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lesz úrrá rajtunk, annak oka az évezredek alatt felhalmozott
kulturális hagyománykincs folytathatatlansága, hitelvesztése. s
ezzel párhuzamosan a politikai ideológiák agresszív térhódítá
sa. Olyan folyamat ez, amelynek sehogy sem szabhatunk gátat,
legfeljebb annyit érhetünk el, hogy magukat az ideológiákat is
leleplezzük: kimutatjuk róluk, hogy közönséges csalások, ma
nipulatív utópiák. És nemcsak a kommunizmusra, fasizrnusra,
nacionalizmusra, hanem az úgynevezett 'demokratizmusra' is
gondolok itt. Németh László mindezt nem tudta; bízott az em
beri minőség megváltó erejében; mindegyre csillagot látott, uta
kat mutatott, jövőképeket festegetett; azt hitte, van még megol
dás: a történelem - annyira, amennyire - tervezhető. Pedig
nem az, sohasem volt az! Amit az igazságra törekvő írástudó
ma még tehet: szembenézni a való világgal; megfosztani sze
gény embertársait, sorstársait illuzórikus (történelmi és esz
katalogikus) reményeiktől, egyáltalán minden reménytől, hogy
ezzel legalább a csalódásoktól. a végső kétségbeesésétől is meg
mentse őket. Az égen még lehet ugyan, de az emberi eszmélke
désben nincs többé csillag. Nem szabad illúziókban élni, nem
emberhez méltó, nem érdemes. Valahányszor kérdeznek, min
dig ezt mondom - nem mondhatok egyebet most sem."

Mindezek után kellene idéznem Babits Mihályt és Vörösmarty
Mihályt, hiszen Balassa Péter, Márton László, Vekerdi László és
Székely János akaratlanul is az ő hangjukat idézte, az ő mon
dandójukat folytatta, de nem teszem, reményemet veszített
vagyok nélkülük is. Nem a magam élete miatt, nem is csalá
dom élete miatt, hanem amiatt, ami ma az embert és a csalá
dokat körülveszi, amiatt, ami az emberrel eddig történt, s ami
még rá vár ...

Az ár ellen ...
Mit jelent itt és ma, hogy "tagjai vagyunk egymásnak"?
Az efezusi levél írója ezt a metaforát olyan közösségekre alkal
mazza, amelyekben mindenki ismeri egymást, és ahol a nehézsé
gek személyes kapcsolatokat érintenek. Mai társadalmi és egyházi
együttműködésünket sok esetben, a kommunikáció-technika fej
lettsége ellenére személytelenség, anonimitás jellemzi. Marad a
kiscsoport. Annak keretében képes az a tudat újra kialakulni, hogy
egymáshoz tartozunk, és hogya szomszéd felebarátunk. Ott mű
ködnek ma is hozzáértéssel párosult karizmák, az egy Lélek kü
lönböző és egymást kiegészítő adományai a testvériség szellemé
ben (vö. IKor 12,5-11).
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Életünk különböző szintjein miként valósítható meg az összetartozás?
A Krisztus-hitben gyökerező felebaráti szeretet ma is képes motivál
ni nyíltszellemű kiscsoportokat mind a közérdek tudatosítására,
mind a közjó elősegítésére, mind pedig a közveszély szakavatott
elhárítására. A közösség szeretetére tanít és az anyagiasság legjobb
ellenszere. Népünk paradox helyzetben él. Az új-liberalizmus, amely
piacgazdaságra esküszik és a szabad verseny eszközeivel ígéri élet
színvonalunk emelkedését, ugyanakkor individualista végletekre
késztet bennünket. Egyrészt bátorít önálló önkiteljesedésre, másrészt
hosszú távon a magányosság és az elszigeteltség zsákutcáiba vezet.
Ilyen körülmények között az ár ellen kell úsznia mindazoknak, akik
szívükön viselik az egyre emberibb társadalom ideálját. Kétes, hogy
politikusaink képesek erre. A megoldás végeredményben csak "alul
ról" jöhet, önkéntesekból álló egyesületektől, kiscsoportoktól.

Melyek az összetartozás ideáljának esélyei, formái?
Közösségi erkölcs megvalósítása, hál' Istennek, nem csak vallásos
emberek dolga. Családok, az iskola, az egyesületek és nem utolsó
sorban nemzetközi szervek segítik elő. Ez utóbbiak jó példával jár
nak elől, mikor is túlteszik magukat a velünk született és belénk
nevelt faji, kulturális és vallási korlátokon. Gondolok a francia
"Médedns du monde"-ra, orvosokra, akik önkéntes szolgálatra
kötelezik magukat a föld legelmaradottabb vidékein. Ezek a
.French doctors"-nak titulált, de minden fejlett országból tobor
zott emberek részben hívő keresztények, részben nem hívő huma
nisták. Útjuk sokszor keresztút. De az ilyen tanúságtétel jó előkép

az összetartozás ideáljának megvalósíthatóságára.

Elmondaná-e egy idevágó személyes élményét?
Falunk (a dél-francia Provence-ban) kb. ezer lakost számlál. Föld
műves már alig van. Sok a nyugdíjas és a közeli városban dolgozó,
haza úgyszólván csak aludni járó alkalmazott. Sok a gyerek, az is
kolába vagy száz jár. Néhány barátommal egyesületet alapítottunk
három céllal: lemaradt iskolások pótoktatása, az egyedülállók és a
betegek látogatása, egy újság kiadása. Mindezt önkéntes alapon.
Két év alatt a kezdeti lelkesedés lelohadt. Vagy hetven tagunk kö
zül ma már csak öt-hat aktív, a többi passzív. Sokuknak egyre in
kább "más dolga" akadt. A fiatalok többsége sokat kér, de keveset
ad. Individualista. A fogyasztói társadalom gyermekei. Unatkozik,
füstöl, motorozik. Nem ritkán tör és zúz. A polgármester siránko
zik, de képtelen a közrendet biztosítani. Aktív tagjaink emberfelet
ti feladatok előtt állnak. Fáradtak, lemondásra gondolnak. A nagy
langyos emberhalmazban marad egy reménysugár. Egyes csalá
dok és baráti körök. Ezek élik az összetartozás ideálját. De a kű

lönböző körök között kevés a kapcsolat. Falunk számban gyarap
szik, de társadalmilag darabokra törik. Az ár ellen úszókat az a tu
dat élteti, hogy hitük csak hosszú távlatban "üdvözít".
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Mit ajánlana társadalmunk ésegyházunk tagjainak, hogyvalóban "tagjai
lehessünk egymásnak"?
Egy sokoldalú kiscsoport-kultúra és az önkéntes szolgálatok fej
lesztését. Egyházunk történelme folyamán sohasem bánta meg,
hogy szabad teret engedett a bencéseknek, a ferenceseknek. a je
zsuitáknak és más szociális szellemű mozgalmaknak. Ezek, s ké
sőbb a laikus csoportosulások is, közösségek voltak a közösség
ben, kovász a tésztában. Az általuk üresen hagyott helyet napja
inkban az úgynevezett szekták foglalják el. Hogy ez vagy az a
"szekta" miben összeegyeztethetetlen a krisztusi hagyománnyal,
azt felvázoltam a "Concilium" legutóbbi számában (2003/4. szám).
De eltekintve attól, hogyegyesektől tanulhatnak nagyegyházaink
is, fontos a jelző szerepük. Jelzik kortársaink éhségét bensőségre,

emberi melegségre, együttélésre a szabadság szellemében. A II.
Vatikáni zsinat ebben az összefüggésben dolgozott ki egy egyház
tant, amely a helyi egyházaknak, a bázisközösségeknek, az "eccle
sia domestica"-knak tanítóhivatali irányítást ad. Tehát itt is jelsza
vam: "Vissza a zsinathoz!"

Tagjai" vagyunk
egymasnak
Ez a Pál apostoli idézet eredetileg a keresztény gyülekezetre cél
zott OKor 12,12, 26-27; Róma 12,15, Ef 4,11-16). Keresztény hitünk
szerint azonban a Teremtőre, az egész emberiségre is vonatkoztat
ható. Egy vérből teremtette Isten az emberiséget - olvassuk Pál
apostol athéni, aeropáguszi beszédében (ApCsel 17,24-27). Mivel
úgy tartjuk, hogy Isten mindannyiunk Atyja, ezért mi mindnyájan
testvérek lehetünk, az emberiség nagy családjának tagjai. Így jogos
a téma: "Tagjai vagyunk egymásnak".

Mit jelent itt és ma, hogy tagjai vagyunk egymásnak?
Ma egyfelől az individuum túlhangsúlyozása, másfelől a tömege
sedés jelensége figyelhető meg. A tömegben élő ember is lehet ma
gányos, ha autonóm emberként kíván élni, másokra tekintet nél
kül. Különösen az értelmiségi réteg hangsúlyozza manapság az
egyén szabadságát, szinte korlátok nélkül, ugyanakkor iskolásan
társas lénynek határozza meg önmagát a szociológiában, pszicho
lógiában stb. Kétségtelen, hasznos a kereszténység mondanivalója,
ha hirdeti: tagjai vagyunk egymásnak. Sem Robinson-életet nem
élhetünk, sem identitásunkat feladva nem szürkülhetünk bele sze
mélytelenül a sokaságba, a tömegbe. Tömegen érthetünk futball-
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