
Kereszténynek lenni itt és most

JÓKAI ANNA
Kereszténynek lenni - itt ésmosi, másuttésmindenkoron

- viszont a holnap gondját ne ráncigáljuk át
a mai napra.

nea csoportot ítéljük meg
ne halasszuk holnapra,
ami ma aktuális

Hangoztatni akkor kell valamit, ha annak kockázata van. Ámbár pusztán han
goztatni akkor sem elég - szó és tett legalább valamelyes harmóniája ellenséges
körülmények között is alapfeltétele a hitelességnek. Ha pedig hirtelen szabaddá
válik - sőt, fájdalom, talán divattá is - a keresztény istenhit, akkor bizony
csínján kell bánni a szóval. Beszélni, nyilatkozni bármit lehet, de ez lassan sem
mit sem számít, ha a megcselekvésben nincs rá fedezet. Könnyebb a Bibliát idézni,
mint élni szerinte. Persze, sosem volt másképp, ne áltassuk magunkat. Nem
jutott volna oda a világ, ahová jutott: mú-mennyországi vagy éppen infernális
állapotokba, ha gyakoroltuk volna az igazságot. A történelmi botrányokat a csu
pán szónokló igazság gyengesége tette megtörténhetóvé.

Nem fogtuk meg a halálba-hajtottak kezét; nem álltunk melléjük amenetbe.
Önként nem vállal tuk a börtönt, a hazugság ellenében. Keresztények - töme

günkben - nem tettük ezt; a példát ráhagytuk néhány példa-emberünkre.
Az őskeresztények még személyükkel fizettek - mi már csak képviselóink által.

Helyetteseket állítottunk az együtt-halásra, a velük-szenvedésre, a következetes
igehirdetésre.

Most aztán itt az ideje - talán ocsúdva, talán szégyenkezve - eredendő

jussunkat. a másként-cselekvést személyes tulajdonunkba végre visszavenni.
Aki csak atilalmakat tartja be, hiába engedelmes az isteni tiltásnak, még nem

keresztény, ne higgye. Az lehet a félelem passzivitása - legtöbbször önös óvatos
ság. Ami biztosabban minősít: a szüntelen jelszólz1ás, a sürgető, énünkben fogant
parancs, valamit megtenni. Ez a szabadságunk. S éppen ebben vagyunk még kez
dők, bizonytalanok.

Az élő Isten egykor betöltötte az első keresztények érző lelkét. S korunkban
zajlik az élő Isten gondolati honfoglalása. S amit tudunk, az kötelez.

Nem mondom: ne beszéljünk. Azt mondom inkább: már a szemünk állásából,
a fejforgásunkból, a leghétköznapibb gesztusainkból is kitessék: mi az, amivel
és ami szerint élünk, s mi az, amivel és ami szerint nem.

S ehhez semmi köze a szenvelgő pillantásnak, a fennenhordott főnek, az édes
kedő kegyességnek, hanem ennek köze van a figyelmes tekintethez, az odahajló
nyaktartáshoz, a feltűnés nélkülodanyújtott egy pohár vízhez.

Itt és most (és persze mindenütt és kétezerben is)
ne prédikáljunk hosszan - de rövid úton adjunk valamit.
neaz egész ország terhét akarjuk
a vállunkra venni "általában" - miközben a szomszédunk éhenhal, nagyon is

konkrétan.
- hanem az egyes ember önvalójára nézzünk.
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- ámbár, a gyilkost határozottan le kell fognunk.
- hanem csöndben kövessük azt.
- elég, ha nem uralkodhat gonosz rajtunk.
- csak kérjük a világot.
- de azonképp bárgyú eufóriába sem.
- merjük megvallani a kísértő szomorúságot.
- ha az öröm olykor ránktalál mégis.
- de el se koptassuk méltóságát úton-útfélen.

neengedjük, hogy a leértékelt
pénz fölülértékel6djön bennünk - mégis, a mások nyomora nagyon is fájjon.
ne imádjunk és ne gyűlölködjünk

a politikában sem - bárha szükséges a világos választásunk
ne áhitozzuk a különféle
bosszúkat, elégtételeket
nediktáljuk a törvényt
ne törjünk uralomra
neerőszakoljunk
neessünk kétségbe
ne tagadjuk
ne szomorkodjunk tovább
ne féljünk a "magyar" szótól
ne fosszuk meg rangjától
nemzetünket - csak éppen az Isten országa fölé ne helyezzük.

Tanuljunk szeretni; ha már nem-szeretni egymást minden különleges oktatás
nélkül is ennyire megtanultunk.

KAMARÁS ISTVÁN

Házi feladatunk: Staikernek lenni

Kezdem a házzal: a körkérdésben szereplő "magyar házra" gondolok. A töb
bes első pedig: mi keresztények (vagyis a jehovistáktól a görög katolikusokig).
A stalkerségről később lesz szó.

A feladatunk, elég lenne ezzel válaszolni, jelként jelen lenni, jelezni, jelenteni
valamit, Valakit. Ez azonban, elismerem, túlságosan is tömör megfogalmazás.
Oldom: jelnek lenni először is tapímak lenni. A tapír megmaradt őslény, a mas
todon, de legalább is a mammut kortársa. Mi, keresztények is ilyen őslények

vagyunk, hiszen ugyanazok vagyunk immár majdnem kétezer éve, az Ó tanít
ványai, az O misztikus teste. Ezért aztán sokan úgy néznek ránk, mint a tapírra.
Tehát házi feladatunk először is tapírnak lenni. Rendületlenül.

Másodszor is, de legalább ennyire: két lábon járó szárnyatlan angyalnak lenni.
Két lábon állni a valóságban. Két ország állampolgárának lenni. Egyfelől az itteni
mostaninak, amelyet jó néhányan Reformvárnak szeretnénk hinni, másfelől a
másik országnak, Gaudiopolisnak. Hites, s ezért hiteles embemek lenni, akinek
hitele van, aki hitelt szerezhet a reformáIáshoz. Móricz Zsigmond egykor így
fogalmazta meg a Kelet Népe küldetését: "Hagyd a politikát, építkezz!", az
újdonsült Hitel szerkesztői pedig így: .Epftkezz!", Isten végtelen szeretetéből

kölcsönt felvenni, s beleadni a közösbe: ez is házi feladatunk.
És feladatunk, nekünk építkező keresztényeknek politizáini is, vagyis a pólisz, a

köz ügyeiben fe/elósséget vállalni, összekapcsolni érdekek és érteM védeImét. "A
radikalizmus gyűlöli az időt, a kompromisszum gyűlöli az örökkévalóságot. A
radikalizmus gyűlöli a türelmet, a kompromisszum pedig a döntést. A radikaliz
mus gyűlöli a valóságot, a kompromisszum az igét", írja Bonhoeffer, s mindkét
magatartást Krisztus-ellenesnekminősíti, miként Krisztus ellenes a csak az Istenről

prédikáló pietista és a csak az emberrel foglalkozó karitista is. A megoldás Krisz
tusban, vagyis az ő türelmében és az ő radikalizmusában van. Az ő szemével nézve
a világ dolgai úgy hevernek az út mentén, mint ama szerencsétlen, aki mellett
elment a vallási élet krémje, akit csak az irgalmas emelt föl. Igy kellene felvállalni
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a politizáló keresztényeknek a belvilágukon kívüli ügyeket, s meglátni a segítségre
szoruló kisebbségben (a cigányokban, a zsidókban, a szektásokban, a csövezókben)
a kollektzv felebarátot. Ez a radikális szeretet és ez a szeretetből vállalt kompromisszum
hatékony politika tényezővé és a politikát humanizáló tényezővé válhat. Ez teheti
útitársunkká mindazokat, akik túllépnek e mai kocsmán, az értelemig és tovább.

Es dolgoznunk kell, "pontosan, szépen", ugyanis - miként bencés barátom
szellemesen megjegyezte - "hajlamosak vagyunk a munka és a felelősség elől
az életszentségbe menekülni". Ez esetben viszont nem írhatjuk ki, mint a vad
nyugati kocsma zenésze: "Ne lőjj a zongoristára, hisz tudása legjavát nyújtja!"
A selejtet nem lehet imával ellensúlyozni. De csak ennyire lennénk képesek?
Hiszem, még arra is, hogy ne váltsuk azonnal aprópénzre, s ne dobjuk rögvest
piacra tudományos eredményeinket. Remélem. arra is, hogy akár a hatékonyság
rovására is kíméljük természeti környezetünket. Es talán még arra is képesek
lennénk, hogy leálljunk, hogy kihagyjuk a ziccert, a nagy bulit.

Házi feladatunk otthonunkból elindulva (és vissza-visszatérve) otthonossá ten
ni ezt a "csúnyácska hazát", vallani, hogy a megkeresztelt számára szentség a
találkozás is. Fontos feladatunk humanizálni viszonylatainkat és intézményeinket.
társi kapcsolatainkat, az iskolát, a kórházat, az egyesületet, a póliszt. Es, bizony, az
egyházat is: kigyógyítani tagjait egyfelől (felülről) a paternaIizmusból, az "üdvja
vakat" monopolizáló klerikaIizmusból, másfelől (alulról) az infantilizmusból, a kö
zömbösségból, a fogyasztói szemléletböl, a fekete-fehér (hívő-hitetlen, keresz
tény-nem keresztény, katolikus-protestáns, igazhitú-eretnek, mintakatolikus
bulányista) gondolkodásból. Az egyházat az értékes másságok Krisztusban való
egysifgét találkozásuk színhelyévé, közösségek közösségévé kell tenni.

.Egetöen szükséges az alkotás kérdése meg az üdvözülés kérdése", végren
delkezett Andrej Tarkovszkij, s staikereket rendelt a keresők, az elcsüggedtek és
az úton lévők mellé, hogy körülményeiket átléphessék. A stalkerség a mi fel
adatunk. Stalkernek lenni annyi mint őrangyalnak lenni, katalizátornak lenni,
szent őrültnek lenni, tiszta szívűnek lenni, átlépónek lenni.

"Semmilyen változás nem boldogít, ha nem emelkedő irányban történik",
figyelmeztet minket Teilhard de Chardin. S a fáradtakkal (akik számára az élet
már csak tévedés vagy kifogás) meg az élvhajhászokkal (akik számára az élet
nem cselekvés, hanem betelés a jelen perceivel) szembeállítja a tüzes szívűeket,

akik számára az élet haladás és felfedezés. Haladás azon az úton, mely az igazság
és az élet. A mindent egyformán kezelő igazság (a körülmények ezt az igazságot
istenítik) folytonfolyvást megsérti a szeretetet, mert mindent egyformán kezel, s
megszünteti bennünk a csodálkozás készségét, akadályozza azt, hogya ben
nünk lévő rossz elmondható (és íly módon megbocsájtható) fájdalommá váljon.

A körülmények szabta feltételeket elfogadni Németh László szerint árulás. Pedig
a mai ember hajlamos az értelmest az ésszerűvel felcserélni, a titkot vegyelemezni,
a vágyat és reményt - mert illogikusak - felrobbantani, mint a Stalker Professzora.
A mai ember nem számol eléggé azzal, hogy ihlete kimerül, beszéde dadogássá,
szövege unalmassá válik, hogy gyöngyeiról kiderül, hogy csupán üveggyöngyök,
tehetségéről.hogy véges, mint a Stalker írója esetében. Az a kérdés, hogy tudunk-e,
merünk-e ilyenkor, ilyen köriilmények ellenére átIépók lenni, a hit emberei, bizony
talanul a kalandozó hites félkegyelműek, önzetlen közvetítők, tehetségükkel az
Adományozót nem kompromittálók, a Lét és az ittlét határán ügyködő, alázattal
sáfárkodó szolgálók, mint a Stalker főhőse. Tudjuk-e, merjük-e tenni azt, amí a
dolgunk: csodálkozni azon, amin csodálkozni kell.

Igy is mondhatjuk: házifeladatunk a Létből töltekezés, és így is: az üdvösség.
Nem majd. Itt és most!
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