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Művészettörténész

Offerte vobis pacem...
Vallom, hogy egyik legfontosabb dolgunk átgondolni mindazt, amit
a Vigilia karácsonyi körkérdése elénk állít. És különösen fontos itt, a
közép-európai térségben, amelyet a 20. század két diktatúrája nyo
morított meg. Mert a diktatúra. természetéhez tartozik, hogy zsar
noki módon megsemmisíti a társadalmat, azt az emberi közösséget,
amely hivatott az egymás közötti kapcsolatok kialakítására, az élet
megszervezésére, az etika, a közös kultúra, a gondolkodás részére
mindenkihez eljutó otthon megteremtésére. Elemi érdeke, hogy
szétszakítsa az emberi kapcsolatokat, amelyeknek ellenőrzésére

képtelen. És sikerült - erre több mint fél évszázada volt - a halál
küszöbéig eljuttatnia a társadalmat. Kimondta a családra, a barátsá
gokra, a szeretetre, az irgalmasságra a halálos ítéletet, és állampol
gári kötelesség lett a gyűlölet. Átvett minden funkciót, amelyet az
egészséges társadalomban a kisebb-nagyobb közösségek birtokol
nak. Egy ideig még lehetett meghúzódni a szellemi katakombák
ban, de a végén mégis csak atomizálódott minden közösség.

Egyvalami maradt, amit nem lehetett körbefonni. nem lehetett
szétzülleszteni, amelyet az állam nem tudott pótolni: az egyház.
Írhatnám többes számban, hiszen mindegyik történelmi egyház
ra vonatkozik ez, de én természetesen csak a katolikus egyház
felől nézhetem a történteket. Az államnak egyetlen lehetősége

maradt, a fizikai megsemmisítés, és amíg ez nem történik meg,
addig beszorítani úgy, hogy embereket érintő működésének

egyetlen tere a templombelső legyen. Védekezésre akart kény
szeríteni, ami az egyház lényegének feladását jelentette volna.
Hiszen közösségként vagy intézményeiben a megszakítatlan kűl

detés a feladata a világ végéig. A misszió, amelynek célja nem a
hittérítés, hanem az evangélizáció. Ez nagyon lényeges, új voná
sa az egyház küldetésének. És ennek egyik nagy szentje a cal
cuttai Teréz anya volt, aki soha nem számolta meg barátait, még
az ellenségeit sem tartotta nyilván, hanem tette az egyetlen le
hetségest, azt nézte, kinek tud segíteni. Lehet, hogy az általa be
fogadott emberek közül senki nem lett kereszténnyé, de minden
ki megbizonyosodott önmaga érétékéről. Az ember mindig vá
gyott és vágyik, mégpedig joggal, a méltóságra. Nem úgy általá
ban, hanem személyében. Nyújt-e ehhez bármi is kézzelfogha
tóbbat, mint az egyház vallomása az emberről, akit a teremtés
Isten képmásává tett, a megváltás pedig az Atya gyermekévé
emelte. Ezt a nagy vallomásunkat megtarthatjuk magunknak, de
akkor és csak akkor jelentéktelenné válunk.

Ez adja meg a Vigilia által feltett kérdés szakralitását.
A nyolcvanas évek vége, a kilencvenes évek eleje volt az az

idő, amikor az egyháznak az emberek felé tett gesztusa már
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nem rejtett volt, hanem kilépett bezártságából, hogy átadja
szentségét a közösségnek. Hányszor mondtam akkoriban, hogy
csoda történt, pedig "csupán" a Szentlélek segített ki bennünket,
mert éltünk a kegyelemmel, amely visszaadott minden erőt.

Minden kapcsolatteremtő mozdulatra emlékezem, az éledő tár
sadalom megszólításának minden gesztusára. Valójában akkor
érkezett el hozzánk, már nemcsak írott formájában, a II. Vatikáni
zsinat szelleme: a szolidaritás, amelynek lényege az irgalmasság.
Amikor az egyetlen fontos volt és máig is a legfontosabb, egybe
kapcsoini az embert, a családot, közösséget teremteni a magány
helyébe. Gyógyítani megsérült elkötelezettségeinket: a megbéké
lést ember és ember között, és a megbékélést önmagunkkal.

Ebből senki ki nem hagyható: az egyháznak nem lehet ellen
ségképe, sőt idegen sem lehet előtte senki. Ez a lelkiség méltóan
megfogalmazható Teilhard de Chardin szavaival: "személyes üd
vözülésem nem éppen azért érdekel, mert engemet boldogít, ha
nem mert velünk és általunk a világot menti meg". Mindannyi
an tagjai vagyunk egymásnak. Ezzel a meggyőződéssel tudjuk
segíteni a megváltás nagy ígéretét: "mindenkit magamhoz von
zok". Nem az egyház tagjait, nem a hívőket, hanem mindenkit.
Jogunk sincs és értelme sincs kevesebbel megelégednünk.

Van egy nagyszerű kifejezésünk. Ez jutott eszembe, amikor a
Vigilia kérdését elolvastam: a szentek egyessége. Jelenti a földön
élő küzdőket, a megtisztulásra váró elhunyt szenvedőket és az
üdvözült győzedelmeskedőket. Egyháznak mondjuk ezt a hár
masságot, a "mindenkit magamhoz vonzok" tudatában. Számom
ra ez nagyon fontos. Ebben értem meg igazán a "tagjai vagyunk
egymásnak" lényegét. A szentek egyességének bizonyossága, a rá
szorulók és a segíteni tudók nagy közössége életem reménye. Már
régen nem a meghalt hivőknek kérem az örök nyugodalmat, ha
nem minden meghaltnak. Ők azok, akik ránk vannak szorulva.
Amikor ezeket a sorokat írom, pár nap választ el Mindenszentek
ünnepétől. Nem tudom, ki mindenki van közőttük, azonban való
ság, hogy megszámlálhatatlanul többen, mint amennyi tagja az
egyháznak valaha is volt és lesz. És biztosan tudom, hogy csak
azok vannak ott, akik irgalmasak voltak a másik emberhez.

A test-metafora ereje
A test tagjai a test fejétől kapják az életet: Krisztus nélkül az egyhá
zat nem lehet elképzelni. Bár Krisztus mindenkinek az Ura, csak a
keresztényeknek a feje. A testnek egybe kell forrnia a fejjel, hogy
belőle életet nyerjen (Ef 4,15, illetve 5,32). A közösség (koinonia,
communio) - részesedés. Krisztus teste sok tagból áll, írja Pál
apostol a locus classicusban, lKor 12-ben. Mindnyájan valamivel
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