semmilyen lehetséges (és szüksé-
ges!) problémát ebben a kapcsolatban (holott kiemeli a laikusok és
klerikusok szemléletében gyakran tapasztalható tévedéseket, előtte
pedig a GS 8–10 megemlíti a világ anomáliáit is). Ez a kölcsönösség
az éremnek csak az egyik oldala, ami ráadásul a hit vállalásának ere-
jét visszafogó kompromisszumok melegágyává is válhat. Jézus sok-
szor utalt arra, hogy a kitartó tanúságtételnek ismertetőjegye, gyü-
mölcse a félreértés is, a peremre toloncolás, a felejtés, a cinikus,
megkárosító támadás, a vértanúság. Nem tud hatékonyan, megter-
mékenyítően jelen lenni a kereszténység a világban, ha ezt a ke-
resztutat nem vállalja. Ráadásul ez az egyetlen út, ami a tanítvány
lelkének békességet ad, amitől nyugodtan tükörbe tud nézni. „Ami-
kor megtalálta önmagát, elvesztette népszerűségét” — írta Bartók ról
a The Musical Times,5 jó lenne, ha a kereszténység is ilyen veszteség -
ta pasztalattal készülne a jövő újabb és újabb kihívásainak felisme-
résére, elfogadására.

Át kell látnia azt is, hogy a világ kéri, igényli ugyan erkölcsiség-
ről szóló üzenetét, „cserébe” viszont azt szeretné, ha meg is maradna
ennek keretei között. Nem akar tudomást szerezni arról, hogy a ke-
reszténység halál és újjászületés, ítélet és kegyelem, megüresedés,
Istenért és másokért vállalt kockázat és szenvedés feszültségét je-
lenti (sőt, a kereszténység nagy része számára is elviselhetetlen az
Evangéliumnak ez az oldala).

A kereszténységnek továbbá nem feladata hozzáilleszkedni a tu-
dományos diskurzusokhoz sem. Szükséges tudomásul venni és is-
merni ezeket ugyanúgy, ahogy felelősségteljes tekintettel kell kö-
vetni a társadalmi, politikai, kulturális élet eseményeit, tendencáit is.
De becsapja magát, ha azt gondolja, hogy elengedhetetlenül szük-
sége van vívmányaikra, látásmódjukra, nyelvhasználatukra ahhoz,
hogy megmaradjon a világ szemléletformáló erői között. A Szent-
írás üzenetét és történeteit pedig végképp nem szabhatja át képükre
és hasonlatosságukra. A kereszténységnek sokkal inkább a hiány, a
kiáltás, a szenvedés helyeit kell keresnie (és ennek alárendelnie az is-

5Az értékelés a The
Musical Times 1926.

március 1-jei számában
jelent meg, íme az idézet

kissé hosszabban:
„Azzal, hogy megtalálta

önmagát, elvesztette
népszerűségét, kivéve

azok között, akik jól
ismerték és becsülték

idealizmusát és
intellektuális tisztességét.

Nyilvánosan kifütyülték.
Volt olyan koncertje,

amely csaknem
verekedéssel végződött.”

In: Beszélgetések
Bartókkal. Kijárat Kiadó,

Budapest, 2000, 70.
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mereteket, a felkészültséget, a szakmaiságot): „Az egyháznak meg
kell tudnia hallani mások szenvedésének, mások szegénységének,
mások szorongattatásának sötét próféciáját, mert csak így hallhatja
meg valóban Krisztus szavát.”6

Végül, visszatérve az elején említettekhez, az egyház „középkori
hatalmá”-nak problémájához, Metz ezt írja: „Az egyház mai hely-
zete rendkívül nyugtalanító. Fokozódó »kognitív elmagányoso-
dásban« él egy olyan világban, amelynek meghatározásában már
nincs szerepe, s ezért ki van szolgáltatva annak, hogy szektaként
magába zárkózik, vagy a modernizmust hajszolva másokhoz al-
kalmazkodik.”7 Hozzátehetnénk azonban: perifériára szorulása
nem biztos, hogy fogyatkozás. Ha eléggé résen áll, elkerülheti, il-
letve kiküszöbölheti akár a magába zárkózás, akár az alkalmazko-
dás csapdáját, hiszen a feladatát végző, csak szükségesnyit beszélő,
felelősségtudatot hirdető, szenvedni kész kereszténység akaratán,
szándékán kívül is kihívást jelent a szellem- és reáltudományok, a
politika, a gazdasági berendezkedés, a környezetvédelem, a művé-
szetek fennálló értékrendje számára. Mindehhez azonban vállalnia
kell a könnyebb utakról való lemondás krízisét, fájdalmát. A bol-
dogmondások szellemiségét mindenesetre sokkal hitelesebben ki-
teljesítheti ebben a helyzetében. Másra pedig nem vágyhat, mert
akkor pont evangéliumi boldogságát, krisztusi szegénységét szá-
molná fel. Hagynia kell, hogy Isten megtörje és szétossza, hogy ez-
után az átnyújtott kelyhet is átvehesse Tőle, és kiihassa.

6Johann Baptist Metz:
i. m. 93.

7Uo. 95.
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