
Az egyszerű alma
„Mese” a posztmodern kor kellős közepéből

A múltkorijában, a 20. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron leg-
újabb, a Vigilia Kiadó gondozásában megjelent könyvemről1 tartott be-
mutatón beszélgetőpartnerem és barátom, Jitianu Liviu mindjárt a leg-
elején feltette a kérdést: Dávid, szerinted mi a posztmodern? Vártam a
kérdést, hisz a könyvbemutató előtti kávézáskor halványan említet-
te, mégis váratlanul ért. A kérdés fenyegető voltát már a kávéházban
éreztem, de álcázni próbáltam. Sminkelt mimikával s szédítő lazasággal
más irányba tereltem a szót. Hátha elfelejti megkérdezni — gondol-
tam. Megesik ugyanis — vigasztaltam magam könyörtelenül —, hogy
az ember egy ilyen „banális” kérdést a komplexebbnek tűnő kérdések
kavalkádjában „hivatalból” ejt. Hát nem így volt! Pedig már akkor fel-
idézhettem volna elhunyt édesapám szavajárását, mely hasonló élet-
helyzetekben mindig eszembe jut: Amitől félsz, nem menekülsz! Nem úsz-
tam meg a kérdést. Hallatán libabőrös lett az agyhártyám. Jó kérdés!
— válaszoltam. Időnyerésre taktikáztam. Hátha valami nagyon okos
dolog fog eszembe jutni, de csak a helyzet kínálta Szalacsi Sándor
„ojjektum”-a és „teccikérteni”-je keringet a fejemben, ami ebben a ki-
látástalan szituációban korántsem a legjobb ihlet. Hosszabb — szá-
momra szerfelett oxigénhiányosnak tűnő — csend után, színt kellett
vallanom. Nem tudom! — gügyögtem, s miután az volt az érzésem, hogy
válaszom nemigen ért el a közönség füléhez, megismételtem, most már
azonban határozottabb hanglejtéssel: Nem tudom! Hatalmas szemeket
meresztett a becses hallgatóság. Hát őszintén bevallom, ekkora nagy
bagolyszemeket már rég nem láttam, pedig jelen pillanatban is leg alább
kilenc „félmázsás” bagoly tanyázik a gyulafehérvári lakásom előt-
ti magas cseresznyefán. Valahogy nem vagyunk hozzászokva az ilyen-
nemű válaszokhoz. Holott fölöttébb jogos válasz, sőt mi több, al-
kalomadtán „előkelőbb”, mint az elitérnek pózoló, ámde valójában
csupán az üresség echóját színpadra állító hebrencs karattyolás. S hát
tényleg nem tudom. Ráadásul meg vagyok győződve arról, hogy aki
erre a kérdésre a foghíjmentes választ ismeri, (Ig)Nobel-díj gyanús ku-
tató, vagy legalábbis a meg nem értett zseni kategóriájához tartozik.
S mivel esetemben egyiküknek a veszélye sem fenyeget, nyugodtan
állíthatom: a kimerítő válasszal jómagam sem szolgálhatok.

Valami hasonló a válaszom a jelen felkérés alapján született írásomban
is. Arra kértek fel ugyanis, hogy arról írjak, szerintem mi (volna) a
fel adata egy katolikus folyóiratnak a posztmodern korban. Kimerítő
választ erre a kérdésre sem adhatok, pontosabban olyat, amelyet, ha
receptszerűen pontosan betartanának a szerkesztők, sikert garantál-
na. Jómagam is folyóirat-szerkesztő vagyok. S ilyen minőségemből ki-
folyólag is jól tudom, hogy ez a munka bármilyen elképzelt ideális hely-
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zetképtől mérföldnyire esik. Persze én is — bármelyik más halandó-
hoz hasonlóan — megfogalmazhatok hangzatos, s ugyanakkor való-
ban fontos elvárásokat. Milyen legyen egy mai katolikus folyóirat? Le-
gyen bátor, merész, együttgondolkozásra serkentő, provokatív, legyen
az előítélet-mentes dialógus fóruma, próbálja a hittudás korrózióját böl-
csen, tapintatosan ellensúlyozni, nyújtson otthont a gondolkodni merő
teológusoknak, s végül legyen „alma mater”-je a kereső embernek.
Fontos továbbá, hogy egy folyóirat „lelkülete” ne legyen életidegen.
Legyen tükörképe mindannak a vívódásnak, keresésnek, sokszínű-
ségnek, amellyel társadalmunk, s értelemszerűen egyházunk is konf-
rontálódik. Ne ringasson senki emberfiát a mesék világába, de a ló má-
sik oldalára se essen át, s minden kortünetet egyházellenes cselvetésnek
interpretáljon. Ezért meglátásom szerint bármely folyóirat, illetve új-
ság esetében fontos a „lelkület”. Igen, folyóiratainknak van egy meg-
határozott „lelkülete”, melynek a Lélek erejéből kell forrásoznia, s mely-
nek alaphangulata csakis a bátorítás lehet. Ezt a „lelkületet” hivatott
képviselni társadalmunk kultúrájában. Miért is ne szólhatna a Bölcsesség
Lelke a teológus tollából? A teológia művelése ugyanis több, mint merő
agytorna, nemcsak emberi erőlködés, hanem a Lélek ihletettségében
„megtestesülő” „kinyilatkozás”: teo-grafikus epifánia.

Mindannyian érezzük, hogy az utóbbi évtizedekben változás állt be
a világon. Egy érthetetlen, megfoghatatlan „viharos szellő” hatja át tár-
sadalmunkat és egyházunkat egyaránt. Semmi sincs már megszokott,
jól ismert helyén. Minden megmozdult, útnak indult. Provinciális „mé-
reteket öltő” globalizált társadalmunkból (ez a megfogalmazás csak első
hallásra önmagát kizáró kijelentés!) eltűntek azok a fogódzópontok,
melyek ez idáig biztonságot nyújtottak, s az otthonosság érzését ga-
rantálták. Szemünk láttára kámforrá váltak a nagy összefüggésrend-
szerek nyugalmat sugalló diktatúrái. Máról holnapra összeomlottak
a társadalom bábeli fellegvárai. Mármint az eddigiek! A „nagy elbe-
szélések” kora lejárt — mondják, habár ez a megállapítás már önma-
gában egy „nagy elbeszélés”, hogy ne mondjam mellébeszélés. Ma is
léteznek „nagy elbeszélések”. Nyilvánvalóan ezek már nem azok a jól
ismert régiek. Ezek inkább „nagyzoló” elbeszélések. Nincs akkora tör-
ténetük, múltjuk, mint az eddigieknek, s jövőjük is bizonytalan, ellenben
a jelenben annál zsarnokibbak: a kevesek, a kisebbségek „nagy elbe-
szélései”. A nagy „hanták” idősza kát éljük, egy olyan kort, amelyben
a normalitást majdhogynem szégyellnünk kell, egy olyan időszakot,
amelyben az extrém, a kirívó, a szembeszökő, az extravagáns, a lát-
ványos, a kuriózum kerül trónra. S jaj nekünk, ha nem tömjénezzük!
Rögtön falhoz állítanak! Egy a szerencse — legalábbis ezt gondolom
—, hogy az emberiség hamar beleun az ilyennemű, valójában olcsó
szemfényvesztésbe. Nem kellenek ehhez évszázadok, mint a „nagy el-
beszélésekhez”.

A mi „nagy elbeszélésünkbe” is beleunt az emberiség. Legalább is
a nagy része. Mi több, egyesek — akik ráadásul nincsenek is oly ke-
vesen — allergiásak ránk. „Kiütést” kapnak a vallástól, az egyháztól.

Változó világ
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Nemcsak a miénktől, hanem úgy mindegyiktől általában. Mindegyiktől,
amely csak a saját igazát hirdeti. Mindennek ellenére — úgy néz ki —
Isten megúszta beharangozott halálát. Sőt — cseppfolyós, koktélba ke-
verhető állapotában — egyenesen divatos. „Koktél-vallásosság” jellemzi
korunk emberét. Ő tehát továbbra is vallásos, csak nem egyházias ér-
telemben.2 Sokszor halljuk a kijelentést, hogy kortársaink elveszítették
hitüket. S mindezt többnyire abból olvassuk ki, hogy a szentmisék lá-
togatása és a gyónások száma erősen visszaesett. Már a „tisztelendő
úr” sem tisztelendő tisztelendősége miatt, s az egyházkritika sem tabu
többé.3 A templom falain belül a hitélet dinamikája ténylegesen meg-
apadt. Ehhez kétség nem fér. De vajon az emberek szívében is? Alig-
ha! Istent és a vallásos érzést nem lehet egyszerűen kilakoltatni a tár-
sadalomból. Ez a jól ismert próbálkozás egy „befejezetlen projekt” marad
mindvégig.4 Egy „ontológiai űrt” teremteni ilyen értelemben lehetet-
len. Helyesebben fogalmazva, pontosan ennek a nagy kaliberű de-
magógiára épülő „ontológiai űr”-nek fájdalmas kézzelfoghatósága lett
a modern e projektjének bitófája. A racionalitás nem tudta nyugdíjba
küldeni a vallást, bármennyire is szerette volna. Hisz — Wittgen stein
(1889–1950) szavaival élve — „Érezzük, hogy még ha választ adtunk
is valamennyi lehetséges tudományos kérdésre, életproblémáinkat ez-
zel még egyáltalán nem érintettük.”5 Korunk — úgy tűnik — felismerte,
hogy manapság nem az ember értelmét kell kiszabadítani az őt érő csa-
lásból, hanem az embert kell abból a csalásból kiszabadítani, amely maga
az értelem.6 A vallásos érzés manapság virágkorát éri. Ennek azonban
nincs sok köze az egyházhoz. Ezért nem is olyan szimpatikus nekünk.
De vajon mindezért nem vagyunk-e mi, egyháziak is ludasok? Leg alább
részben? Lehet pontosan ez az egészséges reakciója a mai embernek
az egyház életidegen hitére, túlzottan intellektuális, önmaga körül for-
gó vallásosságára, s elméletileg ebből fakadó magaviseletére.7 S talán
minderre szükség is van. Egy dologról meg vagyok győződve! Min-
den látszat ellenére hosszú távon ebből mindenekelőtt az egyház pro-
fitál. Ki kell halnia ugyanis a vallásgyakorlat egy bizonyos formájának,
el kell tűnnie a keresztény-lét egy bizonyos fajtájának, le kell épülnie
az egyház egy bizonyos lelketlen merevségének ahhoz, hogy az Evan-
 gélium örömhíre ismét „közjó” legyen.

Teológiánk — értem itt az Istenről való beszédet általában, s nem
csak a tant mint olyant — Istenről mint ikonról, s nem mint idolról kell
beszéljen.8 Idollá, bálvánnyá „faragjuk” Istent, amikor „kőbe zárjuk”,
amikor a „tabernákulum” elé „nagy követ hengerít[ünk]” (Mt 27,60),
sőt mi több, ezt teológiai ideológiákkal „lepecsétel[jük]” (Mt 27,66). Tesz-
szük ezt mindannyiszor, mikor munkaterületét csupán a templom (lat.
temno,-ere = „kivágni”, „kihasítani”, „elkerített terület”) szent (lat. sacrum,
sacer = „bekerít”, „megvéd”) falai közé korlátozzuk. A „bekerített” Is-
tent propagáljuk, egy olyan Istent, akit a szentségekhez láncoltunk, aki-
nek végső soron mi magunk jelöljük ki a munkaterületét, működési
felületét. Egész pasztorációnk ennek az idolként körültáncolt Istennek
opus operatum elv szerinti „szórakoztatására” épül. Kevés, túl kevés he-
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lyen merünk többet tenni. Már rég nem vagyunk Isten munkatársai,
hanem Isten lett a mi munkatársunk. Már nem mi cselekszünk az Ő
nevében, hanem Ő a miénkben. Megfordítottuk az erőviszonyokat. Is-
ten inasunk lett, olykor cinkostársunk. Elraboljuk tőle a meglepetés-
szerűség gyönyörét. Egyházunk lelkipásztori stratégiájának alapaxi-
ómája a kényelmes kiszámíthatóság, előreláthatóság, a már tudott, ismert
„dolog” jelenlevőként való kikiáltása. Már nem szeretjük a meglepe-
tésszerűt, sőt mi több, valósággal félünk, rettegünk tőle. A kitaposott
ösvényről nem szívesen kalandozunk el. A dogmatika „receptes-köny-
véből” alapanyagában gondosan tetszetősre válogatott „házi készíté-
sű”, meghitten fahéjillatú, idillien mézeskalács-ízű, „megszelídített”
„otthonkában” sürgő-forgó isten kebelcimboránk lett. A Szent bürok-
ratikus hivatalnokai lettünk. Leragadtunk a homogén hétköznapias-
ság megszokottságára. Elfelejtettünk rácsodálkozni az eseményekre,
főleg azokra, amelyek az egyház hivatalos berkein kívül, majdhogy-
nem érthetetlen módon történnek. Pedig ezekben is maga Isten cse-
lekszik, ráadásul a számunkra megszokottnál „eredetibb” módon.

Január 6-án, Vízkereszt napján, a gyulafehérvári szemináriumban
egész napos szentségimádást tartunk. A lezárása utáni vacsorán desz-
szertként kemencében sült almát szervíroztunk. Rég nem ettem ilyet! —
mondotta érsek urunk. Gyerekkoromban édesanyám készített kemencében
sült almát, s már akkor nagyon kedveltem — fűzte hozzá, s örömmel tett
át tányérjába egy almát. Az alma egyszerű volt. Még piros sem volt
igazán. Valamelyik parasztasszonytól vettük a piacon. Egy egyszerű
kendős nénikétől. Csak azzal „vágott fel”, hogy gőzölgött. De azt is
csak visszafogottan tette. Úgy látszik, önmagának sem adott túl sok
esélyt tetszésünk elnyerésére. Mihelyt érsek urunk kettévágta, meg-
kérdezte: Mi van benne? Dió, mazsola és egyéb finomságok — válaszoltuk.
Elcsodálkozott, hogy ez az egyszerű, igazán még csak zamatosnak
sem mondható alma milyen ínycsiklandó fenséges meglepetést tar-
togat magában. Az alma „meztelensége” meglepetésszerűségének ru-
hája. Nemes egyszerűsége a rácsodálkozás iránytűje. Sőt mi több, azt
is állíthatjuk, hogy az egyszerű egyedüli túlélési esélye a fennkölt
rácsodálkozás. Ezt a magatartásformát kell újra elsajátítanunk,
mégpe dig mind az „önplagizálástól” fertőzött teológiai gondolko-
zásunkban, mind az üdvtörténet színteréül szolgáló hétköznapi
élet ben. A megszokott meglepetésszerűségét kell újra felismernünk.

Isten igazi képe nem-láthatóságából táplálkozik.9 Ebben rejlik a kép
ikon volta. Rálátást nyújt a felfoghatatlan történetiségére, s „diploma -
tikusan” ránevel ennek nyitott szível való befogadására. A pusz ta fi-
zikai szemlélés — helyesebben talán bamba bámulás — a láthatóság-
ban nem ismeri fel a jelenlévő örökkévalóságot, s így a világot s a benne
zajló üdvtörténetet nem eredetiségében, hanem önmaga elképzelése-
inek másolataként látja. Az intencionális tekintet tárgyiasságot szül. Ilyen-
kor az ember kommunikációs partnerét tárgyként, s nem alanyként ke-
zeli.10 A szemlélendő életterét az egyéni haszon keretére szűkíti, s így
a szemben álló alany az egyéni haszon kalkuláció öntelt terében kon-
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zumtárggyá zsugorodik. Nincs ez másképp Istennel, a nagybetűs Alany-
nyal sem. Az ember számára ez is bálványproduktummá degradálód -
hat. A megkövesedett szív megrögzött, merev tekintete a Szentet az egyé-
ni horizont peremén belülre szorítja. Mindössze e horizont határán belül
biztosít számára játszóteret, egy olyan — valójában fiktív — játszóte-
ret, melyben a játék kimenetele előrelátható, s csupán prognosztiku-
san „meglepetésszerű”. Az idő és tér történetiségébe berajzolódó meg-
lepetésszerű fenomén több a láthatóság egydimenziójú merevségénél:
a megfoghatatlan megfoghatóságának az illata. Lényege pontosan az
„itt és most”-ban szemlélhető láthatóság és a megmutatkozó, önma-
gát kinyilatkoztató kifürkészhetetlen, kimeríthetetlen „máshol” közötti
távolságban rejlik. A láthatóság nyitott — azaz szándéknélküli, elfo-
gulatlan, ártatlan gyermeki — szemléletében a terhesen ránk telepe-
dett konvenciók mögötti valóságosabb valóság ragyog fel.

Hol keressük ezt a meglepetésszerűt? Az egyszerű „almában”! A de-
rűs vagy kesergő arcokon! A kereső tekintetekben! Ne „káposztafeje-
ket” lássunk! Hanem arc-képeket! Ikonokat! A Végtelen ikonjait a tör-
ténelemben. Keresztény hitünk lényegében semmi más, mint az
abszolút Isten felfedezése az ember relativitásában.11 Sehol sem in-
tenzívebb Isten ragyogása, mint a magányos szegény s a magára ha-
gyott nyomorult arcán. Ezért is segítünk — ki-ki erejéhez és lehetősé-
geihez képest — oly nagy előszeretettel a szegényeken, az öregeken
és az árvákon. S mi van a hegyi beszédben emlegetett „lélekben sze-
gényekkel” (Mt 5,3)? Azokkal, akik „mindent Istentől várnak”.12 Sok
van ilyen! Nagyon sok! Nagyon sok kortársunk egyre inkább mindent
Istentől vár, s az egyháztól oly keveset. Őket — a Szentírásban hasz-
nált „szegény” (ptókhosz) kifejezés másik jelentése szerint — „bizal-
matlanság, nyugtalanság, valami másra vágyás és másnak keresés[e]”13

jellemzi. Bizalmatlanok az egyházzal szemben, s nyugtalanul valami
másra vágynak. Valami áttetszőbbre, valami hitelesebbre, valami ke-
vésbé földhöz ragadottra. S ha ők lemondtak az egyházról, mondjunk
le mi is róluk? S várjunk mindaddig, amíg valaki egyházunk kapuját
kétségbeesetten zörgeti? „Lépjünk ki! Lépjünk ki, hogy mindenkinek
felkínáljuk Jézus Krisztus életét — buzdít Ferenc pápa. — Itt az egész
egyháznak szólóan megismétlem azt, amit gyakran mondottam a Bu-
enos Aires-i papoknak és híveknek: szívesebben látok egy olyan egy-
házat, amelyet baleset ért, amely megsebesült és bepiszkolódott, mi-
közben kiment az utcára, mint egy olyan egyházat, amely belebetegedett
a zártságba és a kényelembe, mert saját biztonságához ragaszkodott.
Nem akarok olyan egyházat, amely a központban akar lenni, és úgy
végzi, hogy belebonyolódik a rögeszmék és procedúrák szövevényé-
be. Ha valaminek szentül nyugtalanítania és aggasztania kell a lelki-
ismeretünket, akkor az az, hogy oly sok testvérünk él a Jézus Krisz-
tussal való barátság ereje, világossága és vigasztalása nélkül, az őt
befogadó hívő közösség és az élet értelmének horizontja nélkül.”14 Nem
hagyhatjuk az embereket magukra. Még akkor sem, ha kényelmetle-
nek. Még akkor sem, ha katolikus vagy egyéb felekezet szempontjá-

„Lépjünk ki, hogy
mindenkinek felkínáljuk
Jézus Krisztus életét…”

11Vö. Henri Boulad SJ:
i. m. 24.

12Jakubinyi György:
Máté evangéliuma. Szent
István Társulat, Budapest,

2007, 53.

13Ortensio da Spinetoli:
Máté. Az egyház evangé-
liuma. (Ford. Turay Alfréd.)

Agapé, Szeged,
1998, 139.

14Evangelii gaudium 49.

97

3_DiósiDávid_Az egyszerü alma_Layout 1  2015.01.15.  14:14  Page 97



ból vallásilag „botfülűek” s dogmatikailag nem „szobatiszták”. Meg-
győződésem, hogy bennük indul életre az elkövetkező idők egyháza.
A posztmodern ember a jövő kereszténységének a bölcsője. Puszta ke-
resésükben rejlik vallásosságuk. A latin „religio” (= „vallás”) szót két
lehetséges etimológiai forráshoz vezethetjük vissza. Az egyik a religare
(= „újra összeköt”) szóra épít. Ennek értelmében a vallás összeköti az
emberi és az isteni világot. A másik származtatási lehetőségként a relegere
(= „újraolvas”) kifejezés kínálkozik fel, mely szerint a vallás újraolvasást
jelent. „Az újraolvasás az a gondos és figyelmes magatartás, amelynek
át kellene hatnia az istenivel való kapcsolatunkat. Nyugtalan tűnődés
azokon a formákon és formulákon, amelyeket szem előtt kell tartanunk,
ha nem akarjuk megsérteni a szent és a profán különválasztását. A re-
ligio tehát nem összeköti az embert az istenivel, hanem ébren tartja az
óvatosságát, nehogy átlépje a köztük húzódó határvonalat. Ennek meg-
felelően a vallásnak nem a hitetlenség vagy az isteni szféra iránti kö-
zöny az ellentéte, hanem a »hanyagság«, egyfajta szabados, »kötetlen«
— az újraolvasás kötelezettsége alól kibúvó — hozzáállás a dolgokhoz
és azok használatához, a különválasztás formáihoz és azok jelentésé-
hez.”15 Pontosan ezt a „hanyagságot”, ezt az „újraolvasáshoz” való kép-
telenséget veti a mai ember az egyház szemére. Benne az „újraolva-
sás” már csak a múlt szemantikai és stiláris önplagizálásaként hat.
Képtelen felülvizsgálni magát. Képtelen az önkritikára. Már csak a ha-
lott struktúrák működtetését „meri megkockáztatni”. Hiányzik belő-
le a vitalitás, a tavasz öröme, a kalandvágy. Az egyházat csak isteni gyö-
kereinek „újraolvasása” tudná megmenteni. S ha a vallás ellentéte nem
a hitetlenség, hanem — amint az imént elhangzott — az „újraolvasás”
kötelezettsége alól való kibúvás, jogossá válik a kérdés, hogy akkor most
ki is itt vallásos? Ezen érdemes volna elgondolkoznunk! Hátha — vég-
re valahára — kitörnénk már sablon-hit-gondolkozásunkból. Sokat-
mondó továbbá Derrida megfigyelése is, aki szerint a „két versengő
etimológia visszavezethető ugyanarra, és bizonyos módon az ismét-
lés lehetőségére, amely az ugyanazt annyiban hozza létre, amennyi-
ben meg is erősíti. Mindkét esetben (re-legere vagy re-ligare) sürgető kap-
csolatról van szó, amely először önmagához köti magát. Összegyűjtésről,
újra-összegyűjtésről, összeszedésről van itt szó. Ellenállásról, vagy a
szétválasztásra való reakcióról. Az ab-szolút másságra való reakcióról.”16

Igen, az egyháznak újra „össze kell szednie magát”, re-vitalizálódnia
kell. Újra kell olvasnia önmagát! A posztmodern pontosan ezt teszi egy-
házunkkal. Újra-olvassa — sőt újra-olvastatja — jelenben megmutat-
kozó legitimitását. Ezzel fogja megmenteni az egyházat attól, hogy a
jövőben is egy rég lejárt múlt „fosszíliája” maradjon, egy történelmi pil-
lanat poros „ereklyéje”. A posztmodern az egyház malmaira hajtja a
vizet. Nem ennek az egyháznak. A jövő egyházának! S az alma egy-
szerű marad. Nagyon egyszerű! De teli meglepetésekkel!

Ezt az újra-olvasásra serkentő lelkületet kívánom továbbra is a
Vigilia folyóiratnak! Meséljen továbbra is az egyszerű almáról. S
csodálkozzon el a benne rejtőzködő finomságokon.

Ad multos annos!

Újra-összekötés
és újra-olvasás

15Giorgio Agamben:
A profán dicsérete. (Ford.
Krivácsi Anikó.) Typotex,
Budapest, 2008, 111sk.

16Jacques Derrida: Hit és
tudás. A „vallás” két

forrása a puszta ész
határain. (Ford. Boros
János – Orbán Jolán.)

Brambauer Kiadó,
Pécs, 2006, 60.
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