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"KIVÁLASZTOTTS,lG" ÉS SZOLIDARITÁS

Íróink közül Móra Ferenc a Szep
temberi emlék című teleithetetlenül
szép elbeszélésében idézi föl gyerekko
rának sorsfordító őszi emlékét, Illyés
Gyula, a költő előtt a Vad~udak "égi
mértana" rajzolja ki újra meg újra azt
a különös rendeltetést, amely életének
útját már gyermekkorában kijelölte:
"Menni anyámtól. messze más világ
ba: (ez volt az ősz!) »Más leszel, mínt
mi !" Otthagyni mi drága, / szép: is-
merős." ,

Az iskolakezdés talán egyre kevesebb
gyerek számára jelent parancsot az is
merős otthon elhagyására, a messze más
világ küszöbének átlépésére. De ha a
"puszták népéből" származó kisfiút egy
különös kíválasztottság útjára terelték
hatvan esztendeje az iskolakezdés őszi

napjai, nem jelent-e ma is különös
rendeltetést az értelmiségi hivatás? Nem
csendül-e meg benne ma is a "Más le
szel, mint mi" izgalma és kockázata,
nem indít-e ma is mínden gyanútlan
iskolásfiút azokra a tájakra, amelyeket
Apollinaire a költők felderítőútjainak
terepeként állít elénk: a jövő s a végte
len határaira? Hiszen az értelmiségi élet
nemcsak az ülőmunka, a négy fal kö
zöttí élet, a betű vállalása, hanem a
kritika kötelessége, a felderítés, a lel
kiismeret érzékenysége s annyi más
egyéb, ami rangot nem, de sajátos sze
repet míndenképpen ad a társadalom
nagy háztartásában..

De tágabbra is nyithatjuk a szemha
tárt. Az értelmiségi hívatás az emberi
társadalom munkamegosztásában indít
kockázatos útra. Olyanra, amelynek esé
lye nem a bányaomlás vagy a légika
tasztrófa, hanem az egyedül maradás,
a különcség, a lélek és az ídegrend
szer érzékenységének "betegségei". Ke
reszténységünk azonban színtén kiemel
azok közül, akikkel egyszerre születtünk,
egy iskolapadban ültünk, azonos soro
zásí korosztályba tartosunk. akik közé
a "drága, szép: ismerős" emberi élmé
nyek közös emlékvilága kapcsol,

Ennek a kíválasztottságnak terhét s
veszedelmeit egyre jobban érezzük a laí
cizálódó világban. "Más leszel, mínt
mi!" Tacitus korában a római nép köz
véleménye nem egészen légből kapott
váddal sütötte rá a keresztényekre az
odium to tius generis humanit: vagyis
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azt a képtelennek tetsző rágalmat, hogy
Krisztus követői "gyűlölik az egész em
beri nemet". A keresztény ember nem
vett részt a közös áldozati lakomákon,
nem járt gladiátori játékokra, színház
ba sem, vagyis az emberi szelidaritás
legelemibb kapcsolatait vágta el ma
ga körül - pogány szomszédainak sze
mében érthetetlen okokból. Az ókor
ban emberöltők kellettek ahhoz, hogy
a kereszténység rnént közösség és élet
forma végül is igazolja önmagát. Ránk,
huszadik századi keresztényekre hirte
len hárul ugyanennek az igazolásnak
kötelessége. .

Helyzetünk - az emberek és még in
kább saját lelkiismeretünk előtt - an
nál keservesebb, mert századunk er
kölcsi közérzete kiválasztottság-ellenes,
a szoíídarítást, a "többiekkel" való sors
közösség-vállalást hajlandó mínden más
erkölcsi érték elé helyezni. Nem volt
még kor, amelyben annyira megvetet
ték volna a strébereket, mínt manap
ság. Ebben az egyoldalúan éles reflek
torfényben az értelmiségi élet is, de a
keresztény élet is valami egész szemé
lyiséget betöltő stréberségnek mutatkoz
hat. Farízeizmusnak: a szónak abban
az ősibb értelmében, ahol nem hazug
ságot, hanem az emberek testvéri kö
zösségének megtagadását jelenti, a ki
emelkedés gőgje és a külön boldog
ság vagy boldogtalanság kihívását.

Ha ezeknek az élményeknek belső
nyomásában becsületesen eligazodást és
egyensúlyt keresünk, érdemes a kívá
lasetottság és a szelidaritás bibliai,
evangéliumi eszméjére figyelnünk. Abra
hám óta kiválasztott emberekkel operál
az Isten. Népet "választott ki" a világ
ból az Ószövetségben, s az Újszövet
ség Ek-klézíája is a "kiszolítotrtak"
gyülekezete. Azoké, akiknek életébe szü
letés, család, a vadludak égi mértaná
hoz hasonló ezer kifürkészhetetlen s
emberinek látszó tényező által bele
csapott Isten szólítása, amely míndíg
"kihívás" a szónak kettős vagy sokszo
ros értelmében.

Kétségtelen, hogy a kíválasztottság
nak e ténye: kereszt. Krisztus a "tábo
ron kívül" halt meg, vállalnia kellett,
hogy Kaifás is, Pilátus is meg a nép
is idegenként küldie halálba. Másfelől:

kockáz,at - kereszt - voltában is az.
De Krísztus Urunk is egy mélyebb és
teljes szelídarttás megteremtése végett
vállalta a magány keresztjét, a "más
leszel, mint mi" kockázatát.

A keresztény ember kíválasztottsága
annak a Krisztusnak tudatos követésé-



re szólít, aki emberré lett, hogy egészen
szolidáris legyen velünk, és ezt az em
beri szelídaritást vállalta a haláláig,
mégpedig a kereszthalálig. Kiválasztott
ság és szelídaritás-eszme jelenthet te
hát alkalmi, felszíni feszültséget az éle
tünkben, alapvetően azonban nem két
malomkő, amelyek között csak felőr
lődhetünk, hanem két pillér, amelyre
életünk íve épül. Nemegyszer meg kell
tagadnunk az emberekhez fűző szelida
ritást - talán nemcsak a rosszban, ha
nem a hétköznapok látszólag erkölcsi
jelleget sem hordozó döntéseiben is -,
ha a magunk útjára indulunk, mégsem
stréberségből tesszük. Kereszténységünk
hazugság volna annak a mély, totális
szolídarításnak a vállalása nélkül. amely
Krtsztus megtestesülésének és halálának
legszembeszököbb stílusjegye.

Egy arisztokrata kislány Szalézi szent
Ferenc közbenjárását kérte valaha, Apá
carendbe akart lépni, de még nem töl
tötte be az előírt kort, a tizenhat évet,
s korengedélyt szerétett volna kapni a
Szentszéktől. "Gopdolja meg, leányom
- válaszolta lelkivezetője -, hogy a
Boldogságos Szűz mennyíre várta az
Angyali üdvözlet után Jézus megszüle
tését. Mégsem kért felmentést a kilenc
hónap alól." - Nem, Mária nem kért
fölmentést. A krisztusi kíválasztottság
nem kiválts'ág, nem is olyasmi, aminek
a határait emberi eszközökkel előre ki
rajzolhatnánk. Elfogadni lehet, s érzé
keny lelkiismerettel naponta újra elin
dulni az útján.

TÓTFALUSY ISTVAN
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Egy félbemaradt ásatás,
eldobott kapa, kifúrt kő,

egy megtalált sírtábla csücske.
Vagy egy tömegsír elmeszesedett
alagútja, mely alig sötétebb,
mint a királysírok homálya.
Az egyszemélyes fürdőkamrák cserepei
s valahai gőz emlékezetében.
Egy másik történet kiáshatatlan évezredei.

Az őrtálló erősebben kapaszkodik,
mint a földmarkoló gép fog,a.
S egy mozdíthatatlan kőomladékban

megveti lábát.

Elszakadás, közeledés.
Mikor a gép fut6szerkezete S'Úrolja már
a földet és a másik arc
a távolság örvényébe csapódik.

Mégsem szakadhat darabokra.
A megtartás
erősebb, mint a kegyelem,

mint az érverés rendetlensége,
mint a holdkráterek szárazsága,
erősebb, mint az érzékszervek kopása.

Az újrakezdések,
az újabb és újabb szívlökések,
mint tűzredöntött homokzsákok,
elfojtják, széttöraelik
a megsemmisülést.

Jól kell lakatnod
az acsargó tüzet, a viZ,et, a földet .
saját húsoddal. El kell takarnod
előle a félálom szörnyeit. Kivázaszt6di1c
véredből ,az a fény most,
mely visszarémíti a sokasodó
sötétséget, mérgezést, meszesedést.
S félelmed feneketlen teknőjébő~

kicsap az az 6ceáni erő,

mely éjszakáját elmossa, tiJlissza.

S a virrasztás miIve, ez az arc
egyre figyelmesebb, sugárzóbb.

TÓTH JUDIT
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