
Őrült szeretettel
Visszatérés Németországba

Mindig lebilincselő volt, amikor a hatvanas évek óta újra meg újra
megérkeztem néhány hétre Németországba.

Igen, Németország! Akkor azonban még egészen más volt, mint amit
vártam. Az első látogatás előtt valóban annyira féltem, hogy egy év-
vel korábban még lemondtam az utazásomat. Féltem, hogy keserű-
ség tölt el: a gazdagság, az élelmiszerfölösleg, a luxus és anyagiasság
az egyik oldalon, és a gyerekeim vézna karocskáikkal és nagy, éhes
szemeikkel a másikon. Azt gondoltam, hogy nem, semmi jó nem sül
ki ebből, túl sok nyomorúságot láttam, mintsem hogy igazságos tud-
jak lenni…

És akkor minden egészen másképp alakult! Amikor elindult a busz
Frankfurtban, majd lágyan és csöndesen rátért a széles autóútra; ami-
kor megláttam a hatalmas iskolákat Taunusban, és arra gondoltam,
hogyan születnek meg a gyermekeim a Karacsi környéki nyomorte-
lepeken, hogyan nőnek fel és halnak meg anélkül, hogy akárcsak egy
zöld rétet láttak volna; amikor az önkiszolgáló üzletekben kószáltam,
ahol egy jóllakott tömeg a bőséges választékból kiválogathatta az éle-
téhez szükséges dolgokat — akkor lépten-nyomon felmerült a szí-
vemben és fejemben: ha a gyerekeimnek ilyen fejlődési lehetőségei len-
nének; ha ők is láthatnák ezt; ha Pakisztánban a lopás kísértése
megszűnne egyszerűen csak a jóllakottságtól…

Először értettem meg, hogy a gazdagság jó. Eddig csak a bűneit
láttam. Igen, a gazdagság jó, amely lehetővé teszi az igazi emberi éle-
tet számunkra, mert megszabadít a fenyegetettségtől.

Sohasem fogom elfelejteni első éjszakámat otthon, Eifelben, ami-
kor vihar tombolt a ház körül, és az eső verte az ablakokat. Olyan
nyugtalan álom fogott el, mintha Karacsiban aludnék az esős év-
szakban. Nehéz szívvel gondoltam azokra, akik dideregve és átázva
kucorognak az esőt átengedő viskóikban. A gyerekek sírnak és va-
cognak. És akkor erőszakosan kiléptem az álomból, és hirtelen ráesz-
méltem, hogy az ilyen esőben itt senki sem szenved! Hogy igen, min-
denkinek, mindenkinek van tető a feje felett, és olyan ágya, mint nekem.
És leírhatatlanul megkönnyebbülve visszabújtam a párnámba, és azt
gondoltam: „Uramisten, egy nép, amely nem él fenyegetések között”.
A következő pillanatban újra elaludtam mélyen, álomtalanul.

Igen, a gazdagság jó dolog. Persze az utóbbi években gyakran és mé-
lyen elgondolkozva feltettem a kérdést, vajon élünk-e azzal a lehetőséggel,
hogy itt megteremtettük egy igazi és teljes emberi élet előfeltételeit.

RUTH PFAU
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Eddig terjed minden ember kötelessége

Németországi tartózkodásom alatt gyakran kérdezték tőlem: „Mit
tehetünk itt? Hogyan lehet a harmadik világ problémáit megolda-
ni?” Erre azt válaszolom: senki sem tudja ezeket a problémákat egye-
dül megoldani. És nem mindenki tud ebben aktívan részt venni.
Azonban mindenkinek kötelessége és felelőssége, hogy világos vé-
leményt alkosson.

Nem folytattunk globális politikát, amely elsőbbséget biztosít a
föld minden országa népességének a nemzeti érdekek felett, és így
nem alkottunk olyan világrendet, amely lehetővé teszi a globális
együttműködést, például, hogy a Szahara napenergiáját a világ töb-
bi része is élvezhesse, hogy a nukleáris energiát úgy fejlesszük to-
vább, hogy lehetővé váljék az atomi „újrahasznosítás”. Nem hoztunk
létre olyan jóléti világot, amelyben a periférián élők számára szociá-
 lis intézkedéseket lehet hozni.

Számomra keresztényként csak az a második út lehetséges, ame-
lyet végigjárt Az, aki nem adta fel tevékenységét a galileai tavasz után,
hanem kész volt arra, hogy megfizesse az árat a többiekért, az egye-
dül lehetséges módon.

Ennek két következménye van számomra: egyrészt fölkészülést
jelent a jövőre, konstruktív magatartást a jövő nehézségeivel szem-
ben — másrészt azt jelenti, hogy mások számára megmutatjuk ezt
a „második utat”, az áldozat és lemondás útját, és ezzel előkészít-
jük, lehetővé tesszük és felgyorsítjuk a „megoldást”. Mielőtt a nagy
igaz ságtétel napja elkövetkezik, és eljön Ő, mindnyájunknak meg kell
valósítanunk a magunk kis igazságosságait, amelyekre lehetőségünk
adódik. Számomra ezek jelentik az egyetlen gyógyító erőt.

Ezeket a lépéseket otthon kell begyakorolni: az együttélést és a jó-
ságot, a figyelmességet, a megelégedettséget és a szerénységet. Eze-
ket kalandok és kockázat vállalásával, odafigyeléssel és erős elszá-
nással kell begyakorolni a kis igazságosságok megvalósításával és
szemben a globális igazságtalansággal. Ez olyan magatartás, ame-
lyet megkövetel a harmadik világ, és amire olyan sok fiatal éppen
manapság vágyódik.

Gyakran elgondolkoztam ezen, éppen amikor Németországban
voltam. Az embernek a másikkal, a Te-vel való találkozásra van szük-
sége, hogy kiteljesedjen az Én-je, megtalálja életének értelmét, célját,
és beteljesítse azt. Talán egy történelmi korszak is csak akkor találja
meg értelmét és célját, ha odafigyel a másokkal való találkozásra. Va-
jon észak és dél megtalálja-e értelmét és célját, ha Te-ként találkoz-
nak? Ha minden strukturális problémán túllátva a másikat embernek
látják? Vajon az emberi élet értelmének kérdése, ahogy azt fia  taljaink
felteszik, nem talál-e máshogy választ, csak az egész világban élő test-
véreiért való globális elkötelezettségben?

A mi nemzedékünk nemcsak saját életéért, nemcsak az állami dön-
tésekért, hanem az egész világért és jövőért felelős. Ennek a feladatnak
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nehézségeiről és esélyeiről könnyen elfeledkezünk. Így azonban nem
jutunk el a megoldáshoz.

Döntés az igazság mellett

A világ problémáira természetesen nincsenek tökéletes megoldások.
Főleg nem a mi ipari társadalmunkban, a hazai és világméretű anya-
gi és egyéb nyomorban. Azonban mély meggyőződésem, hogy van-
nak „kilátások”. Ez a „kis lépések útja”, mert az élet egyik alaptör-
vénye, hogy a legfontosabb döntések olyan területen történnek,
amelyben azok helyességét csak hosszú tapasztalat dönti el, nem a
tervezés. Az a fontos, hogy az emberi szív az „igazságért” mindig
bátor döntést hozzon.

Világunk fő problémái: energiaválság és nyersanyag hiány, né-
pességrobbanás és növekvő különbség észak és dél, a földgolyó déli
felén pedig város és vidék között. Ezekre annyira nincs olcsó meg-
oldás, mint a mi társadalmunkban az élet értelmének elvesztésére.
Mikor valósult meg bármi jó dolog is anélkül, hogy megfizették érte
az árat?

Ma is azoknak a feladata, akik „látnak”, hogy újra begyakorolják
a kockázat, az áldozat és az erőfeszítés bátorságát, és elinduljanak
azon a hosszú, fájdalmas úton, amelyen közelebb kerülünk egy igaz -
ságosabb világhoz: másként élni, hogy a többiek túlélhessenek. És
éppen ez az, amire gyermekeinknek a legnagyobb szüksége van,
és amit a legkevésbé gyakorolnak. Hogy örüljenek a kockázatnak,
a bátorságnak, amely sérüléssel jár — egy nagyobb jó érdekében; hogy
bátran merjenek ma egy fácskát ültetni, még akkor is, ha holnap el-
pusztul a világ.

Hogyan látom én a világot? Hiszem, hogy az Úristen úgy terem -
tette meg a világot, hogy a problémákat meg tudjuk oldani anélkül,
hogy etikailag megkérdőjelezhető eszközökhöz nyúlnánk. Ezekhez
számítom az erőszakos sterilizációt mint a születésszabályozás esz-
közét vagy a totalitárius államformát. Azt is hiszem azonban, hogy
eljátszottuk azt az időt, amikor a problémákat „békés úton” és áldozat
nélkül meg lehetett volna oldani — s ennek oka nem technikai, ha-
nem erkölcsi mulasztás.

Ennek ellenére segítenünk kell, ennek ellenére el kell végeznünk
a munkánkat itt és a harmadik világban.

A csillagokhoz folyamodni

Mi nyugtalanít engem Németországban? Mindenekelőtt a bénító fé-
lelem terjedése. Félnek a jövőtől, képtelenek örülni a jelennek. Nem
tudnak kockáztatni, nem szívesen vállalják. Mindenért egy csaknem
kollektív felelősség terhét érzik. Amikor ilyen mélyen meggörnye-
dünk, már nem látjuk a csillagokat. És akkor már nem látjuk meg-
valósíthatónak, hogy valóban konkrétan mit lehetne tenni.
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Wiesbadenben egy fogadáson egy tanár a nehézségekről érdek-
lődött, amelyek körülvesznek Pakisztánban. A megavárosnak, Ka-
racsinak gyors növekedését említettem. Ott minden tíz évben meg-
duplázódik a lakosság száma. Erre egy fiatalember megkérdezte:
„Milyen elgondolásuk van, hogy megakadályozzák az elmenekü-
lést vidékről?” Ezt válaszoltam: „Az ég szerelmére! Én nem vagyok
felelős azért, hogy nőnek a nagyvárosok a harmadik világban. Azért
vagyok felelős, hogy Karacsiban a lepra leküzdésére hozott intéz-
kedések minden tíz évben megduplázódjanak.”

Egy németnek rossz a lelkiismerete, mert Brazíliában az őserdő
kihal. Ebből azonban csak azt a tanulságot kellene levonnia, hogy
a saját kertjének ökológiai épségére ügyeljen.

Vagy a tehetetlenség bénító érzése: a háború bármelyik nap ki-
törhet… De vajon a háborúk csak úgy „kitörnek”? Földrengések, vi-
harok kitörnek. A háborút azonban emberek csinálják, tehát meg kell
akadályozni ezt. A keresztényeknek azt kívánom, hogy vegyék ko-
molyan a kinyilatkoztatásba vetett hitet. Nem kaptunk ígéretet arra,
hogy a világ végére létrejön a tökéletes evilági harmónia. Azt hal-
lottuk, hogy a világ katasztrófával fejeződik be. A katasztrófa azon-
ban nem az utolsó szó. Az utolsó szó a szeretet lesz. A világ keresz -
tényeinek az a feladatuk, hogy mindenek ellenére és mindenben
tanúságot tegyenek erről a reményről. És nem naiv optimizmus, ha
így élünk, ahogy az emberiségnek is így kellene élnie minden fe-
nyegetettség ellenére. Hogyan lehet „almafácskát ültetni”? Úgy, hogy
a mi kis világunkban megteremtjük a kis békét, amire lehetőségünk
van, és ami a nagy béke előfeltétele.

Saint-Exupéry kis hercege mondja ezt: „Az emberek egyetlen kert-
ben ötezer rózsát nevelnek — mégsem találják meg, amit keresnek.
Pedig egyetlen rózsában vagy egy korty vízben megtalálhatnák” (ford.
Rónay György). Mi ötezer rózsával foglalkozunk, és elfelejtjük az
egyetlent. Szeretjük az emberiséget — és elfelejtjük a felebarátunkat.

Ki lépi át a kerítést?

Németországban nemcsak a problémákat, hanem az embereket is ka-
tegorizálják, és így gyakran szétválasztják, kirekesztik, ellenőrzik őket:
menekült szállások, fogyatékosok otthonai, hajléktalan szállások; if-
júsági szubkultúrák, öregotthonok. Azok, akikkel Németországban
találkoztam, rendszerint szociálisan nagyon érzékenyek voltak. En-
nek ellenére alig szereztem tudomást a periférián élőkről. Akikkel
találkoztam, nem voltak jelen „köztük”; (néhány kivétellel) nem vol-
tak természetes részei azok életének. Aki meglátogatott minket Pa-
kisztánban, nem ment haza anélkül, hogy ne fordult volna meg lep-
rások családjánál. Az életünkhöz senki sem kerülhet közel anélkül,
hogy ilyen emberekkel találkozna.

A „másiktól” való félelem. Ez archaikus reakció, amely vissza-
utasítja azt, ami saját biztonságunkat fenyegeti? Egy bűncselekményt

62



elkövető, akinek történetét nem ismerjük, valóban nyugtalaníthat-
ja környezetét. Egy homoszexuális azonban nem jelent valódi veszélyt.
Vagy a törökök sem fenyegetnek igazán. — Hogy a „másikat” a maga
másféleségében elsősorban mint saját biztonságos sorsunkat ve-
szélyeztetőnek érezzük, és őt nem fogadjuk úgy, mint aki gazdagíthat
minket — ez a félelemmel függ össze, azzal, hogy képtelenek vagyunk
kockázatot vállalni, hiányzik belőlünk a kockázat öröme.

Egy előadás után odajött hozzám egy asszony, amikor már indulni
készültünk a következő találkozóra. Az asszony, aki egyáltalán nem
ismert engem és sohasem látott, elmesélte élete problémáját. Viszonya
volt egy nős fekete emberrel, és most elvált tőle a férj feleségének ké-
résére. A férfi ekkor elmondta, hogy nem tud nélküle élni. És ez a
kétségbeesett asszony ezt mondta nekem: „Senkivel sem tudok itt
erről beszélni, mert ez a férfi külföldi és nős.” Itt annyira érezni le-
hetett a falakat… És nem volt időm, hogy segítsek neki lebontani…

Ez a találkozás máig foglalkoztat.
Ki mászik át ezen a falon?
Van egy barátom Németországban, aki nagyon közel áll hozzám.

Alkoholos állapotban agyonlőtte a barátnőjét, és ezért leírhatatlanul
szenvedett. Idő előtt próbaidőre elengedték — és azóta „szabadon
bocsátott elítélt”. Akit egyszer megbüntettek, nem számít embernek;
a gyászmunkában sokat feldolgozott a történtekből — de nem, ő örök-
ké büntetendő: olyan személy, akit ezentúl a bűntette határoz meg.
Ahhoz hasonlóan, ahogy egy „leprást” mindig a betegségével ha-
tároznak meg. H. és én leveleket váltunk, diákkorunk óta ismerjük,
nagyon jól ismerjük egymást. Amikor Németországban voltam, ta-
lálkoztunk. És amikor nem voltam Németországban…

Mielőtt belepusztult volna a magányba, utolsó kétségbeesett pró-
bálkozásában újsághirdetést adott föl, amelyben utalt gyötrelmes éle-
tére és segítséget kért — könyörgött — kiáltott. A sorok mögött le-
hetett kiolvasni üzenetét. A csoda megtörtént. Valaki odafordult felé,
áttört a falon és kiszabadította a pokolból — amelybe mi gondolkodás
nélkül egy „elítéltet” befalazunk. Más szót kellene találnunk. „El-
veszett és megkerült”-nek nevezi Lukács 15,32 az ilyen embert. És
így hívta őt G., aki újra otthont adott neki.

Érvek a közönyösség ellen

Iskolai történetek. Egy diák elmondta, hogy a harmadik világban az
embereket kényszerrel kellene rávenni, hogy kevesebb gyereket hoz-
zanak a világra. Ezáltal kevesebb gyerek legyen a világon, mert az
erőforrások nem elegendők mindenki számára. Ezt úgy tudta kö-
vetelni, hogy az érintettek még csak eszébe sem jutottak. Erőszak?
A mi szabad társadalmunkban? Kényszer nekünk? Ó, nem! A töb-
biek számára azonban jó, ha erőszakot alkalmazunk?

Vagy egy felsős tanuló, aki azt kérdezte tőlem: „Miért nyújtanak
orvosi segítséget, amikor így a túlnépesedés nyomorúsága csak nö-
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vekszik?” Kerestem a magyarázatot, az ellenérveket. Itt azonban az
érvek nem segítenek. „Próbáld meg egyszer”, kezdtem bele, „bele-
élni magad egy pillanatig az én helyzetembe. A rendelőmben ülsz.
Jön egy síró édesanya, haldokló gyermekével. És te tudod, hogy ha
infúziót adsz ennek a gyereknek, életben marad. Ehelyett azt mon-
dod a síró édesanyának: »Sajnálom, de nem tudom a gyermekét meg-
menteni. Bár vannak gyógyszereim, de a túlnépesedés nagyon ve-
szélyes. Ha most megmentünk gyerekeket, akkor öt nemzedék múlva
már nem tudunk mindnyájan életben maradni.«” Csend — az el-
lenérvek elmaradtak.

Erózió, amely mindnyájunkat érint

A láthatatlanság nem csökkenti a problémákat. Sőt talán erősíti.
A nyomor Pakisztánban és Afganisztánban érzékelhetően megjele-
nik. A harmadik világban a gyerekeket kiteszik, főleg ha lányok. De
ki jogosít fel minket arra, hogy jobbnak hisszük magunkat ennél a
„barbár magatartásnál”? Amit mi itt a „felesleges embriókkal” (mi-
lyen leleplező szó!) csinálunk, nem hagy engem Karacsiban aludni.

Egyik reggel a konventmise alatt két szakállas muszlim férfi oda-
jött, és feldúltan kihívott a miséről. Hangos ordítozással, amit csak
félig értettem, odarángattak egy szemétlerakóhoz egy mellékutcá-
ban. Egy nyöszörgő csecsemő feküdt ott, anyja gyámoltalan gesz-
tussal még egy kis palackot is mellé tett…

Egy csecsemő, akit letettek a szemétlerakóhoz még tud sírni, és
valaki ezt meghallja. Az embriók még sírni sem tudnak. Nincs hang-
juk és lobbijuk. Pedig ha átjátsszák őket a kozmetikai iparnak vagy
kutató laboratóriumoknak, akkor vétkeznek a legkiszolgáltatottabb
teremtmény ellen. Ez nem csupán a lelkiismeretlen tudós elitek vagy
a pénzsóvár üzletemberek problémája. Ez olyan erózió, amely mind-
 nyájunkat érint. Nem magyaráztuk meg már egyszer az „értéktelen
életet”…?

Lukács József fordítása
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