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Szalay László Pál  
 

Magány kontra közösség 
 
Pozícionálás 
 
Lassan érsz fel a templomhoz. Élvezed, ahogy az árnyas fák levelei között 
a napsugár játszik veled. Mintha bújócskáznátok, de olyan tessék-lássék 
módon, ahogyan a felnıtt szokott a kisgyermekkel. Már bújik is rögvest 
nagy elánnal a piciny emberpalánta, de alig várja, hogy rátaláljanak és 
megsimogassák a buksiját. A délutáni fény is így simít homlokon, ahogy 
lehajtott fejjel a templomba lépsz. Megvagy, kiáltja a Nap, de te eltőnsz a 
három méter magas templomajtóban. Odabent nem fészkelıdsz, nem kell 
keresned a jó pozíciót, hogy ne takarjon oszlop mennyei jelenést, már 
nem is tudod, milyen régóta nem vársz. Szivacsos ülıhelyre és énekes-
könyvre lelsz. Istenhez jöttél, fogadóórája változhatatlansága miatt állan-
dó. Nincs olyan, hogy most rosszkedvő, vagy esetleg engedékenyebb, 
mint máskor.  
 „Téged kereslek Uram, ki nem emberkéz alkotta hajlékban lako-
zol, de távolról a betlehemi csillag mőködı adóvevınek tőnt. Hozzád 
vágyik lelkem…” de érzed cikázó gondolataiddal egyedül vagy. Isten nem 
ült melléd a padba, nem néz be rád a templom gótikus ablakain keresztül. 
Csak te vagy és a templom, valamelyik nincs jól kalibrálva. Megpróbálod 
újra… „bárcsak elárultad volna Mózesnek – Vagyok, aki vagyok. – Én 
vajon ki vagyok?”  
 „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy”…hallod a halkan feltörı 
szófoszlányokat. Ajkaid önkéntelenül követik az ısi mintát. „Szenteltes-
sék meg a te neved.” A név. Az áldott név. Szól az imádság a templom 
két sarkából egyenest az ég felé, háromszöget zárva be a csillaggal. „Mint 
a mennyben, úgy a földön is.” Amikor eddig eljutunk, már itt van İ is. A 
Földön is. Közösségre léptél az atyádfiával és a Mindenhatóval. Így 
együtt. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott 
leszek közöttük.  
 
Detronizáció 
 
Az élmény hatása alatt nem tudok szabadulni Tábor Béla elfeledett gon-
dolatától: „Minden találkozásból születik”.1 A hiteles válasszal, hogy mi-
lyen hosszú, kacskaringós, vargabetőkkel tőzdelt utat kell bejárni egy–egy 
személynek, ameddig oda nem ér a találkozás szentélyéhez, adós vagyok 
magamnak. Amikor nem csak gerincre feszített testek üszkösödni kezdett 

                                                 
1  Tábor Ádám: Találkozás a centrumban. In: Szellem és költészet. Kalligram. 
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Szalay László Pál 
 

 68 

gondolatai, és az évszázadok etikettjébe mártott szerepvariánsai intenek 
egymásnak hello-t.  

Azt a helyzetet keresem, ahol a lakatok, láncok, zárak, kerítések 
és bilincsek nem szeparálnak, különítenek el tıle, az én testvéremtıl. A 
lehorgasztott fej kerüli a szembesülést, a tisztázás lehetıségét. „Ha nem 
lennénk idegenek, nem volna szükség kertre. Kert, kerít, kerítés”.2 A kü-
lönállás, a fedezékek gyártása, az atombiztos bunkerek csendje végül cél-
jához ér. Az áldozatot önmagunk elıtt mutatjuk be, és testvérünk vérétıl 
várjuk a feloldozást.  Így leszünk Káinok, a világmindenség kitaszítottai.  
Gondolataink, érzéseink, indulataink dörömbölnek belül és zárkánk falá-
ról csak önmagunk lépései verıdnek vissza.   

A cölöpöket levertük, a drótok kifeszítve. Állásaink biztosítását 
végezzük. Nem kevesebbet tőzünk ki célul, mint visszafoglalni mindazt, 
ahonnan kiőzettünk. Persze az együttélés, a szimbiózis, azóta sem megy. 
Nem részei akarunk lenni a teremtett világnak, hanem meg akarjuk hódí-
tani. Újabb irtások és cölöpök jönnek, buldózerrel és rakétával próbálunk 
az idegenné vált világgal és benne az embertársunkkal szótérteni.3  

Ez a hatalom pozíciója. A kísértés harmadik fázisa, amikor is a 
Sátán Jézus elé tárja a világ minden országát és annak dicsıségét, ezeknek 
a szavaknak a kíséretében: „Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz 
engem.” Innen már csak lefelé van, akár a Taigetoszról. Parancsaid a 
bolygó bırére karcolod, így teremtesz könnytengereket és szeretetsivata-
gokat. Örök mementóként magasodik Kisszelmenc és Nagyszelmenc 
határán a kettévágott székely kapu. A kapu felavatása késik, mert ezen az 
ukrán – szlovák határszakaszon nincs átjárás, bár egykoron, az idık távo-
lában Szelmenc egy település volt. Élık és holtak a drótkerítés két olda-
lán, közelvalóként is eltávolodtak. A hatalom önmagadba zár, paradox.4  

Ez a zárt állapot vezet a személyiség torzulásához. Az uralkodó 
nem tőri a kritikát. Aki veszi a bátorságot, hogy ellentmond a „quod dixi, 
dixi” helyzetértékelésnek, várhatja a selyemzsinórt. Ha ezzel szemben 
érteni, elfogadni akarja a másikat, ahhoz önmaga nagyra nıtt személyisé-
gét kell háttérbe szorítani. Nem túlnıve a másikon, sem testvérünk tere-
bélyes árnyékában fázva, köztes állapotban történhet meg a személyiség 
kialakulása és a közösségre lépés aktusa.5 A másik személyisége által gaz-
dagodik meg, aki képes letenni a kezébıl a fegyvert és szavai pengéjét 
visszadugja hüvelyébe.  Nem lehet közösséget építeni csupán a saját el-
gondolásom alapján. Hiába van nálam az egyedül üdvözítı eszme, erı-
szakkal nem vihetek senkit át a túlsó partra. „…az emberiségért Titáni 
vállalkozásba kell fognia, akár akarja, akár nem,  meg kell mentenie, az 

                                                 
2  Németh Gábor: A kerítésrıl. In: A tejszínrıl. Kalligram. Pozsony, 2007. 50.  
3  Vö. Watts, Alan: A könyv. Cartaphilus Kiadó. Budapest, 2004. 16-19.  
4  Vö. Hamvas Béla: Ünnep és közösség. In: A láthatatlan történet. Medio Ki-

adó, [é.n.] 239-241.  
5  Vö. Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Osiris, Budapest, 2004. 151.  
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Elíziumba kell hurcolnia, ha megkötözve is, ha korbáccsal is, ha holtan 
is.” 6 
A közösségbe tartozás sokkal inkább egy kiváltságos érzést kell, hogy 
jelentsen. Ha nincs vágy a szívben, ha nem ébred szenvedélyes tőz a má-
sik látására, akkor az együttlétben sem lesz meg az öröm. Sajnos közössé-
geink szomorúsága valóságos. Gyülekezetek és lelkipásztorok eszközte-
lennek érzik magukat a gyéren látogatott alkalmak miatt. Törvényekkel 
tereljem vissza a híveket a templomba? Legyen jelenléti ív a presbiterek, 
egyházfik és konfirmandusok számára? No de a többiek? A felelısséget 
valakinek hordozni kell, Jakab levele is erre tanít: „…aki megtérített egy 
bőnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bőnt 
elfedez.”7 
  S ott hullámzik belsınkben a 397. dicséret, mint egy hömpölygı 
folyam: „Egy lélekért se érjen vádja téged / Hogy te miattad nem látta 
meg İt.” A távolmaradók sokszor nem is tudják, hogy mi az, amibıl nem 
kérnek. Nem próbálták, nem gyakorolták, elfelejtették a közösséghez 
tartozás élményét.  
 Nehéz feldolgozni a gyülekezeteknek azt a krízist, hogy nincs 
visszaút a tegnap világába, a tömött templomokhoz. Nem sirathatjuk 
sokáig a keresztyén egyenkultúra leáldozását. A túlélésre kell berendez-
kednünk, akár hosszú távon is, mert nem tudjuk, hogy mikor jön vissza az 
egyház Ura, Jézus Krisztus. Igyekezzünk betölteni küldetésünket, mert İ 
nem lett hőtlen hozzánk, váltságmőve olyan hatásos ma is, mint 2000 
évvel ezelıtt. A lelkigondozói és prófétai feladatunk szem elıtt tartása 
közben nem feledkezhetünk meg a trónbitorlókról, akik istenségérıl meg 
vannak gyızıdve a tömegek. A nagy hitetı nem változtat bevett módsze-
rein: pénz, tekintély, hatalom – a bőn legkedvesebb melegágyai.8  
 
Az átrajzolt térkép 
 
Mi segített eddig a személy és a közösség önmeghatározásában és aktivi-
zálásában? Honnan zuhantunk ki? Milyen erı az, ami ilyen ellentmondást 
nem tőrı jelzésekkel tart vissza attól, hogy újra birtokoljuk önmagunkat 
és társadalmi kapcsolatrendszerünket? Magyarázatul szolgálhat, hogy 
komoly földmozgások, belsı megrendülések, vulkánkitöréshez hasonlít-
ható felfedezések történtek. Az egyén eddig biztosnak hitt, az életre írt 
játékszabályai érvényüket vesztették.  

A „megváltó kontextusból”, amibe bele volt ágyazva az ember, 
hirtelen kiszakadt és új viszonyítási rendszerben találta magát. Az ember 
fontosnak, fıszereplınek érezhette magát a világmindenség színpadán, 
egészen addig, amíg az arisztotelészi Föld központúságnak véget vetett a 

                                                 
6  Hamvas Béla: Ünnep és közösség. In: A láthatatlan történet. 244-245.  
7  Jak 5: 20b 
8  Vö. Kock, Manfred: Az egyház jövıje. In: Egyház a 21. században. 5-8. 
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kopernikuszi–fordulat. Majd Darwin megostromolta az istenképő ember 
teremtettségének exkluzív jellegét. A palackból kiengedett evolúciós elmé-
let a spiritualitás megrendülését és az égi garanciák felülvizsgálatát hozta 
magával. Az emberiség történeti feladata és célja hirtelen törlıdött. Az 
égboltozat óriáskijelzıin csak üres fénypontok imbolyogtak, minden 
meghatározottság nélkül. Freud komoly csapást mért az öntudatos szemé-
lyiség bálványára. A logikusan felépített életet hirtelen onnan éri támadás, 
ahol a legbiztosabbnak érezte állásait. Az elme, az értelem most kezdi 
kibontakoztatni valós természetét a felettes-én és ösztön-énen keresztül. 
Freud megkapargatta a fehérre meszelt falakat és a civilizáció rárakódott 
rétegei alatt az ösztönök - amorális, agresszív, erotikus, polimorf - freskó-
ja lapult.  
Az ember mitikus jelenlétét csontvázára bontották, s amit találtak nem 
volt túl lelkesítı. A teremtés csúcsa kémiai, fizikai, biológiai folyamatok 
által programozott. Mőködésünk röviden vázolva: külsı és belsı ingerek-
re adott reflex-tevékenység.9  

Ezek az események távolinak tőnnek, de ha tovább gondoljuk 
következményeiket, rögtön látjuk, hogy szoros kapcsolatban állnak a mai 
helyzettel. Robert Niesbet, aki a meghatározó Konzervativizmus: álom 
vagy valóság címő mő szerzıje, ezt a folyamatot egy egyszerő, de találó 
kifejezéssel illeti: „a régi bizonyosságok felbomlása”.10 Hankiss Elemér 
szociológus így fogalmazza meg a felvilágosodás hatását: „Ami akkor, a 
15-16. században a gazdag keveseket állította szembe a hagyományos 
európai civilizációval, a  „Nagy Tradícióval”, az ma világszerte emberek 
százmillióit s milliárdjait állítja szembe vele. Ami a 15-16. században el-
kezdıdött, az napjainkban teljesedett ki.”11 A nagy átalakulás címszó alatt 
a következı célok, értékek magatartások változását ütközteti Hankiss: 
szeresd barátodat – szeresd önmagadat, légy becsületes – légy sikeres, 
engedelmeskedj – légy független, bőnös vagy – ártatlan vagy stb.12 

A hagyományok felbomlásának kitőnı, életszerő keresztmetszetét 
adja a Hegedős a háztetın c. darab. Az elsı képek egyike, amikor a zsidó 
közösség ünnepli a hagyományát. Nem teher a számukra, hanem erıt és 
megmaradást adó szellemiséget teremt közöttük. A darab végére a ha-
gyomány átadása, ápolása a családon belül több sebbıl vérzik. Az új idık 
történelmi változásai és eszméi a hagyományt nem hagyják érintetlenül. A 
gyerekek és a szülık a hagyományok döntı jelentısége miatt vívják meg 
csatájukat.  

                                                 
9  Vö. Tarnas, Richard: A nyugati gondolat stációi. AduPrint. Budapest, 1995. 

366-373.  
10  Nisbet, Robert: A közösség keresése. In: PoLíSz, 2003. június-július 71. meg-

jelenés, 15. 
11  Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz. Helikon. Budapest, 1999. 25.. 
12  Vö. i.m. 26.  
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A modern ember a fent érintett kríziseket hordozza magában. A poszt-
modern korszakban mindezek már halmozottan nyomják a lelkeket. A 
nem megfelelı térképpel elindított új nemzedék egyszerően képtelen 
visszatalálni a védett emberi kapcsolatokhoz. A család, a testvériség, a 
gyülekezeti kör, a falumbeli és földim kohéziója már csak kis százalékban 
tapasztalható. Az elidegenedett, gyökér nélküli és kultúrájában is megtor-
pedózott személy érzi, hogy az ısi mintákkal nem boldogul. Elkerült 
otthonról, más szavakat használ, másként ejti már az anyanyelve hangjait 
is. A templom zsoltáros énekei nem szinkronizálhatók a modern sláge-
rekhez szokott fülnek. A családi viszontlátás öröme pillanatokra olvad, 
feladatok megbeszélése, majd sőrő csend. Együtt munkálkodik még a fiú 
apjával, mozdulataik mintát követnek, a kert vége közel. A kasza suhaná-
sának ritmusa mozdítja ıket szinkronban elıre, de gondolataik külön 
vidékeken, más édeneken járnak. Az a másik világ, ahonnan ı jött, arra 
tanítja, hogy az egyénnek szakítani kell a „zsarnoki múlt kötöttségeivel” 
mert különben nem képes boldogulni.13  
 
Közösség keresi szerepét 
 
Egyszerően csak a közösségeink fokozott megbecsülésérıl és gondozásá-
ról van szó akkor, amikor a református egyházban a 2007-es esztendı a 
közösségek éve? Ifjúsági találkozók, konferenciák és csendesnapok érik 
egymást. A gyülekezetek, ahol eddig talán kisebb volt a mozgás, most, 
ezen jelszón felbuzdulva újrarendezik soraikat. Beszélgetések indulnak, 
hogyan lehetne a közösséghez tartozást a jelen keretei között megvalósí-
tani. A gyülekezet a hagyományos alkalmain túl, milyen formát adhat az 
együvé tartozás kifejezésének?  

Kérdésként fogalmazódik meg a virtuális közösségek felfutása, 
hogy lehetne visszacsábítani az embereket a valódi, emberközeli kapcsola-
tok talajára. Észrevétlenül hálóznak be minket a súlytalan kapcsolatok, 
mégis a látszat megnyugtat minket. A média beszél hozzánk, a házban a 
különbözı csatornákon keresztül szinte zsibvásárrá változik a nappali. 
Ott ülnek velünk szembe a kényelmes fotelekben az ország hírességei. 
Olyan érzésünk van, mintha egy tálból cseresznyéznénk a megközelíthe-
tetlen, elérhetetlen sztárokkal. Hol vannak azok a régi történetmesélıs 
esték? Ki vagyok én, ahhoz képest, akit az egész nemzet ismer? İ igen, ı 
valaki. Így vesznek el a faluközösség saját, tanulságos és unikális történe-
tei. A státusz érzése elvész. A valahová tartozás, a funkció betöltése, a 
személy elhelyezése a társaságban adta meg az élet rangját. Nem véletlen, 
hogy bizonyos helyeken az emberek egymást nem a tisztességes, hanem a 
becenevükön szólítják. Sokan nem is tudják, hogy mi az illetı eredeti 
neve. Ezek az elnevezések megfigyelésen alapultak, vagy valamilyen kü-
                                                 
13  Vö. Nisbet, Robert: A közösség keresése. In: PoLíSz, 2003. június-július, 71. 
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lönleges esemény után ragadtak az illetıre pl.: „Szmöre, Torkos, Kacsa, 
Győjtı, Moha, Porc, Bubó, Golyó, Béka, Ezredes. Valahogy úgy, ahogy 
meg volt a falu bölcse és bolondja.  
Az új generáció a kor adottságait egy másik, beavatottabb szinten használ-
ja. Az interneten a különbözı virtuális közösségek teljesen elszippantják a 
fiatalokat a grundról. Az álarcok, a fiktívnevek, hamis élettörténetek gyár-
tása számukra csak játék. Van, aki innen tanulja az életet. Nap mint nap 
friss kreálmányukkal utaznak a világ leggyorsabb sztrádáján. Koccanások, 
balesetek, sérülések így fizikai érintkezés nélkül is történnek. Hiszen az 
ifjúság a legnagyobb csatáját nem a testével vívja, hanem a lelkével. A 
lélek érzékeny húrjai viszont ott lapulnak a Chat-szobákban, a virtuális 
közösségi tereken (myvip, iwiw, ppl), rákapcsolódva az információ szőrés 
nélküli áradatára.  

A 90-es évek elején nem csak étteremhálózatok, multinacionális 
cégek terjesztették ki csápjaikat Magyarországra, hanem elérte a fiatalokat 
az amerikai egyetemisták kulturált szórakozása, a szerepjáték. AD&D, 
Rolemaster, Shadowrun, Cyberpunk 2020, majd magyar nyelven a 
M.A.G.U.S, Középfölde különféle, teljesen kidolgozott univerzumain 
csellenghettek a kalandorok. Ha valaki a múlt világába vágyott törpök, 
elfek, trollok közé és karddal, pajzzsal, lóháton akarta kivívni igazát, az a 
fantasy-t választotta. Mások a jövıvel kacérkodtak, akik hekkerkedésre, 
idegi huzalozásra és más képességjavító implantátumokra vágytak, azok a 
sci-fi-re szavaztak.  

Ezekben a világokban könnyen el lehetett veszni, hiszen kitalált, 
generált karakterekkel játszották a történetet. Így könnyen válhatott egy 
sikertelen fiatal a fantasy vagy sci-fi világ rabja, ahol úgy érezte, képes 
elbánni a rárontó szörnyekkel. Mondhatni, ez még a közösség szempont-
jából egy áldásos állapot volt, hiszen klubok és új baráti körök jöttek létre, 
ahol élıben találkoztak, hogy közösen éljenek át izgalmas, élményekkel 
teli történeteket a képzelet világában.  

A fiatalok között szintén tapintható a státusz keresése. Elıfordul, 
hogy az a gyermek, aki nem tud a tanulmányokban vagy sportban kiemel-
kedı lenni, és így elnyerni a többiek megbecsülését, az osztály bohóca 
címet vívja ki. A státusz érzés szükségességére had álljon itt néhány sor 
egy klasszikustól, Molnár Ferenctıl: „A hátulsó rész a fatelep, ez volt 
minden egyéb: ez volt a város, az erdı, a sziklás hegyvidék, szóval minden 
nap az volt, aminek aznap kinevezték… Négy-öt ponton volt az erıd, és 
minden erıdnek megvolt a maga kapitánya. Kapitány, fıhadnagy, had-
nagy. Ez volt a hadsereg. Közlegény, fájdalom, nem volt csak egy… Talán 
nem is kell mondani, hogy ez az egyetlen közlegény Nemecsek volt, a kis 
szıke Nemecsek.”14 

                                                 
14  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. Kriteon Könyvkiadó. Budapest, 1982. 17.   
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Vajon a gyülekezeteinkben betöltött szerepek, posztok mennyire 
keltik a hordozóikban a státusz érzését. A lelkipásztor, fıgondnok, teme-
tıgondnok, pénztáros, presbiter, egyházfi, harangozó, különbözı bizott-
sági tag a helyzete magaslatán áll, belátja feladatának fontosságát, vagy 
csak fontoskodik? Hozzájárul-e a gyülekezeti közösség ahhoz, hogy az 
egyház tagjai a helyükön érezzék magukat?  

Talán sokkal közelebb vagyunk egymáshoz, mint 50-100 évvel 
ezelıtt. Némely lakótelep külön városrésszé növi ki magát, a néhány hek-
táron élı több 10.000 emberrel. Egy pontházban akár egy kisebb falunyi 
lakó is élhet néhány emeletnyire egymástól. Mégis az elszigeteltség, a peri-
fériára sodródott személyek száma nı. Az élelem, a munkahely, a lakás 
kérdésköre a nyugati civilizációban megoldódni látszik. Ezzel egy idıben 
viszont felmerül az újabb szükségleteknek a kérdése, „s ezek a spirituális 
hitre és társadalmi státuszra vonatkoznak.” 15 

 
Közösség = utópia Hamvas Béla nyomán? 
 
A közösségek ébresztése nem egyszerő feladat. Lehet papíron akár több 
száz lélek is, de megmozdítani, az erekben újraindítani a keringést heroi-
kus erıfeszítés. Pedig csak így lehet, eljuttatni minden sejthez az ereken 
keresztül az oxigént. Biztosítani róla minden egyes tagját a gyülekezetnek, 
közösségnek, egyesületnek, hogy számon van tartva, gondolnak rá a töb-
biek, sıt hiányolják. A helye üres, nincs, aki betöltse -  nem tudja betölteni 
más.  

A közösségekben rejlı megbecsülendı tartalékokat és lehetısé-
geket a civil világ is felismerte. Külön tudományág szervezıdött köré és 
képzési formát is kapcsoltak hozzá közösségfejlesztés néven. HEFOP 
projekt keretében pedig elindult a „Képzık képzıje”, ami a települések, 
közösségek kulcsembereinek szemléletváltását célozta meg. Ezzel a hát-
térrel kistérségi mőhelyek jöttek létre. Jeles találkozási pontjuk 
Kunbábonyban a Civil Kollégium. Céljuk a települések közötti együttmő-
ködések szorgalmazása, a helyi közösségek öntudatra ébresztése. Szemé-
lyes interjúk során a vélemények és igények felmérése, továbbá az erre 
adható önkéntes és pályázati stratégiák kidolgozása. Ennek véghezvitelét a 
lakosság széleskörő bevonásával, a helyi erıforrások számbavételével és 
közös jövıkép megfogalmazásával kezdték meg.  

A kezdeti sikerektıl, vagy az együttlét örömének a megtapasztalá-
sától, esetleg a felszabadult beszélgetések hatására sok helyen eufórikus 
állapotba kerültek az emberek. A lelkesedés a tapasztalt, sokat próbált 
közösségfejlesztıket is meglepte. Az emberekben ott buzgott a tenni 
akarás, a változtatás igénye. Csakhogy a közös cselekvéshez elsıdlegesen 
egyetértés szükséges. A mámor elillanásával rögtön megfogalmazódtak a 
                                                 
15  Nisbet, Robert: A közösség keresése. In: PoLíSz, 2003. június-július, 71. meg-

jelenés, 38.  
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kerítésükhöz ragaszkodókban az elsı kérdések, kinek lesz haszna ebbıl. 
Vajon kinek a portáját, egzisztenciáját, népszerőségét fogja szolgálni, ha 
mi így együtt elindulunk? Hozzászoktunk, hogy a hatalom pozíciójából 
mondják meg, mit is tegyünk. Most lehetıség lenne megfogalmazni, mi 
hogyan is képzeljük a változást. Bizalmatlan tekintetünk a másik veséit 
vizsgálja, vajon ı mit gondol rólam, a véleményemrıl, errıl az egészrıl. 
Maradjunk a kerítésnél, ami mögül kedvem szerint mosolyoghatok, vagy 
akár vicsoríthatok is.  
 „Szabadítsd meg az embert közösségi beágyazottságából és az, 
amit nyersz, nem szabadság és jogok sora lesz, hanem elviselhetetlen 
elhagyatottság, a démoni félelmeknek és szenvedélyeknek kiszolgáltatott-
ság.” 16 

Magadra maradtál, még mindig úgy érzed, hogy „elszigetelt, bır-
szatyorban élı egó vagy.”17 Mindent megtettél azért, hogy Isten és az 
emberek elkerüljenek. Ehhez hozzájárult, hogy feleselni jól megtanultál: 
„Talán ırzıje vagyok az én testvéremnek?” A felelısség legyen csak má-
sok asztala, neked elég a saját bajoddal megbirkózni: „Íme előztél ma 
errıl a földrıl, el kell rejtıznöm színed elıl, bujdosó és kóborló leszek a 
földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál.”  
 A magára maradt, kitaszított ember keresi a helyét, ahol elfogad-
ják stigmáival együtt. A szabadság egyre komolyabb terhet jelent a számá-
ra. Egy ilyen helyzetbe jutott személy mivel találja szembe magát, ha be-
kukkant egy klubba, egyesületbe vagy gyülekezetbe? Olyan érzése támad, 
hogy az adott közeg nem tudja azt a védettséget, harmóniát és tartást 
sugározni, mint a régebbi korokban. A társadalomban fellépı betegségek-
re a közösségeknek ugyan lenne elméleti gyógymódja, de a döntéshozó 
gazdasági és politikai csoportokban nincs jelentıs befolyása. „A jelenlegi 
válság ama tényben rejlik, hogy még mindig elvárják a rokonsági, vallási 
vagy helyi jellegő kicsi hagyományos társulásoktól, hogy kommunikálják 
az emberek felé a társadalom fı erkölcsi céljait és pszichikai jutalmazá-
sát…azonban ık már nincsenek funkcionálisan releváns pozícióban.”18 

Ezt még az is tetézi, hogy azok a hagyományos üzenetközvetítés-
re fenntartott pozíciók, mint a szószék, családlátogatás, ifjúsági munka 
hatáskörei beszőkültek. Nem az egyházi jelenlét csökkenése, a személyes 
kapcsolatok elvesztése, vagy az érdektelenség okán, hanem részben a 
média számára elfogadhatatlan dogmatizmusunk és a szülıi visszaigazolás 
hiánya miatt. Ha az egyház veszi a bátorságot, hogy a kor kérdéseit Sínai 
magaslatokba emelje, és evangéliumi válaszokat adjon rá, akkor rögtön 
diszkriminációval és kirekesztéssel vádolják. Bármilyen szépen is mond-
juk, hogy Isten a bőnös embert szereti, csak annak bőnét győlöli. A meny-

                                                 
16  i.m. 26.  
17  Watts, Alan: A könyv, 17.  
18  Nisbet, Robert: A közösség keresése, PoLíSz, 2003. augusztus – szeptember, 

72. megjelenés, 28.  
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nyek országának igézetében a gyermekeket érintetté tenni igazán örömteli 
és hálás feladat. Azonban a szülık megnyerése nélkül, az ı életfolytatásuk 
ellentétes bizonyságtételének árnyékában maradandó gyógyulást csak 
remélni lehet.19  

Mindezek következményeivel számolva, mégis alaptételezve a 
helyzetet, ökumenikus szellemben jelenthetjük ki Reinhold Niebuhr, Mar-
tin Buber és Demant jótállásával, hogy az a közösség, amelyik nem foglal-
kozik, és nem mélyül el az embert az embertársával összekötı kötelékek 
megismerésében, nem segíthet Isten és ember kapcsolatának 
rehabilitásában.20  „Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét 
viszont győlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem 
szeretheti Istent akit nem lát.”21 

Hamvas Béla a XX. század tudós életmővésze a közösséggel kap-
csolatban azt tanácsolja, hogy fel kell vállalnunk, hogy felelısek vagyunk a 
másik emberért. İ még tovább is szigorít ezen a tételen, mert szerinte 
minden ember sorsáért elszámolással tartozunk. „Ez a kollektív felelısség 
tudata, amin az emberiség úgy nyugszik, mint a Föld az ısgenezis kozmi-
kus tenyerén.”22 

Miután ráébredünk, hogy ezt senki helyettünk nem fogja elvégez-
ni, akkor Hamvas igen meredek kijelentést tesz. İ nincs kibékülve a kö-
zösségekkel úgy általában sem. A saját életére is úgy tekintett, mint egy 
örök sóvárgás a valódi közösség után. Nehéz róla elképzelni, hogy bárkire 
is vágyott, hiszen a könyvtári állásában megközelíthetetlensége nyilvánva-
ló volt. A kiadópultján, ahol a kölcsönzéseket kellett volna regisztrálnia, 
két óriási kupac könyv mögött, elbarikádozva dolgozott saját sorskataló-
gusán. Fellélegzés volt számára a Sziget–mozgalomban a Kerényivel kö-
tött barátsága, majd késıbb pedig a csütörtöki beszélgetések Tábor Bélá-
val és Szabó Lajossal. 

Hamvas részletes felsorolást tesz, hogy az alapvetı közösségek-
nek, amiben élünk, pl.: gazdasági, morális, nyelvi, faji, népi, szellemi, nem 
közösség teremtı, hanem romboló szerepük van.23  Tehát a klikkesedés, a 
hasonló hasonlóval barátkozik elképzelése, csak tovább darabolja az 
amúgy is keresztbe kasul széthasogatott emberiséget. Persze tévednénk, 
ha eredménynek könyvelnénk el a politikai lobbizás szintjén egy asztalhoz 
telepedı nemzetek tárgyalását. Az amerikai álom után az öreg kontinens 
álma itt valósul meg a szemünk elıtt. Az önmagunkban hordozott el-
lentmondás csak a történelmet szemlélı embernek beszédes – Hitler – 

                                                 
19  Vö. Zulehner, Paul M.: Igen a vallásra – nem az egyházra? In: Az egyház a 21. 

században. Kálvin. Buapest, 2004. 12. 
20  Nisbet, Robert: A közösség keresése, PoLíSz, 2003. június – július, 71. megje-

lenés, 28.  
21  1 Ján 4: 20. 
22  Hamvas Béla: Ünnep és közösség. In: A láthatatlan történet, 244.  
23  I.m. 247.  
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Goethe, Mussolini – Dante, Franco – Cervantes, Sztálin – Tolsztoj – a 
fogyasztónak, aki az évszámokat csak az árucikk lejárata miatt vizsgálja, 
nem számít. Ködös messzeségbe vész az is, hogyan ringatózott a Habs-
burg Birodalom a Dunán. Az egy birodalom, egy folyó álma a nyelvi, 
nemzeti, kulturális differenciák miatt nem jöhetett tartósan létre.24   

A hamvasi megoldás az áldozatban rejlik. Mindenki azt áldozza 
fel a közösség oltárán, amiben különbözik a másiktól. Ezt nevezi ı a „ti-
táni én” hadmőveletnek.25 „A hétköznap egyszerő, csendes, profán józan-
sága az Én, aki csak önmagát akarja, egyedül akar lenni, s minden tudást, 
örömet magának akar megtartani, megvan és él. Az ünnepben azonban 
meg kell halnia.”26 Az ünnepben tudja megmutatni a közösség valódi 
vonásait, amikor kész meghozni az áldozatot. Lemondani arról, ami elvá-
laszt, egy nagyobb, teljesebb egyesülés érdekében. Ami fölteszi a koronát 
erre az elképzelésre, hogy szerinte csak Istenben jöhet létre a tökéletes 
közösség, mert minden más csak pótlék és elodázza, hogy az emberiség 
Istenben találja meg önmagát.27 „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem gö-
rög, sem szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nı, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”28   

Hamvas Béla óvatosan közelíti meg ennek a korszaknak az eljö-
vetelét. Látása szerint az ember ehhez még éretlen, vagy még nem gon-
dozta elég odaadó módon a közösség fáját, hogy róla szakíthasson. Mikor 
ér véget ez a rettegés a szívünkben, ami az elsı tanítványok cselekedeteit 
is uralta, hogy a zsidóktól való félelem miatt bezárták az ajtókat? Meddig 
halogatjuk az igazi nyitást? Úgy érezzük, fegyvertelenek vagyunk? Az 
Istentıl elhagyatottság állapotába jutottunk? Tegyünk hát vallomást errıl. 
Mondjuk az Atyának Jézus kereszten elhangzott szavait: „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?”29 Erre az ıszinteségre és a mellé odaélt 
áldozatos szolgálatra következhet az Isteni és közösségi válasz. A száza-
dos, a kivégzıosztag vezetıje pogány létére a kereszt alatt képes volt 
vallást tenni: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!”30 A pünkösdi gyüleke-
zetet nem néhány, édes borból bátorságot merített ember győjtötte össze, 
hanem a Szentlélek erejével, hatalmával felvértezett és az ünnepi tömeg-
ben megjelenı tanítvány. 

„A nagy emberi kollektívum, minden ember találkozása és egysé-
ge az isteni létben, apokaliptikus esemény, egyike a világtörténet legutolsó 
és legnagyobb eseményeinek. Addig csak Ének vannak, fajok, nemzetek, 

                                                 
24  Vö. Blumenthal, Michael: Az én Európám. In: Cafe Babel 47-48. szám. Cafe 

Babel Egyesület. Budapest, 2004.  3-7. 
25  Vö. Hamvas Béla: Ünnep és közösség, 247-248.  
26  I.m. 249.  
27  I.m. 248.  
28  Gal 3: 28 
29  Mk 15: 34 
30  Mk 15: 39 
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nyelvek, vallások, érdekek, szenvedélyek, csak szellem, természet, eszme, 
igazság, Ünnep nincs.31 

 
 

Elhangzott: Bp. 2007. augusztus 22.  
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