
POMOGÁTS BÉLA

Irodalomtörténész

mondja Gerhard Lohfink újszövetséges az lntegrierte Gemeindeben
megélt hermeneutikával. A közöttünk kifejezés utalhatna magába
zárkózó elitre is. Lenne, lehetne az ilyen értelmezés mellé a világ
háborút követő évtizedekben szerzett tapasztalatok alapján elég
indokot találni. Ám a keresztény közösségek nem saját szándékaik
szerint éltek a társadalom perifériáján, majd a hivatalos viszonyok
mögötti második nyilvánosságban. A közöttünk alternatívája aján
lat, meghívás a békétlenségtől és viszályoktól terhes mai társada
lom számára. Egyben tükör is, melybe tekintve egyházi közössé
geink megláthatják saját adventjük sötétjét.

'!~

"Az evangelizálás nem hunyhat szemet súlyos problémák előtt,

amelyek ma az embereket foglalkoztatják, amilyenek az igazságos
ság, a szabadság, a fejlődés és a világbéke. Ha ezekkel nem törő

dünk, elfeledkezünk a szenvedő embertársak iránti szeretet evangé
liumi tanításáról" (VI. Pál 1974. szeptember 27-én). Az Istennel ke
resett és újra megtalált belső harmónia éles ellentétben áll a világ
ban tapasztalt igazságtalansággal. Visszatetsző és hiteltelen lelki
béke után áhítozni, ha ennek az a feltétele, hogy szemet húnyunk a
világ békétlensége fölött. A kereszténység nem az érdektelenség val
lása, hanem szenvedélyes és elkötelezett érdeklődés a másik iránt.

Jézus szembe állít - rokonsággal, háznéppel. "Ne gondoljá
tok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni,
hanem kardot" (Mt 10,34). Az Evangélium nem sztoikus nyuga
lom, nem neobarokk könnyedtség, nem polgári rendezettség, ha
nem kihívás, izgalom, álláspont és szolidáris közösség.

Miatyánk ki vagy a mennyekben,
harcokban, bűnökben, szennyekben,
rád tekint árva világod:
a te neved megszenteltessék,
a te legszebb neved: Békesség!

(Babits Mihály: Miatyánk, 1914)

A keresztény lelkiség a külső és belső béke együttes keresése, s
ezek hiányának mélyen értő, méltó viselése a globális perspektíva
ihletében, amikor majd "az igazságosság és a béke csóko t vált"
(Zsolt 85,11).

SZK Sándor kötőszava

Mostanában mind többet idézem fel magamban József Attila ka
rizmatikus költeményének, A Dll/Jánál című versnek a zárósorait:

918



"A harcot, amelyet őseink vívtak, / bekévé oldja az emlékezés / s
rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is ke
vés." Valamivel több mint hét évtizede kerültek papírra ezek a so
rok, s mondhatnám, azóta folyamatosan időszerűek. A magyar
társadalom azóta, mi több, jóval hosszabb ideje, talán a huszadik
század kezdete, még inkább az első világháború vége óta a "hideg
polgárháború" világában él. Időnként persze csillapodni látszik az
egymásnak feszülő indulatok hőfoka, máskor, miként például a je
lenben, egészen irracionális módon felszökik.

Talán érdekes lehet, hogy ez a nemzeten belül tapasztalt konf
liktusállapot éppen akkor volt a legkevésbé feszült, amidőn a
történelem lángja magasra csapott. Gondolok mindenekelőtt az
ötvenhatos forradalom napjaira, akkor természetesen erős indu
latok forrtak az országban a megszálló idegen hatalom és ma
roknyi hazai csatlós-gárdája ellen, de maga a nemzet, mondjuk
így: a "reformkommunisták" táborától a kereszténydemokratáig
és a liberális demokratákig, egyszerűbben szólva Nagy Imre hí
veitől Mindszenty József és Bibó István híveiig meglepő érzelmi
és lelki egységet mutatott. Ezért is mondhatom (cáfolni kívánván
némely mostanában elhangzott vélekedést): ötvenhatban egyálta
lán nem volt "polgárháború", ellenben volt demokratikus forra
dalom és nemzeti szabadságharc.

De térjek vissza a szerkesztőség által kitűzött feladathoz. Gon
dolom, mindenki, talán még az utcai csetepaték elszánt ideológu
sai és szervezői is belátják azt, hogy Magyarországnak ma nem
"hideg" (vagy éppen "forró") polgárháborúra, állandósuló politi
kai és utcai viaskodásokra van szüksége, hanem belső békére
vagy legalább tartós tűzszünetre, máskülönben képtelen lesz arra,
hogy méltóbb emberi életkörülményeket teremtsen polgárainak,
képtelen lesz arra, hogy felhasználja az európai integráció által
felkínált lehetőségeket, sőt arra is képtelen lesz, hogy megőrizze

annak a szabadságnak a vívmányait, amelyekhez közel két évtize
de jutott. Szándékosan nem fogalmazok úgy, hogy amelyeket
megszerzett, mert a visszakapott szabadság igazából az akkori
nagyhatalmi viszonyok következménye, egyszerűbben szólva, az
isteni kegyelem ajándéka volt. És ez az ajándék ment át szomorú
erózión a mögöttük lévő másfél évtizedben.

Úgy hiszem, hogy a jelen "hideg" polgárháborújának elutasí
tásában szinte mindenki egyetért, pártvonzalmaktól és ideológiai
beállítottságtól függetlenül. De hogyan lehetne megnyitni a tár
sadalmi béke, hogya Vigilia kérdésével szóljak: a "béke, bocsá
nat és kiengesztelődés" jótékony erőforrásait? Erre természetesen
nekem sincsenek gyors eredményeket ígérő javaslataim. Azt
azonban tudom, hogy ezek az erőforrások ma jószerivel nem a
politika világában, hanem a kultúrában és a civil társadalomban
lehetnének megtalálhatók. Például abban, hogya magyar értel
miség végre elszánja magát arra, miszerint párbeszédet kezde-
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ményez (a politikán kívül, a politikától függetlenül, a politika fe
lett) a társadalmi méretű megbékélés feltételeiről és eszközeiről.

Ilyen kezdeményezésnek, kezdeményezéseknek, szigorúan a ci
vil társadalom körében, alighanem eljött az ideje.

Számomra a "rendszerváltozás" utáni idők egyik leginkább
keserves tapasztalatát éppen az jelenti, hogya magyar írástudók
tábora milyen szomorú módon mondott le korábban szinte min
dig érvényesített közéleti mandátumáról és stratégiai küldetésé
ről, arról tudniillik, hogy köznapi módon is használható gondo
latokat, megoldásokat kínáljon fel a magyar társadalomnak, akár
a politikai közéletnek. Ma a magyar írástudók egy része (ez egy
törpe kisebbséget jelent) a pártok lövészárokharcaiban tevékeny
kedik, egy másik része (az óriási többség) pedig undorodva for
dít hátat mindannak, amit a közéletben tapasztal. Mintha a ha
gyományosan mindig irányító szerepet vállaló magyar értelmiség
(különösen a humán értelmiség) teljes mértékben átengedte volna
az országos ügyek intézését annak az úgynevezett "politikai elit
nek", melynek rátermettségét máskülönben folyamatosan kétség
be vonja.

A megbékélésben és a megbékéltetésben vállalhatnának üdvös
szerepet a keresztény egyházak is. Megvallom, elszomorít az,
hogy egyházi személyiségek és intézmények időnként Kapisztrán
Szent Jánosnak gondolják magukat, abban a hitben, miszerint kö
telességük mintegy "keresztesháboTÚban" elűzni a pogányt. Az
egyházaknak, egyáltalán a keresztény szellemiségnek és értelmi
ségben a mainál jóval erősebb és hatékonyabb küldetést kellene
vállalniuk abban, hogy előtérbe kerüljenek a "béke, bocsánat és
kiengesztelődés" evangéliumi eszményei (és parancsolatai).

Megfontoltságra, párbeszédre és egyeztető készségre lenne
szükség, mondhatnám arra, hogya katolikus, a keresztény, az
egész magyar értelmiség, mármint az a mind csekélyebb része,
amely egyáltalán hajlandó és képes a magyar közéletben felada
tot vállalni, annak a tanításnak a szellemében járjon el, amelyet
a magyar katolicizmus nagy békéltetői: egy Sík Sándor, egy
Barankovics István, egy Márton Áron vagy éppen a református
Makkai Sándor és az evangélikus Reményik Sándor képviseltek
a maguk idején. (Talán nem véletlen, hogy többen is közülük er
délyiek voltak.) Mint egykori piarista diák tanultam meg magá
tól Sík Sándortól azt, hogy a "katolikus kötőszó" nem a "de",
hanem az "és". Igazából ezt a "katolikus kötőszót" hirdette an
nak idején József Attila imént idézett költeménye is. Azé a kől

tőé, aki pályája elején fiatalos és "osztályharcos" elfogultságában
a konfrontatív "de" pártján állott, aztán felmérve Magyarország
lelki és erkölcsi szükségleteit, meghirdette az "és" stratégiáját.
Őt kell idéznem újra: "rendezni végre közös dolgainkat / ez a
mi munkánk; és nem is kevés."
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