
LUKACSLASZLÓ A kerttó1 a városig
A Biblia első könyve egy kert képével kezdődik, az utolsó pedig
egy város képével zárul. A Teremtő az embert beléhelyezte a ter
mészet ölébe, és megbízta, hogy egyre inkább uralmába kerítse
azt, egyre inkább függetlenítve magát a természet gyakran vad
erőitől. Az ősemberből városlakó lett, közösségben élő, kultúrát és
civilizációt alkotó lény. A város mint a közösséget alkotó ember
rendezett egysége évezredeken át otthonos és biztonságos életteret
nyújtott a legkülönbözőbb kultúrákban.

Az utóbbi évszázadban azonban meglódult. s napjainkra már
veszedelmesen felgyorsult a városiasodás folyamata szerte a vi
lágon. Az urbanizáció világméreteket öltött, és mintha egyre job
ban fenyegetné az emberséges emberi életet. Nevüket és arcukat
vesztett magányos tömegek húzódnak meg a panellakások renge
tegeiben, ődöngenek az immár mindent elborító szuperáruházak
ban, zsúfolódnak össze a buszokon és a metrók mozgólépcsőin.

Szennyezett a levegő, koszosak a járdák. folytonos a zaj, állandó
sult a közlekedési káosz. Aki teheti, menekül is a városból a kör
nyékre, ahol még csöppnyi szabad természetet talál magának.

Napjaink városlakóiban joggal fölvetődik a kérdés: ha a Jelené
sek könyvének írója ma élne, akkor is úgy írná le a mennyei bol
dogságot, mint kétezer éve: ,,Istentó1 alászállt, szent városként"?

A középkori Európában a környék legmagasabb pontjára épí
tett, tornyával az égre mutató katedrális köré rendeződött a város.
A katedrálís, akárcsak a Biblia képe a "mennyei Jeruzsálemről"

- egy másik dimenziót nyitott az ember városának. Fontosak a
városrendezési és a környezetvédelmi szempontok. gondoskodni
kell a közbiztonságról és a tisztaságról, az egyének, a családok,
a kisebb-nagyobb közösségek számára élhető tereket kell létre
hozni, és mindebben az egyháznak is felelősséget és részt kell
vállalnia. Istentől kapott legfontosabb küldetése mégis az, hogy
ne csak a városvédelem közismert feladataiban vállaljon részt,
hanem valódi alternatívát kínáljon fel a városlakóknak: azt, ame
lyet az "Isten városa" kép szimbolizál.

A várost akkor tudjuk igazán emberséges élettérré fejleszteni,
az ott élő embereknek és közösségeknek nemcsak lakást, de
otthont is teremteni, ha befogadjuk az ajándékba felkínált lehető

séget: a "mennyből alászálló" Isten városát; ha megpróbáljuk el
lesni azt, hogy miben kűlönbözik az ember városaitól; ha meg
tudjuk, mi az a titok, ami maradéktalanul boldoggá teszi az
Isten városának lakóit, és próbálunk tanulni az ő életükből. Ott
Isten világosságában élnek az emberek, levetve minden önössé
get, a Bárány és egymás szeretetében.
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