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titutív ereje. Természetesen szó sem lehet az ember transzcen
dens gyökereiről, jóllehet ez ma már egy szekularizált ember
képhez is hozzátartozik. Nincs szó erkölcsről, sem szabadságról
és az ezzel járó felelősségről.

Mint gyakorló orvost, orvos-tanárt és mint a megelőzésben te
vékenykedő szakértőt, ez utóbbi mozzanat különösen is érint.
Hosszú évek tapasztalata sugallja, hogya gyógyítás, és főleg a
betegségek megelőzésének kulcsa: ébresztgessük az egyén fele
lősségét. Egy olyan magatartást bátorítunk, amely elsősorban a
mindennapok apró döntéseiben nyilvánul meg. A felelőtlenség

önmagunk és az emberi közösség elleni vétek, az egészség ma
gatartás területén is. Egy olyan egészség-fogalom, amely nem
utal a felelősségre, önmagának mond ellent. Az egészség ugyan
is nem csupán külső adomány, amelyet vagy megkapunk, vagy
nem. Sokkal inkább cél, amelynek megvalósításán munkálko
dunk, amely megszabja mindennapjaink számos felelős döntésé
nek irányát.

A keresztény bűnös mivolta a szekularizált ember felelőtlen

ségébe fordul. A felelősségre nevelés lényegében a lelkiismeret
kultúrája, az ember etikai dimenziójának rehabilitációja.

A keresztény mindennapok szókincsének használata egészség
politikai dokumentumokban manapság politikailag nem korrekt.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a fogalmak mögött rejlő tartalom
megkerülhetetlen. Az "egészség" definíció példáján azt kívánom
bemutatni, hogya kereszténység üzenete a közbeszéd divatjaitól
függetlenül az ember lényegi mivoltát szólítja meg, úgy, ahogy
önmagunkat nap mint nap felelősséggel megvalósítjuk.

Hétköznapi
kereszténység
"Mit üzen ma a Lélek nekünk, különböző rendű-rangú kereszté
nyeknek, hívőknek és nem hívőknek?"Nem tudom, nem teljes-tö
kéletességgel ildomtalan-e hozzászólnom a kérdéshez. S nem teté
zem-e a feltételezett ildomtalanságot azzal, ha röviden elmesélem
a családi hátteret, amely oly nehézzé teszi a számomra, hogy meg
válaszoljam a kérdést:

Asszimilálódott, illetve magát születésem pillanatában még
asszimilálódottnak hívő zsidó családban nőttem fel - teljesen
vallástalanul. Tízéves koromban, 1945 tavaszán megkereszteltek.
Ma sem tudom, hogy szüleim eredetileg, még az üldöztetés ide
jén csupáncsak valamifajta védettséget vártak attól, hogy ha a
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család "kikeresztelkedik", vagyegyszerűen el akartak fordulni a
zsidók Istenétől, aki harmad- és negyedíziglen is bünteti az
atyák vétkét a fiakban. Tudniok kellett ugyan, hogy a kereszté
nyek-keresztyének is Öt imádják, ámde hisznek abban, hogy Jé
zus Krisztus, az Atya egyszülött fia által, akit Ö feláldozott éret
tünk, megváltattunk. A holokauszt után, ahogyan az lenni szo
kott volt, a családban nem esett többé szó a történtekről. Így
tudni ugyan nem tudhatom, de nem nagyon tudom hinni, hogy
szüleim elhatározásában a második motívum is szerepet játszott
volna. Mire a keresztelőre sor került, már nem üldözöttek, ha
nem túlélők voltunk. A felkészülés a keresztségre hosszú ideig
tartott. Az egyház elvárta ugyanis, hogy a keresztség szentségé
ben csak azok részesüljenek, akik már elsajátították a keresztyén
tanokat. Bíbó István is felemlegeti ezt az evangélikus egyháznak
A zsidókérdés Magyarországon 1944 után című híres tanulmányá
ban. Keresztség ide, keresztség oda, egész életemre megmarad
tam zsidónak, ami persze azt sem zárná ki, hogy egyszersmind
hívő keresztény legyek. De én, ahogy Max Weber mondotta ma
gáról, vallásilag amuzikális maradtam. A zsidósághoz való tarto
zás nem hitvallás kérdése a számomra. Elfogadhatatlannak érez
ném, ha én, akit üldöztek zsidósága okán, nem maradtam volna
meg zsidónak. Hogya dolgot még tovább bonyolítja az a tény,
hogya leghatározottabban magyarnak is tudom magam, azt ér
zésem szerint nem hagyhatom itt említetlenül, de végezetül is
nem ide tartozó kérdés.

Abraham Mendelsohn, Moses Mendelsohn fia, Dorothea
Schlegel fivére 1820-ban a következőket írta lányának: " ...tudom,
hogy bennem és Benned és minden emberben van egy örök haj
landóság mindenfajta jóra, igazra és igazságosra, valamint egy
fajta lelkiismeret, mely figyelmeztet és vezet bennünket, ha eltá
volodunk ettől. Ezt tudom, ebben hiszek, ebben a hitben élek, és
ez az én vallásom... Az a forma - folytatja -, melyben Neked ezt
a Te hitoktatód elmondja, történeti és mint minden emberi téte
lezés, változó. Néhány ezer évvel ezelőtt a zsidó forma volt az
uralkodó, majd a pogány, ma a keresztény. Minket, anyádat és
engem, szüleink a zsidó hitben hoztak a világra és abban is ne
veltek, és anélkül, hogy ezen a formán változtatnunk kellett vol
na, képesek voltunk a bennünk élő Istent és lelkiismeretünket
követni. Titeket azután, Téged és testvéreidet a kereszténységben
neveltünk, mert ez az erkölcsös emberek többségének hitbéli for
mája, s semmi olyasmit nem tartalmaz, ami Benneteket a jótól
eltántorítana, sőt, csakis olyasmiket tartalmaz, ami Titeket szere
tetre, engedelmességre, tűrésre és rezignációra neveL" Meg kell
vallanom, engem ma már ijeszt ez a végezetül is jámbor szöveg.
Igaz-e vajon, hogy "minden emberben van egy örök hajlandóság
mindenfajta jóra, igazra és igazságosra, valamint egyfajta lelkiis
meret, mely figyelmeztet és vezet bennünket, ha eltávolodunk
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ettől"? Elhiszem Abraham Mendelsohnnak, hogy benne megvolt
ez a hajlandóság, elhiszem Szókratésznak, hogy daimónja figyel
meztette őt, valahányszor valami olyasmit kívánt tenni, ami nem
helyes, ebből azonban nem következik, hogy ez a jóra való haj
lam, a mindenfajta erkölcsileg rosszat elutasító lelkiismeret min
den ember sajátja lenne. Nem lehet, határozottan úgy érzem,
hogy felelőtlenség nem tudomásul venni, hogy a rossz igenis je
len van a világban, s azt sem tudom elfogadni, hogy a rossz
minden esetben csupán a jó hiánya lenne. Van persze, hogy az:
gondoljunk csak arra, amit Hannah Arendt a gonosz banalitásá
nak nevezett, ami több és más, mint puszta restség a jóra; de ha
tározottan jelen van a világban a gonosz is.

Abraham Mendelsohn szövege azonban legfőképpen nem
emiatt elfogadhatatlan a számomra. Abszurdnak tekintem, amit
erkölcsi tartalom és történeti forma viszonyáról mond. A vallás
nem merül ki a szeretetben, engedelmességben, tűrésben és re
zignációban. Ha csak nem éppen a zsidó vallás... Minden vallás
ban van valami, ami csak az ő sajátja; ez a legfóbb oka annak is,
hogy a vallások általában nem tűrték egymást. Ami a keresztény
vallásban sajátos és egyedülálló, az az Evangélium, a Jó Hír. Ér
demes elgondolkozni azon, hogy vajon nem Nietzsche, s nem
éppen az "Átok a kereszténységre" alcímet viselő, már majdnem
bomlott aggyal írott művében, Az Antikrisztusban fogalmazza-e
meg a legpontosabban, mit is jelent ez az Örömhír. Ezt írja: "Az
»Evangélium« pszichológiájának egészéből hiányzik a bűn és a
büntetés fogalma; de hasonlóképpen a jutalomé is. A »bűn« 
illetve bármiféle distancia, ami Isten és az ember között áll fenn
- eltöröltetett - épp ez az »örömhír«. Az üdvösséget nem ígérik,
nem kötik feltételekhez: az az egyedüli realitás - minden egyéb
puszta jel, hogy erről szóljon... " Ez így valóban valami radikáli
san új a zsidó szeretethez, engedelmességhez, tűréshez és rezig
nációhoz képest, ami számukra éppen azért az egyedüli lehető

ség, mert a Messiás eljövetele mindig csak távoli ígéret marad,
Isten és ember, Lét és létező különbsége számukra áthidalhatat
lan. Még egyszer idézem Nietzschét a kereszténységről: "Annak
mély ösztöne, hogy miképp kell élni ahhoz, hogy magunkat »a
mennyekben« s az »örökkévalóságban« érezzük, miközben az
ember korántsem »érzi magát a mennyekben« minden más maga
tartásformában: nos, egyedül ez a »megváltás« pszichológiai va
lósága. - Egy új életmód ez, s nem egy új hit ... " Éppen ez az új
életmód lenne számomra a "mindennapi kereszténység", de
minden vagyok, csak nem naiv, tudom, hogy ennek az új élet
módnak a lehetősége, az, ahogyan Jézus élt és meghalt, csakis
neki adatott meg. Jézus követhetetlen. Mert ez "az »örömhírho
zó« úgy halt meg, ahogyan élt, ahogyan tanított - s nem azért,
hogy »megváltsa az embereket«, hanem azért, hogy megmutas
sa, hogyan kell élni." Bizonyára éppen ezért lett a keresztényég
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kicsiny zsidó szektából egy egész kultúrát megalapozó győze

delmes világvallássá csupán a páli fordulat után, melynek lénye
ge, hogya halhatatlan lélek számára a végítélethez kötött, felté
teles megváltást helyez kilátásba: az örök szenvedést a pokolban
azoknak, akik nem képesek őszintén megbánni bűneiket, s az
örök életet a mennyekben azoknak, akik Istennek tetsző életet
élnek és töredelmesen megbánják bűneiket. Az Istennek tetsző

élet pedig az ora et labora jegyében vitt élet. Az európai kultúra
- "Európát természetesen nem földrajzi értelemben, térképsze
rűen értve, nem csupán a területén élő embereket tekintve euró
pai emberiségnek. Szellemi értelemben nyilvánvalóan Európához
tartoznak az angol dominiumok, az Egyesült Államok stb. is"
(Edmund Husserl) - még szekuláris, akár istentagadó formájá
ban is ennek a kereszténységnek a megtestesülése. Az a kultúra,
amely komolyan veszi a zsidó Isten parancsát: " ... töltsétek be a
földet és hajtsátok birodalmatok alá ... ", amely mindenek előtt az
embernek a természet feletti uralmát megvalósító sikereiben való
sikeres részvételen méri, hogy valaki Istennek tetsző életet él-e.
Ahogy Max Weber megmutatta: a protestantizmus vitte a végső

kig a kereszténységnek ezt a vonását. Az európai kultúra embe
re a létezők urává akar lenni, s nem vesz tudomást róla: rendel
tetése az, hogy a Lét pásztora legyen (Martin Heidegger). Az eu
rópai kultúra megvalósította a legfőbb keresztény értékeket, éppen
ennek eredménye az, amit Nietzsche nihilizmusnak nevezett: az
akaratra törő akarat.

Ezzel azonban éppen a jézusi értékek szorultak háttérbe, vala
mi a [ézuséra hasonlító, az életet a szenvedésben is szerető, a
mást is szeretni képes, a másiknak megbocsátó magatartás. Ami
nemcsak több, radikálisan más is, mint a bűneinkért Isten bocsá
natát kérő imádság. Ha a kereszténység tényleg szembe akar
nézni az Önök által is említett súlyos kihívásokkal és kérdések
kel, akkor egyrészt azzal a ténnyel kell szembenéznie, hogy a
kétféle értékvilág, melyet képviselt és képvisel, egyelőre egymás
sal inkább szemben állni, mintsem egymást kiegészíteni tűnnek,

másrészt arra a kérdésre kell keresnie a választ - velünk, nem
hívőkkel együtt -, hogy a jézusi értékeken alapuló magatartás
szükségképpeni ellentéte-e a tálentumommal való jó sáfárkodást
bizonyító, a természet feletti hatalomra törő aktív életformának.
Erre, azt hiszem, nem tudjuk még a választ.
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