
Kereszténynek lenni itt és most

RÓNAY LÁSZLÓ

Kereszténynek lenni - alighanem minden korszakban ugyanazt jelenti: Krisz
tus tanítását követjük, az O jegyében élünk. A kereszténységnek ezt az életelv
szerúségét nem nagyobb befolyásolja, itt és most vagyunk-e keresztények, vagy
tegnapelőtt gyakoroltuk-e hitünket. Haladunk-haladunk a földi történelemben
a nekünk rendelt pályán. Van a jézusi figyelmeztetések között egynéhány, ame
lyeken előre haladtunkban újra meg újra érdemes elgondolkodnunk. Mélyebb
értelmük megértéséhez persze szűk a mi horizontunk. Azt mondta: "Ne vigye
tek magatokkal poggyászt az útra."

A keresztény életforma egyik legnagyobb akadályozója, gátja, hogy megva
16sítói mindenkor alaposan felpakolnak. Igy van ez ma is. Nem a lényegre, az
evangé1iumra, annak szellemére összpontosítjuk figyelmünket, hanem a
poggyászra, a mellékes dolgokra. Egy kicsit mintha a hierarchia is beleesnék
ebbe a hibába. Vagy egyszerúen csak történelmi örökség volna ez? Nem tudom.
De abban biztos vagyok, hogy sok csomaggal sosem érünk a jövőbe, hiszen a
múlt kacatjait, lomjait hurcoljuk magunkkal.

Nincs semmi különbség a tegnapi és a mai kereszténység legmélyebb értelme
között. Tegnap nehezebb volt hitünket gyakorolni. Tapasztaltuk, hogy ez élet
ben, a hétköznapokban hátrányt szenvedett, aki kereszténynek vallotta magát.
De a dolgok lényegén ez mit sem változtat. Nem lehettem igazgató, de marad
hattam keresztény. Szabadon alakíthattam magam. Abban senkisem akadályoz-

. hatott meg, hogy megval6sítsam az evangéliumi szellemiséget. senki sem állít
hatja, hogy nem imádkozhatott. Legfeljebb nem adatott meg a lehetősége arra,
hogy nyilvánosan vallja meg hitét. A hit mínöségének azonban nem az a krité
riuma, nyilvános-e.

Kereszténynek lenni - ez a tény mindenkor kötelességemmé teszi, hogy
igyekezzem minél mélyebben megismerni hitemet, annak igazságait.

Ebben a vonatkozásban már komolyak a bajok. Nemcsak a saját ismereteink
hézagosak, nemcsak azt kell fájdalmasan tapasztalnunk, hogy nemzedékek nőt

tek fel elemi hittani ismeretek híján, hanem azt is, hogy az a szemléletmód,
melyet oly lelkesen üdvözöltünk a II. Vatikáni zsinat idején, s amelynek el6ké
szítéséért a magyar katolicizmus jeles személyiségeí is sokat tettek, mintha ve
szített volna lendületéből. Az a szellem pedig, amelyet sok esetben magukat
katolikusoknak vallók között is tapasztalhatunk, nem mindig keresztényi. Túl
hangsúlyozzuk a tekintélyelvúséget, nem hagyunk teret a szeretet szabad mozgá
sának. De a kereszténység leglényegén ez a fájdalmas tapasztalatunk nem változtat;
ettől akadálytalanul gyakorolhatjuk s valósíthatjuk meg az összes erényeket.

Ha a mindenkori keresztényi magatartás alapstruktúráját keressük, egy
könnyen ráakadhatunk; lsten és felebarátunkat - embertársunkat - kell sze
retnünk. Az istenszeretet nehezen átérezhető, nagyon összetett tevékenység.
Emberek vagyunk, pontosan tudjuk, érezzük, milyen az emberi, az egymás iránt
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érzett szeretet tartalma. Ennek meghaladására lehet és kell törekedni, amikor
Istennel való kapcsolatunkon munkálunk, de a lényegébe nyilván csak a szentek
és a misztikusok hatoltak be. Nekünk az igyekvés, a törekedés marad, a remény,
hogy igyekvésünk, törekvésünk közben jut annyi a kegyelemb61, amennyit az
igazságos a könyörületes Isten ad.

Az ember és ember közötti szeretet eszméjét ennek a századnak sikerült tel
jesen megcsúfolnia. Miképpen lehet a szeretetről szólni a haláltáborok, halálme
~, lágerek és a bombák árnyékában? Egyetlen esélyünk maradt; az imádság.
Es egyetlen lehetőségünk;környezetünkben a szeretet jegyében élni. Kisugároz
tatni, szellemét élővé tenni például a családban, munkahelyünkön. A mai ma
gyar társadalomnak szüksége volna ilyen s egyéb szeretetközpontokra.

"Itt és most" . Nem tegnap, nem tegnapelőtt,hanem: itt és most kell értelmez
nünk, megvalósítanunk keresztény küldetésünket. A mai magyar társada
lomban, amelynek irányítói maguk is gyakran hagoztatják ezeket az eszménye
ket, s igyekeznek őket az életbe is átplántálni, áttörve a nem csekély ellenállást,
a múltból megmaradt előítéleteket,félelmeket.

"Add meg a császárnak, ami a császáré". Nem egykönnyen értelmezhető

kijelentés. Talán nem merészség így értelmezni: add meg a világnak, ami a
világé, kötelességed eszményeidet környezetedben valóra váltani.

Nem az a kötelességünk, hogy minden áron, minden helyzetben politizáljunk.
Semmi sem olyan veszélyes a mai magyar társadalomban, mint a dilettantiz
mus. Az elmúlt évtizedekben meglehetósen sok kínos, évtizedekig továbbrezgő

következményekkel járó ostobaságot, hozzá nem értést tapasztalhattunk. Aki
nek tehetsége van, nyilván jótékonyan szolgálhatja a keresztény eszmék térhó
dítását a politikai gyakorlatban, a keresztény-szociális eszmék megvalósulását a
hétköznapokban, azok vezérlő elvvétételét a gazdasági életben.

Krisztust nem egyszer provokálták. Meg kell szoknunk, hogy bennünket is pro
vokálnak. Az ő mindenkorimagatartása e vonatkozásban ma is a legjobb példánk.

Az itt és most, azaz a hétköznapokban tanúsított keresztény magatartás fon
tos eleme a kritika gyakorlása. Onkritikusnak és kritikusnak kell lennünk. A
magyar katolikus egyházban nyilván bőven akad javítani való. S akad körülöt
tünk is, a társadalmi élet mezőin.

Vajmi kevéssé lelkesítő látnunk, milyen sokan öltöznek keresztény mezbe ma
napság, hányan vállalnak közszereplést - vagy ajánlkoznak föl erre - azzal a
jelszóval. hogy az elmúlt években, évtizedekben elnyomott, kisemmizett keresz
tények voltak ők is, s érintetlenül őrizték hitüket, meggyőz6désüket.Közülünk
jó néhányan az őrzésnek sajátos formáját választották, habozás nélkül helyez
kedtek bele Júdás szerepébe. Néha megkísért manapság a baljós érzés, aki se
besebben fut a leveses tálhoz, nagyobbat merít belőle.

Ebben a vonatkozásban is kötelességünk az igazságot szolgálni. Nem ítélkez
ni, szolgálni. Ennek a szolgálatnak elengedhetetlen része az arikulálás. Ironikus,
kárörvendő hallgatással semmiképpen sem szolgálhatjuk az értékközpontú tár
sadalomépítés ügyét.

Itt és most sem szabad azonban a múlékonyat, a romlandót előnyben részesíte
nünk. Higgadtan kell élnünk, kezünkkel a másik kezét,s nem köveket keresgélve.

A "kereszténynek lenni" életmodell sokkal fontosabb, mint az "itt és most"
időmeghatározás. Az egyik örök, a másik mulandó. Am küldetésünk szerint a
mulandóban kell szolgálnunk az örököt, Ezért is kell segítenünk intézményeink
építését vagy űjrefelállítését,Nem ezzel, hogy egy másik értékhordozót lerom-
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bolunk, megsemmisítünk. Romokból nehezebb építkezní, mint bölcsen váloga
tott téglákból.

"Kövess engem". Nem, ezek nem nagy szavak. Nem harsognak. Aki mondta,
csendes, 'l szölt, s nyugalmasan indult előttünk. Halad át a századokon, az ez
redéveken. Hagyjuk hát a motyót, a fölösleges dolgokat.lnduljunk utána, amint
kivánja, aho;-V mondja.

KUNSZT GYÖRGY

A kereszténységnek, a keresztény embemek egyetlen abszolut - bármely hely
zetben aktuális -lehetőségeés feladata van: az evangéliumok (és az apostolok
levelei, a keresztény hagyomány' szerinti közösség és élet. Ezt az - abszolút
-lehetőségetés feladatot életün ninden helyzetében adaptálnunk kell aktuális,
konkrét szituációnkra. l

Ennek az adaptálásnak egyik meditatív-spekulatív gyakorlata az lehet, hogy
a konkrét szituációval a fejünkben (és szívünkben) felhívjuk az emlékezetünket,
hogy szólaltassa meg bennünk az evangéliumoknak (s a hozzájuk kapcsolódó
szent gondolkodásnak) azokat a szavait, mondatait, amelyek az adott szituáció
szempontjából a leginkább revelánsak; ezt követően erőfes ítést teszünk arra,
hogy értelmezzük, ami elhangzik bennünk.

A Vigilia körkérdését megkapva, mai helyzetünket indikáló közérzetem fel
erősítésével elkezdtem magamban ezt a meditatív-spekulatív gyakorlatut; az
emlékezetem mélyéröl a következők emelkedtek ki:

1. "Keressétek először az lsten országát, s a többiek hozzáadatnak"
2. .Szeressétek ellenségeiteket"
3. "Nem békét hoztam, hanem háborút"
4. "Vedd fel keresztedet és kövess engem"
Az evangéliumi emlék-generálást itt abbahagytam, s az emlékezetem ellenőr

zésére és segítésére kikerestem a kapott részeket. A következőket találtam.
1. "Ne aggódjatok mondván: Mit eszünk vagy mit iszunk vagy mivel ruház

kodunk? Mert mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti Atyátok, hogy
mindezekre szükségtek vagyon. Keressétek azért elóször az Isten orsmgát és az ó
igazságát és ezek mind hozzáadatnak nektek." (Mt 6.31-33)

2. ~Hallottátok, hogy mondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellensége
det. En pedig mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket; jót tegyetek azokkal, kik
titeket gyűlölnek, és imádkOZZ/.ltok üldözőitekért és rágalmazóitokért, hogy fiai legyetek
Atyátoknak, ki mennyekben vagyon, ki napját fölkelti jókra és gonoszakra, s esőt

ad az igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, kik titeket szeretnek,
micsoda jutalmatok leszen? Nem azt cselekszik-e a vámosok is? És ha csak atyá
tokfiait köszöntitek, mi különöset műveltek? Nem azt cselekszik-e a pogányok is?
Legyetek tehát tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." (Mt5.~)

3. "Ne véljétek, hogy be'Jaft jöttem hozni a földre; nem jöttem be'Jaft hozni, hanem
kardot. Mert elválasztani jöttem az embert atyjától, a leányt anyjától, és a menyet
napától; és ellenségei az embemek az ő házanépe. Aki atyját vagy anyját jobban
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szereti, mint emgem, nem méltó énhozzám, és aki fiát vagy leányát jobban
szereti, mint engem, nem méltó énhozzám." (Mt 10.34-37)

4. "Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen
engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét
énérettem és az evangéliumért, megmenti azt. Mert mit használ az embemek,
ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? Hisz mit adhat az
ember cserébe lelkéért? Mert aki szégyenel engemet és az én igéimet ebben a
parázna, elfajult és bűnös nemzedékben, az Emberfia is majd szégyenleni fogja
azt, mikor eljön Atyjának dicsőségében." (Mk 8.34-38)

Mindezt nem egyszer hallottuk (nem egyszer elfelejtettük), s mindezt érteni
véljük (vajon milyen jogon?). De mit mond mindez mai helyzetünkben?

Azt mondja-e a fölhallott és idézett első rész (a "Keressétek először"), hogy
nem kell visszafizetni huszonegy néhány milliárd dollárnyi adóságunkat? Szó
sincs róla, ez csak azt mondja, hogy először az Isten országát és az ő igazságát
kell keresni.

Azt mondja-e ez a rész, hogy nem kell privatizálni az állami tulajdont? Szó
sincs róla, ez csak azt mondja, hogy először az Isten országát és az ő igazságát
kell keresni.

Azt mondja-e ez a rész, hogy nem keH ösztönözni a hazai és a külföldi vál
lalkozókat és beruház6kat? Szó sincs róla, ez csak azt mondja, hogy elöszőr az
Isten országát és az ő igazságát kell keresni.

Azt mondja-e ez a rész, hogy nem állunk az életszínvonal további súlyos
romlása előtt? Szó sincs róla, azt azonban mondja, hogy els6 teendőnk nem a
jajongás és nem ki-ki sorsának és szerepének öntetszelgő, teátrális patetízálása,
hanem az, hogy először az Isten országát és az ő igazságát keressük.

Ha minderre a nem-keresztény elveszti a tűrelmét és ingerülten felcsattan,
hogy miféle mellébeszélés folyik itt és mi a csoda ez az emlegetett "Isten orszá
ga", akkor a valódi keresztény megelégedéssel konstatálja, hogy kezdetét veheti
(a persze semmiképp sem idillikus) dialógus a keresztény és a nem-keresztény
gondolkodás (és vele járó életfelfogás) között. A keresztény hitből és életbölcses
ségből származó meggyőződés szerint mindenesetre az elérhetetlennek látszót
csak az elérhetetlennél is nagyobbra, igen nagy problémák esetén az elgondol
ható legnagyobbra törekedve, mintegy e törekvés melléktermékeként érhetjük
el, amint ezt az ennek az összefüggésrendszernek a szempontjából leginkább
mértékadó magyar, magyar-zsidó gondolkodó: Szabó Lajos gazdaság és gazdag
ságtani elemzéseiben többször, több variációban is kifejtette.

Mit mond mai helyzetünkben a fönt hallott és idézett második rész (a "Sze
ressétek ellenségeiteket")?

Vegyük példának a hord6-vitát. Az érdekeltek egyik blokkja meg van gyó
ződve róla, hogya parlamentben az hangzott el, hogy "hordót a zsidónak", a
másik blokk pedig igazolt meggyőződésévéavatta, hogy ez hangzott el: a hor
dót lIa szónoknak" kivánták. Az első blokk meg van győződve róla, hogy a
másik blokk által bemutatott igazolás hamisító manipuláció, az ezzel vádolt
blokk viszont arról van meggyőződve,hogy az els6 blokk csak azért nyúzza a
végtelenségig a hord6-ügyet, mert ez jól jött neki ahhoz, hogy ebből nemzetkö
zileg is masszív politikai tőkét kovácsoljon. Mármost, azt jelenti-e az ellenségek
szeretére irányuló propozíció, hogy az ellentétes előjelű két hordó párt a reálisan
fennálló animozítások feloldása nélkül egymás nyakába boruljon? Nem: ez
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olyan "langyos" álrnegoldás lenne, amit a Jelenések Könyve "szájából kivetni
valónak" minősített. (Jel. 3.15-16) Azt azonban jelenti ez a propozíció, hogy az
animozitásoktól fert6zött lelkilletek kitisztításában kölcsönösen érdekelt felek
vizsgálat tárgyává tehették volna, hogy a megtisztításnak nincs-e hatékonyabb
(a másik féllel érdemben szóbaá11ó) módja annál, mint hogy az egyik fél bepa
naszolja a világsajtónak, hogy milyen piszkos elemekt6l fert6zött ez az ország,
a másik pedig olyan magyar sajtóról álmodik, amely mindenképpen és csak az
6 felfogását mondja igaznak. Alélekirtás, lélekgyilkolás mindenfé1eségére (s el
6bb-utóbb a fizikai er6szak és a fizikai megsemmisítés tolerá1ása és épp az el
szánására is) kapható gyúlölet megszüntetését csak egy módon lehet abszolút
értelemben akarni: lényegében adva fel az ellenséggel szembeni izolálódást és
lényegileg menve bele az ellenséggel felvett identifikációs dráma életre-haJálra
szóló küzdelmébe, az ellenségeink szeretésének ezt a radikalizmusát, s e radi
kalizmus hatékonyságának természetrajzát Szabó Lajos pszichológiai szeminá
riumain sokrétűenelemezte.

Az el6z6kben idézett harmadik rész ("Nem békét, hanem kardot hoztam")
fontosságára az eddigiekben úgy érzem már eleget utaltunk. Nincs bántóbb és
bénítóbb félreértése és félremagyarázása a kereszténységnek, mint az a szug
geszció, hogy a kereszténység az elvetlen megbékélés világtörténelmi - és ba
nális hétköznapi --- programja. (Különösen nagy a felel6ssége azoknak a gon
dokodóknak, pártoknak, stb'> akik a kereszténység nevében lépnek fel, de csak
etikai és mindenféle értelemben vett je11egtelenséget, a feszültségek mindenkori
gyáva és tehetségtelen elkerülését tudják árasztani.)

A keresztény ember végs6 próbaköve a kereszt; a kereszt a végs6 pr6bak6, abban
az értelemben, amely Márk evangéliumának idézett fejezetéb61 kiviláglik, s
amely a másik két szinoptikus evangélistánál hasonlóan szerepel, szinte szöröl
szóra megegyez6 módon. A "kereszt" itt a keresztény ember sorsszerúen konk
rét egzísztencíája, ennek az egzisztenciának a terhe, annak a világnak a felel6s
ségszerü súlya, amelyhez emberi kötelezettségeink kötnek. Ez a "kereszt" (csa
ládi és minden más, konkrét emberi értelemben adott) hozZJitartozóinknak a mí
enkkel közös élete, amely t6lünk is, vagy elsósorban t6lünk függ, a mi helyt
állásunktól, szívünkt6l, szellemi (vagy nem csupán szellemi) er6feszítésünkt61,
értelmünkt61, akaratunktól. Sokszor lázadozunk az ebb61 származó felel6sség
terhe ellen, sokszor úgy érezzük, hogy ett61 a tehertől meg kellene szabadul
nunk; meg kellene szabadulnunk - gondoljuk - hogy "magunk életét" élhes
sük. Ez viszont az a dilemma, amelyben elválik, hogy valaki keresztény-e, vagy
sem. Mert a keresztény ember ebben a helyzetben "megtagadja önmagát", s
"fölveszi keresztjét", a számára sorsszerűenadott közösség szolgálatát. Ebben a
keresztény ember "követi" az evangéliumokból és lelke mélyér61 ismert meg
váltóját, aki - a keresztény ember hite szerint - az egész világ keresztjét vette
magára, hogy ezt a világot megváltsa. Ebben a keresztény ember hasonlllani akar
megváltójához, ez az az egzisztenciális szituáció, amelyben az "imitatio Christi"
aktualizálódik. Ezzel a vállalkozással azután a keresztény ember világának meg
váltójává lehet, rendszerint csupán parciálisan. Mindenesetre ennek is feltétele,
amit Máté 11.29 Jézusa mond: "Tanuljatok t6lem, mert szelid vagyok és aláza
tosszívű." A "kereszt" -nek ez a "fölvétele" az, amivel a keresztény ember a
legtöbbet - az életét - adja a világnak.
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