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napok gyors változásaiba illik. Itt a figurák élő személyek, a szituá
ciók köznapiak, de forgatókönyvük minden helyzetben más lehet.
Ez az "esetlegesség, a játék szentsége". A családi, baráti, a munkahelyi,
a közéleti. az utcai "játszmák" területe ez; itt derül ki igazán, hogy
Jézus életet adó és szépítő játszmáit utánozzuk-e, vagyamene
dzser-irodalomban leírt, mások legyőzésére irányuló forgatóköny
vek szerint járunk-e el. Egyszeru példa: minden köszöntés, minden
csók legyen olyan, mint a játékkocka feldobása, mely a másikat
folytatásra, válaszra ösztönzi.

A .mintha" szentsége. A Jelenések könyvének látomásában a földre
szállt Jeruzsálemben nincs szükség templomra. A szentíró "elfelej
tette" odaírni, hogy ünnepségek sem lesznek, hiszen Isten ragyo
gása tölti be a várost szünet nélkül. Pedig ez a város olyan, mintha
"közönséges", bár igen gazdag, korabeli város lenne: pontos mére
tekkel, beosztással, díszítményekkel együtt. Ugyanakkor azonban
olyan, mintha- a korabeli képzetek szerint - maga a földre szállt
mennyország lenne: utcái, terei, házai aranytól ragyognak, és "Is
ten dicsősége világítja meg, fénye pedig a Bárány" (Jel 21). Csak a
mindennapi tapasztalat képes így "összekeverni" a mennyet és a
földet. Szent Ágostont hívom tanúul, aki az Isten szeretetéről ír
ván vallja, hogy Benne "nem a fények ragyogását, nem sokféle
ének édes dallamát... nem illatok gyönyörét. .. sem ölelésre táruló
karokat" szereti, de mégis, mintha "valaminő fényt, hangot, illa
tot. .. és valami ölelést" ismerne fel, amikor Öt szereti (Vallomások,
10.6.).

A mindennapok szentségei összességükben éppen a Föld-Ég tá
volságot hidalják át: odaátról kapják a teremtés hat napjának kü
lönleges "minőségeit", hogya mindennapi életünk kisebb-na
gyobb dolgaiba, eseményeibe vegyítsük - s fordítva: ami örök ér
tékek nyomait hordozza ezen a földön (s mi ne hordozna ilyet?),
azt "átmentik" odaátra. Mert Isten Országa vagy már itt e Földön
elkezdődik, vagy még csak odaát fog valóra válni. Hiszem, hogy
ebben a küzdelemben a "már" lett a győztes.

A jerikói úton
Aki nyitott szemmel jár, könnyen észreveheti, hogy a kilencvenes
évek elején a magyar társadalomban megélénkült szolidaritás tíz
év elteltével lényegesen csökkent. Mi válthatta ki ezt az elszegé
nyedést? Elszegényedést, hisz a szolidaritás, legyen keresztény
vagy humanista indíttatású, nagy közös tőkéje lehet bármely kö
zösségnek. Ezzel együtt a tolerancia, a másik türelmes elviselése is
lényegesen alacsonyabb szintre süllyedt.
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A magyar társadalom nagy többségét az anyagi és szellemi
szegénység végletes formája, mely ekkor nyomult be a közterek
re, sokkolta és megdöbbentette. A főtereken. a belső kerületek
ben, az aluljárókban, a pályaudvarokon hirtelen olyan emberek
bukkantak fel, akik láttán a bibliai szegénység, a testi és az er
kölcsi elesettség karnyújtásnyira került, a könyörületesség evan
géliumi fogalmai értelmet nyertek, és újra gyakorolhatókká let
tek az irgalmasság cselekedetei. A koldulás, a kéregetés az addig
védett belvárosokban állandóan jelenlévővé vált. A keresztények
mindennapi - munkahelyre, boltba, templomba vezető - útjai
egyszeriben jerikói úttá váltak. És fel kellett tenniük maguknak
a kérdést, hogy a vallásukban hisznek-e, vagy hitükből táplálko
zik vallásosságuk?

A szolidaritás és a tolerancia tanult minta. De több is ennél,
hisz a humánetológia tanúsága szerint az emberi viselkedés
alaprétegéhez tartozik. A hitről azonban csak annyit tudunk,
hogy kegyelem. Hit nélkül is lehetünk együttérzők és gyakorol
hatunk irgalmasságot. De ahogya test elfárad a sírásban, és a
szomorúság kiüresíti a lelket, úgy fárad el a szív az együttérzés
ben. A szegények pedig csak jöttek, jöttek a kelet-európai félbe
maradt kommunizmus mélyéről, belakták a tereket, ellepték az
utak szegélyét. És hamarosan már nem kértek, hanem követeltek.
A templomok előtt megjelentek a koldusok, sőt egy időben be is
kísérték a kiszemelt áldozatokat a kéregető asszonyok, karjukon a
kisded szimbólumával. "Kérjetek és adatik nektek" - gondolták
talán. De nem kértek, hanem járandóságukat kívánták elvenni.

Mikőzben az adakozó lelkiismeretét kutatja, a kéregető sze
mében gyűlöletet vagy megvetést lát. Senkiben sincs szeretet. Az
adakozás ilyen helyzetben sajátos alku, ahol a keresztény adako
zó evangéliumi értelemben mindig vereséget szenved, hisz tőle

azt várja el Jézus, hogy mindenét ossza szét a szegények között.
És itt épp úgy nincs számszerű határ, hogy mennyit kell adni,
ahogya szeretetnek sincs mértéke. A kereszténység a mértékte
lenség vallása lenne? Akkor viszont könnyebb a nem hívőnek

adakozni, tisztább a lelkiismerete, amikor ad. Azt hiszem, igen.
Sőt kevesebb kockázatot vállal, és nem csak lelki értelemben.

Az adakozó hamar áldozattá lehet. Ez rossz tapasztalatként
vésődött be sokunk tudatába. Az erőszakos kéregetők a régi
módszer szerint dolgoznak: megérzik a gyengeséget, legyen az
idős kor elesettsége, a lelki fájdalom védtelensége, a bűntudat

állandó kételye, a jószívűség segítőkész együgyűsége vagy bármi
más. És amint ezt megneszelik, azonnal igyekeznek felülkereked
ni és zsarolni. Tapasztaltam ezt. Ahogy azt is, hogya jó szívű, se
gítőkész, együttérző ember könnyebben lesz áldozattá, mint az
erőszakos és érzéketlen. Kiábrándító ellentmondás ez, amely azt
sugallja, hogy gonosznak lenni jobb. Az Evangéliumok hirdette
értékek érvényesülése tekintetében sem biztat semmi jóval.

898



Talán nem vagyok egyedül azzal az elmúlt több mint tíz év
alatt kialakult viselkedésemmel, hogya rossz tapasztalatok
hatására megtanultam elfordítani a tekintetem és megkeményíteni
a lelkem. A jó szándék könnyen kriminalizálhatja a segíteni aka
rót. A rászorulók sokszor csalók. A bérkoldusok támogatásával az
alvilágot juttatják tőkéhez az adakozók. Mindennek eredménye
ként egyszer úgy döntöttem, hogy csak karitatív szervezeteknek,
egyházaknak, kizárólag megbízható alapítványoknak és egyedül
számlára történő befizetéssel vagyok hajlandó adakozni. A lelkiis
meretem azonban nem tiszta. Amikor felém nyújtják a kezüket,
azt mondom: bocsánatot kérek, de nem tehetem. Kevesebb lett
bennem a szolidaritás. Ezzel talán kevesebb lett a szeretet is?

Az irgalmasság, vagyis a társadalmi szolidaritás evangéliumi
példázatát értelmezve mindig a nyomorultat látjuk, a megvert és
kirabolt, árokba dobott kiszolgáltatottat. Látjuk a mellette elhala
dó papot, a hívőt és végül az irgalmas hitetlent. Nem beszélünk
a rablókról, akik a gonoszságot okozták, és akik ott leskelődnek,

távolról figyelnek. És nem tesszük fel az értékekre vonatkozó
kérdést sem, hogy vajon vesztett-e értékéből a pap és a hívő

hite. Úgy távoztak-e erről a helyről, hogy már kevésbé hittek a
Mindenható jóságában? Vagy az állítólag hitetlen szamaritánus,
vajon úgy távozott-e a példázat helyéről, hogy hitre tesz szert?
Hisz ő valójában hitt, csak másban. Ma úgy gondolnánk, hogy ő

nem keresztény, de irgalmas. Talán a jólétben hisz, talán a pénz
ben, a hatalomban, a sikerben stb. Vagy ha a gazdagságban hisz,
akkor megerősödik hite a pénzben, mert ez által tudott segíteni
a rászorulón. Vagyegyszerűen csak azzal a tudattal távozik,
hogy ő jó ember. Vagy föl sem teszi ezt a kérdést, nem vizsgálja
féltékenyen és kétkedőn a lelkét, mint a keresztény, mert számá
ra ez egyszerűen természetes. Irgalmasságot cselekedni nem val
lás és hit kérdése.

Mindent végiggondolva, a megszűkült szolidaritás azt az üze
netet hordozná, hogy nincs különbség keresztény és nem keresz
tény, hívő és hitetlen kőzött? Magam, mint az emberek többsége,
az elkülönülésre vágyom. A társadalmi terek átrendeződése ezt a
vágyat csak erősíti bennem. Az elkülönülő negyedek, övezetek és
lakóparkok településszerkezeti átrendeződése tendendózusan mu
tat ebbe az irányba. Ha mindez sikeresen megy végbe, akkor az ál
talunk nap mint nap járt út nem a jerikói lesz. Vagyis nem fogunk
találkozni nyomorultakkal, mert azok a másik negyedekben élnek
majd. A rablók azonban mindig ott fognak ólálkodni az ajtó előtt.

Hitünk ajtaja előtt is. De róluk mit gondoljak? Szeretnem kell a
rablókat is? És mi van akkor, ha már a rászorulóban is a rablót sej
tem? Vajon ekkor már a szívemben lakik az én ellenségem? Jelent
het-e ekkor még számomra valamit az irgalmasság gyakorlása?

Talán örökre otthon kell maradnom, mert nem kívánok többé
Jerikóba utazni.
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