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Részei vagyunk egy
Egésznek
A természet általános törvényei szerint részei vagyunk egy egész
nek. Az emberi természet sajátos törvénye azonban azt követeli,
hogy mi, emberek önmagunkban is egészek, teljesek akarjunk len
ni, mely részeit önmagában hordja, és nem függ semmitől, senki
től. A két törvény között ott feszül az ember, szétszakításra ítélve.

Nem csak a modern, mai ember érzi ezt: így volt ez talán azóta,
mióta a lassan öntudatára ébredő, addig a természet egészébe si
muló ember belülről, szíve közepéről kezdte érezni, hogy valami
képp neki kell önmagában egész-ségre szülnie azt a világot, mely
egykor őt csak rész-szerepre korlátozta. Már Pál apostol is megfo
galmazta ezt az - egyébként általános, társadalmi - törvényt, sa
játosan a keresztények kölcsönös kapcsolatára vonatkoztatva
(IKor 12), ahogy előtte és utána is még sokan mások. De talán ő

volt az első, aki a szerétet-himnusz fejezetében (13) "kiengesztel
te" egymással rész-mivoltunkat a bennünk felfakadó, de Istentől

származó teljesség, egész-ség vágyának törvényével.

Most csak a rész-mivoltunkra figyeljünk: a függésre, az esetleges
ségre, a véletlen-szerűre, mely az emberi értelmezés számára a
megválaszolhatatlan kérdőjelek ezreit dobja elénk. A karácsony
ünnepe erről szól: Isten maga is vállalta ennek az esetlegesség-zu
hatagnak összes "kalandját", örömeivel és egyben legkeményebb
próbáival együtt.

A rész-mivolt, melyről itt beszélünk, távolról sem azonos azzal a
rész-szerűséggel (mai fordításokban "töredékességgel"), melyről

Pál apostol a földi ismereteink, prófétálásunk és egész emberi mi
voltunk kapcsán a szeretet-himnuszban (IKor 13) ír. Most a 12. feje
zet problematikájával akarunk szembesülni, mely a (szűletö) keresz
tény egyházak egyik legsúlyosabb feladatából, a hívek és az egyes
gyülekezetek Krisztustól eredő egymásra-utaltságából származik.

Rész-mivoltunknak léteznek evilági, természetes törvényei is: az
egyoldalú vagy kölcsönös függés, kiszolgáltatottság; a statisztikus
véletlenszerűség;az esetlegesség, mely teremtett létünknek egyik
legdöntőbbmeghatározója; bizonyos szabályosság, elrendezettség,
mely a természeti törvények következménye; a növekedés és a
pusztulás (rendeződésés szétesés) örökös, néhol periodikus válta
kozása; az idődimenzió megfordíthatatlan iránya; az időben-Ié-
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tünk viszonylagos kontinuitása, melyben a múlt nem tűnik el
nyomtalanul, a jövő pedig már valamiként jelen van.

Ha igaz az az - állítólag Karinthy által is felismert. de statisztikus
értelemben már világszerte igazoltnak tekintett - feltételezés,
hogy a jelenleg élő, mintegy hatmilliárd ember mindegyike a sze
mélyes ismeretség szálain igen nagy valószínűséggel legfeljebb
hat "lépésben" kapcsolódik a másikhoz, akkor nem kérdés, hogy
van-e köze az emberi család egyes tagjainak a többi taghoz. Az
emberiség "átmérője" mára mindössze hat "lépésnyire" zsugoro
dott. S nincs visszaút: "senki sem sziget" többé, Thomas Merton
megfogalmazása szerint. Még a legtitkosabb gondolataink, vágya
ink is elérnek mindenkihez, é! rejtettnek vélt pillantások, gesztu
sok, a tudat alá préselt érzelmek, a vágyak láthatatlan, de mégis
hatékony lélek-rengéseinek közvetítésével. Az igazán nagy kérdés
azonban az, hogya nagy emberháló egyes szemeit milyen erős és
milyen személyes szálak kötik össze, milyen tartósan és szorosan,
s e szálak "minőségét"vajon a közömbös, az ellenséges vagy a ba
ráti elemek határozzák-e meg.

Jézus követőinek (a szívük mélyéig keresztényeknek) világméretű

feladatai közé tartozik, hogy e szálakat a közőmbösből a baráti, az
ideiglenestől az állandó, a gyöngétől az erős, az egyirányúból a
kétirányú, a megmerevedettből a megújuló, a ritkulóból a sűrűső

dő felé alakítsák, érleljék.

Ez a rész-mivolt - az emberi élet evilági pályáján - több, elen
gedhetetlen feltételt támaszt mindnyájunk számára, ám számos
következménnyel is jár. Ezek közül csak néhányat emeljünk ki, ta
lán a legfontosabbakat.

Jézus a követőit különböző feladatokkal bízza meg: egyikünk feladata
sem pontosan azonos a másikéval. Következmény: mindenki, aki
Jézus követésére szánta el magát, pótolhatatlan; hiánya sebet ejt a
többi társán is, és az Egész részleges lebénulását eredményezi.
Aligha lehet kereszténynek nevezni azt, aki "Isten Országának"
építésében nem vállal részt lehetőségeinek, képességeinek megfe
lelő mértékben. S itt nem csak a megszokott, templom-körüli szol
gálatokra kell gondolnunk. A természetes család szolgálata példá
ul ebben az összefüggésben kitüntetett elsőbbséggel rendelkezik,
hiszen a család az Isten Országának is alapsejtje egyben.

A feladatok jelentős, talán nagyobb része másokjavára szól, s itt a "má
sok" nemcsak a család, nemcsak az egyház tagjaira utal, hanem az
emberi társadalom minden tagjára érvényes, s ebben az értelemben
"katolikus". Az tehát, amit a családra vonatkoztatva mondtunk, el
mondható a legtöbb munkahelyről, az "evilági" feladatokról is. Ne
hezen hihető, hogy létezik olyan hasznos, mások életét jobbá, szeb-
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bé tevő munka, mely "csak" e világra tartozna, ha legfölső szintű

etikai normáit az Isten Országának krisztusi törvényei határozzák
meg. Kiemelten igaz ez a művészi, a tudományos erőfeszítésekreis.

További következmény, hogy minden Jézus-követőt, pótolhatat
lan szolgálatai miatt, különleges tisztelet illet meg: az a tisztelet,
mely Isten Országában a szolgák méltóságának jár. A méltóság
rangsorolása azonban itt szöges ellentétben áll az evilági gyakor
lattal: minél alacsonyabb rendűnek tűnik a szolgálat, annál na
gyobb a vele járó méltóság. Éppen az emberi méltóságuktól leg
inkább megfosztott, a földbe taposott életeknek jussa, hogy a
"szétszórt kövek" méltatlan helyzetéből kiemelkedve - a krisz
tusi jogrend szerint - "Templomtorony kupolájába" kerüljenek
(József Attila: Kövek).

Az előzővel - látszólag - ellentétes követelmény a szolidaritás.
Ha egy tag - bármilyen oknál fogva - feladatát nem tudja telje
sen ellátni (például életkörülményei megromlanak. vagy másféle
válságba kerül), a többi tag köteles a lehetőségeihez mérten az ő

pótolhatatlan közreműködéséta feladatkör átszervezésével "pó
tolni". (Ennek során a feladatoknak és a tagoknak hierarchizáló
dása, szervekké alakulása is külön feladatként jelentkezhet.)

A feladatok hatósugarai az emberiség végső határáig fedik a Föl
det, hiszen Isten Országának határai is - Jézus kívánsága szerint
- itt húzódnak. Ám a szolgálók (Jézus követői) és akiszolgáltak
köre nem egyezik, és állandóan változó kölcsönhatásban élnek.
Ezért szolgálatunk a folytonos alkalmazkodás, s ezért a továbbfej
lődés kényszerének nyomása alatt áll, az Egész céljának megfelelő

keretek között. A rész-nuvoltunknak is ebben az értelemben az
élet-szerűség egyfajta dinamizmusát kell biztosítania, a stabilitás és a
továbbfejlődés állandó feszültségének erőterében.

Ez annál is inkább igaz, mert Jézus láthatóan a "részek" kapcso
latát nem az alá- és fölérendelés evilági szokásrendje, hanem a
családiasság "törvényei" szerint (lásd Mt 23,8-12) kívánja erősíteni.

A családias, testvéri kapcsolatok nagyságrendekkel nagyobb, szí
nesebb, változatosabb kapcsolatrendszert kívánnak meg, mint
minden más (például a politikai, közéleti) szerveződések. Ami
Jézus óhaja szerint "forradalmi", az ennek a testvériségnek világ
méretűvé vált horizontja: egy szükségképen bukásra, sőt keresztre
ítélt óhaj, melyet azonban Jézus követőinek újra és újra vállalni
uk kell - Jézusnak a lelkünkben, a Lélek sodrában történő szüle
tése által. Tőle várjuk biztos reménnyel, hogy rész-mivoltunk las
san egy láthatatlan belső és egy látható külső Egység törvényei
nek erőterében fogja feladatait beteljesíteni.
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