
Kereszténynek lenni itt és most

THOMKA BEÁTA

Katartikus élményként éltem át 1989-ben Budapesten a Szent István napi kör
menetet, melyről gyermekkoromban oly sokat hallottam. Hasonló meghatottsá
got éreztem 1990 januárjában, amikor a belgrádi televízió első ízben közvetítette
a pravoszláv karácsonyi szertartást. Különös ajándéknak éreztem mindkét alka
lommal, hogy együtt ünnepelhettem a magyarországi katolikusokkal, a jugo
szláviai szerbekkel, s hogy ily kései nyilvános igazolást is kapott az az ökumé
nikus szellem, melyben a délbánáti református parókián nevelkedtem, valami
féle elégtétellel töltött el. Az is jellemző, hogy miközben e két ünneplő közösség
részének éreztem magamat, föl sem merült bennem a gondolat, hogy megoszt
hatom-e valaha én is saját felekezeti ünnepeim áldását másokkal. 1990. decem
ber 25. váratlan fordulatként hozta magával a jugoszláviai katolikus és protes
táns egyházfők nyilvános köszöntését, a szertartások közvetítését. Ez a hirtelen
változás, hogy végre nem titokban, nem visszafogottan, nem csak egy megcsap
pant kis egyházi közösségben és nem csupán belül ünnepelhetünk, felszabadító
erővel hatott. Egyben azt sem leplezhetem, hogy négy évtized után aligha lehet
szempillantésszerűenocsúdni, még akkor sem, ha bennem sosem szakadt meg
a hitbeli igazságok folyamatossága, sosem vált kérdésessé a vallásos meggyő

ződés, sót a vallásgyakorlást sem háborították a külsó körülmények.
Rendszerezni próbáltam magamban, vajon mi az oka annak, hogy kételyek

merülnek fel bennem, holott immár nem kell elfojtani az örömöt, a meggyőző

dést, az ünneplést, sót szólni is lehet róla. Törvényeink eddig is szavatolták a
vallásszabadságot s most mégis úgy tűnik, hogy vallásos életünk valamiféle
belső száműzetésben folyt. Vajon csak alkati kérdés lenne, hogy kissé meg is
rettentett az ünnepek manifesztté válása, vagy az a felekezeti magatartás az
alapja swrongásaimnak, mely a reformátusok belső egyházából következik?
Netán még mélyebbek a gyökerei e kételyeknek, s azzal a sok megpróbáltatással
állnak összefüggésben, melyet a szülök s a nagyszülők nemzedékének kellett
kiállnia hite miatt? Biztonságban érezhetjük-e magunkat, amikor mind nyilván
valóbb, hogy az eddigi vallásszabadság inkább látszat volt, mint valóság, és
hogy szinte ugyanazok a hivatalos szervek köszöntik most a keresztyén feleke
zeteket, melyek eddig lehetetlenné tették működésüket? Alig néhány éve botrá
nyos bírálat érte a szlovéniai politikust, amikor először intézett karácsonyi üd
vözletet a katolikusokhoz, a Vajdaságban egy egész tanári kart meghurcoltak,
amiért templomi orgonakoncerten vett részt, s hogy a bánáti, bácskai református
gyülekezetek megünnepelhették-e az elmúlt években idetelepülésük, az egyház
fennállásának, a templomok építésének évfordulóit, az kizárólag a helyi vezetés
jóakaratától vagy korrupt hatalombitorlásától függött. Hihetünk-e egyáltalán e
mostani fordulatnak, vagy csupán megerősítéstvár egy újabb hatalmi gépezet,
amely egyelőre támogatásra számít, hogy megizmosodása után esetleg perfi
debb módon tegye manipuláció tárgyává az egyházakat?
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úgy tűnik, mintha a dilemmák nem csupán érzelmi forrásokból táplálkozná
nak, hanem olyan tapasztalatokból, melyek nemzedékek sorsát határozták meg
a háboru utáni évtizedekben. Be kell látnom, hogy már-már kivételes helyzet
volt az enyém, mely minden súlyos terhével együtt mélyítette bennem hitem
nek, mint egyetlen bizonyosságnak a tudatát. Hogy lelkészi családban születtem
és gyermekkoromat olyan faluban tölthettem, mely nemzetileg és vallásilag
szinte teljesen homogén volt, mai perspektívából páratlan körülménynek tűnik.

A falu szokásrendjét és életvitelét, erkölcsét és kultúráját elemi módon határozta
meg az, hogy református és magyar, sziget abban a soknemzetiségű tengerben,
melyet a 18. század végi kincstári telepítések a határórvidéken kialakítottak. A
származásnak köszönhetőena vallásos életvitelt olyan természetes létformának
tekinthettem, amellyel szemben reménytelennek és a végsőkig kopárnak, tartal
matlannak tűnt az urbánus közeg közömbössége, hitehagyottsága, vallási és
nemzeti azonosságvesztése. Feltételezhetően ez volt az az egyik megtartó ta
pasztalat, melyet egy erkölcsében, normáiban, szellemiségében elbizonytalano
dott, eredetétól. vallásától eltávolodott, kultúrájában megrekedt vagy lesüllyedt
és nemzeti1eg rendkívül sokrétű közösség életvitelével szembe tudtam helyezni.
Paradox módon azok az áldozatok is a megerősítést szolgálták, melyeket előde
imnek kellett meghozniuk azért, mert magyarok és reformátusok. Ebben a csa
ládtörténetben jobbik esetben csak a kántor-tanítói állás elveszítésével járt, ha
valaki nem tette le a hűségesküt az újonnan alakult SzHSz Királyságban, bör
tönbüntetéssel az ötvenes években, ha a koholt vádak alapján lázítónak lehetett
bélyegezni a falu papját, 1944-ben azonban mártírhalált kellett halni azért, mert
valaki magyar volt és református lelkész.

Lehet, e történeti tények is hozzájárulnak ahhoz, hogy e mostani átalakulás
ban sem vagyunk képesek felhőtlenül bizakodni és kiiktatni a beidegzódéseket,
melyek a nemzeti és a vallási integritás veszélyeztetettségéból fakadtak. Leg
alább ennyire keserű az a belátás is, ami a keresztyén kultúra és erkölcs több
évtizedes erőszakos leépítéséból és megszüntetéséból következik. Ha kivételes
nek érzem saját helyzetemet, többek között abból következik, hogya háború
után született és felnőtt nemzedékektól eltéróen, melyek elfordultak a keresz
tyén hagyományoktól, vagy meg voltak fosztva attól, hogy ebben a szellemben
nevelkedjenek és éljenek, szerényen és magányosan, befelé fordulva és rezignál
tan, de építhettem magamban e kultúrát. Egyetemi oktatóként számtalanszor
felmerült bennem annak a már-már megoldhatatlan problémának a gondolata,
amit az elemi keresztyén műveltség, bibliaismeret, vallási hagyomány hiánya
jelent. Az sem kétséges, hogy az olyan erős impulzusok nélkül, mint amit egy
nemzetileg és vallásilag egységes közösség biztosíthat az egyén számára akkor
is, midőn már maga nem is része ennels-a közösségnek, nehéz olyan mesterséges
körülményeket teremteni, melyekből efféle sugárzás és erő származna. Félő,

hogy erre a megváltozott körülmények ellenére sem lesz képes sem az egyház,
sem az iskola. Nem feledhetjük ugyanis, hogy a keresztyén kultúra nemcsak a
társadalomban, hanem magában az egyházban is visszaesett. A gyülekezetek
megcsappant létszáma, a lelkészhiány, az államosított egyházi létesítmények,
ifjúsági és kultúraegyesületek, iskolák problémája sokkal súlyosabb következ
ményekkel járt a kisebbségben, mint egyebütt. Hasonlóképpen súlyos gond a
műveltség veszélyes beszúkülése. A valamikori gimnáziumok, nagy hagyomá
nyú erdélyi, magyarországi, európai protestáns teológiák nélkül aligha nevel
kedhetnek olyan lelkipásztorok, akik a régiek felkészültségével rajtolhatnának s
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erre az alapra építenék rá azt a sokrétű mai tudásanyagot, mely nélkül sem
szónokként, sem bibliamagyarázóként, sem lelkigondozóként, sem nevelőként

nem tehetnek eleget a lelkészi hivatás elvárásainak a mai világban. A kisebbség
ben ez mindig is bonyolultabb feladatvállalást jelentett, mint másutt.

Az oktatási intézmények az előírások esetleges meghozatala ellenére sem fog
nak belátható időn belül megfelelő módon élni a vallásoktatás lehetóségeivel,
hisz saját állományuk alkalmatlan erre, egyházi káderek pedig szinte nincsenek
is. Jugoszláviában egyébként nehezíti a kérdés megoldását a vallási sokszínűség
is. A Kereszténynek lenni - itt és most így olyan sokrétű problémát jelent e pilla
natban, mely messzemenően túlmutat a vallásosság kérdéskörén. Hívőként a
legkönnyebb a válasz, hisz a keresztyénség egyetlen alternatívaként. szellemi,
vallási, morálís és egzisztenciális valóságként körvonalazódik. Kisebbségiként
elválaszthatatlan egységben merül fel a nemzetiség státusával, jogaival, nyel
vünkkel, kultúránkkal, mint ezeknek meghatarozó elemével és szabad gyakor
lásuk biztosításával vagy korlátozottságával. Ertelmiségiként azoknak a felada
toknak a szükségességét tudatosítja bennem, melyeket évtizedeken át kétségbe
vont a társadalom. Abból a tényből, hogy a romboló erőkneknemcsak a kisebb
ségi keresztyénség. hanem az államalkotó nemzetek is ki voltak téve, nem szár
mazhat vigasz. Nemzeti és felekezeti hovatartozás nélkül minden ifjabb nemze
dék elveszítette kapcsolatát saját egyházi hagyományával és kulturális öröksé
gével is. Nehéz lenne eldönteni, hogy vajon ennek szellemi következményei a
súlyosabbak-e, vagy az a feneketlen úr, mely a megtagadott keresztyénség helyén
a lelkekben, az emberi tartásban és személyiségben tátong. Isteni erő és nagy, nagy
kitartás szükséges ahhoz, hogy a mai emberben ne csak tudatosodjék helyzetének
kilátásta1ansága, hanem megvi1ágosodjanak felülemelkedésének útjai is.

ZLINSZKY JÁNos
Kereszténynek lenni: hit abban, hogy Isten értelmes és szabad akaratú lény

nek teremtett - megváltott - örök boldqgságra meghívott; kereszténynek len
ni: remény abban, hogy e hivatásnak az O kegyelmével eleget tudok tenni - a
megváltás révén jó- és ballépéseim egyaránt Isten felé vihetnek - semmilyen
helyzetben, mélységben, gyengeségben nem veszthetem el értékmegragadó és
megvalósító, célom felé vivő képességemet; kereszténynek lenni: teljes önátadás
(szeretet) Istennek - a többi embernek szóló önátadáson keresztül - ezzel
végső soron magamat is szolgálva (szeretve).

1. Ember vagyok, Istennel szemben önálló személy. Van képességem a világot
megismerni, feladataimat felismerni, értéket elismerni. Köteles vagyok a termé
szet rendje szerint minderre törekedni. Nem kényszerből.hanem szabad belá
tásból, magamat megvalósítva és kiteljesítve. Véll) képességem dönteni az érték
mellett és ellen. Isten nem kényszerít, nem hajt, O hív. Döntési képességem tesz
a szó igazi értelmében emberré. Arra kell törekednem, hogy mind a magam, mind
mások szabadsága minél teljesebben, minél helyesebben érvényesülhessen.

2. Megváltott ember vagyok. Isten elődeim hibás döntéseinek örökösévé !ett a
teremtés életrendjében, és bennem áldja meg az elődeim helyes döntéseit. Am a
Megválló minden gyengeségemet magára vállalta, s a hit általlehetővé teszi, hogy
önmagukban elégtelen, sőt akár téves cselekedeteim révén is haladjak a Cél, a
Teljesség felé.
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3. A Cél, a Teljesség, az örök boldogság útjától semmilyen kényszer, gát, akadály
nem zárhat el. Azt csak saját, végleges, tudatos döntésemmel hagyhatom el.

4. A keresztény a lege1lenségesebb rendszerben, a legnehezebb, legkilátásta
lanabb helyzetben is szükségszerűen optimista, hisz nemcsak "derút", de fényt
lát a hit szemével. Annál inkább kell derűlátónak lennie, minél szabadabban
élheti meg a társadalom minden tagja ember-voltát, minél több emberhez juthat
el a megváltottság örömhíre. A keresztény remény nem enged tespedni várakozó
állásponton: a gyertya nem véka alá való. Nem enged kishitúséget: bízzatok, O
meggyőzte a világot. Nem enged elhamarkodott, elmarasztaló ítéletet: ne ítéljetek,
hogy meg ne ítéltessetek. Nem enged kétségbeesést -lsten nagyobb a mi szívünk
nél -, sem vakmerő, elkényelmesítőbizakodást: nem. vagyunk még igazolva.

Nem élhetünk úgy, mint akiknek nincs reményük. Arn ez a remény, épp szabad
ságunk következtében, egyéni sorsunkra vetítve nem bizonyosság, hanem kihívás.
Amire módom van, amire hívattam, azt tennem kell. Tennem kell a hit megvallá
sával, az örömhír hirdetésével. Tennem kell az értékek megragadásával, helyes
rendjük megvalósításával. Tennem kell töretlen, nem csüggedőbizalommal.

5. A keresztény szereti Istent és ezért szereti a világot, benne önmagát. Itt és
ma ezt a világot szereti. Nem lehet a kétféle szeretetet elválasztani. Nem lehet
a, világra azon a ámen haragudni, hogy Istent szerétjük. Isten szereti a világot:
ot csak a világon keresztül szerethetjük. A szeretet önátadás. Magunk teljes
átadása a Teremtőnek, az O céljai szelgálatán keresztül. A Teremtő célja, a te
remtés célja pedig az ember kiteljesülése, boldogulása. Istenhez jutása a maga
embersége segítségével, Isten kegyelmével. A keresztény ember átadja magát a
szolgálatra, hogya többi emberrel együtt, bennük és általuk az Isten országa
épüljön: a szabadság, az értékek, az öröm, a béke országa. Odaadjuk magunkat
az ország építésére és az ország átadott magunkból valósul meg: a többiek
szabadsága az én önként vállalt önkorlátozásommal, a többiek gazdagsága az
én szegénységemmel, a többiek öröme bánatuk magamravételével, a többiek
békéje az én értük vívott harcommal a bennem élő rossz ellenében.

6. Sok hamis örömhír megbukott napjainkban. Honnét a borúlátás, a kétség? A
valódi örömhír nem jut el a mai emberekhez. Sok talmi érték látszat-volta bebizo
nyosodott. Honnét a tétovázás? A valódi értékekre nem mutatnak rá eléggé.

Mi keresztények megkaptuk a tanítást. Tanúságot kell mellette tennünk. Nem
tarthatjuk titokban. Nem tarthatjuk magunknak. Ingyen kaptuk, ingyen adjuk.
Nem uraskodhatunk annak birtokában - szolgálnunk kell. Nem lehetünk tü
relmetlenek: a mi példánk gyenge, ha az érték fénye nem világít, ha a só nem
ízesít, ha az igazság nem szól hallhatóan. A lehetőség kötelez, felelősek vagyunk.
Hitünkért, reményünkért. hogy szeretetté váljanak. Testvéreinkért, hogy el ne
vesszenek. Ali ez az élet minden területén, áll minden hivatásra, áll minden
kapcsolatra. Kereszténynek lenni itt és ma azt jelenti, amit mindig és bárhol:
embernek lenni. De jelent még egyet: meg kell mutatnunk a világnak, hogy
kereszténynek lenni jó, és hogy jó a világnak, ha keresztények vannak benne!

Vonzó legyen a mi boldogságunk, nyitott az ajtónk, nyílt a hitvallásunk 
sugározza a másik meggyőződésénektiszteletét, tájékozatlanságának, útkeresé
sének megértését, nehézségeinek átérzését és vállalását.

Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el a sötétséget! Bújjunk elő

a katakombából, lépjünk ki a napra! Ne sértődöttenés elégtételt keresve, de ne
is szégyenkezve és lesütött szemmel. Vár ránk a világ, még ha nem is tudatos
benne, hogy minket vár! Igaz, nem is minket vár, hanem bennünk - Krisztust...
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