
A TÁVMUNKA KORSZAKA ÉS A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE 

"Van-e még értelme annak, hogy a keresztény hagyomány ragaszkodik a test üdvösségszerző 
értékéhez? És ha igen, miért? Az éppen elmúlt Vízkereszt ünnepén három szereplővel 
találkozunk...". Davide Prosperi cikke a Corriere della Sera című lapban. 

 

Tisztelt Igazgató úr! 

Egy Tertullianusnak tulajdonított mondat szerint "a test az üdvösség sarokköve". Az egyházatya 
olyan materiális módon fogalmazott meg egy döntő kérdést, hogy az még számunkra - akik 
szinte észrevétlenül jutottunk át a modernitásból a hiper-digitalizált posztmodern korba - akár 
botrányos is lehet. Van-e még értelme annak, hogy a keresztény hagyomány ragaszkodik a test  
üdvösségszerző értékéhez? És ha igen, miért? 

Az éppen elmúlt Vízkereszt ünnepén három olyan szereplővel találkozunk, akikkel tudományos 
kutatóként mindig is szerettem azonosulni: a három bölcs, a tudomány emberei, akik a 
természetet vizsgálják, hogy olyan igazságokat keressenek, amelyek segíthetnek megoldani az 
élet problémáit. A csillagok figyelése arra készteti őket, hogy a földi dolgok felé fordítsák 
tekintetüket.  

Útjuk a betlehemi istállónál ér véget, ahol megállnak, hogy imádják "a gyermeket". Nem 
szemtelenség megkérdezni, hogy mi olyan rendkívüli egy gyermekben. A válasz azok számára, 
akik hisznek, nem nehéz: ennek a gyermeknek a kis testében, aki keresi édesanyja tekintetét, 
simogatását, Isten szeretete válik láthatóvá teremtménye iránt, egy olyan szeretet, amely a 
közelség, az intimitás, az életközösség vágya. Ezt üzenik minden kereszténynek a kis Jézus 
anyja felé kinyújtott karjai. 

 

Mindenki számára érthető, hogy miért olyan komoly dolog a kereszténységben a "hús-vér" 
útján való érintkezés. Ez azzal függ össze, hogy az ember a testbeszéden keresztül ismeri, 
érzékeli a szeretetet. Embernek lenni azt is jelenti: nem vagyunk tiszta szellemi lények. Semmi 
sem helyettesítheti a testet, egy pillantást, egy ölelést, egy élőben kimondott szót. Isten nem 
telefonon hívott fel minket, hogy megmondja, kik vagyunk az ő szemében. 

Minden politikai és egészségügyi megfontolástól eltekintve úgy vélem, fontos, hogy ne 
tévesszük szem elől a Covid-járvány valódi tanulságát: a test nemcsak a túlvilági üdvösség 
sarokköve, hanem - világiasabban - a földi egészségé is, amelyet maga az Egészségügyi 
Világszervezet is "mentális és szociális" jólétként definiál. A híradások maguk mondják ezt el 
nekünk. A tanárok beszámolói a fiatalok nehézségeiről szólnak, akik a távoktatás tartós 
következményeit viselik. Drámaian megnő a társadalmi elszigeteltség és a lelki szenvedés. Az 
otthoni munkavégzéssel kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a távmunka hasonló 
hatékonysággal jár, mint a személyes munkavégzés, de kevesebb figyelmet fordítanak az egyre 
inkább dematerializált és delokalizált társadalom hosszú távú hatásaira. 

Ezek a dinamikák már jóval a világjárvány előtt is megvoltak. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült 
Államok főorvosa, a kormányzat egészségügyi felelőse már habozás nélkül kijelentette, hogy a 
közegészségügyet fenyegető legnagyobb veszélyt nem a rák vagy a cukorbetegség, hanem a 
magány jelenti. Anne Case és Angus Deaton közgazdászok tanulmányai a "kétségbeesés 



halottairól" rámutatnak az amerikai népesség bizonyos csoportjaiban a várható élettartam 
csökkenése és a társadalmi kapcsolatok megritkulása közötti összefüggésekre. 

 

Hányszor mondtuk már a pápa szavait ismételgetve, hogy senki sem üdvözül egyedül. Most, 
hogy a vakcinák drasztikusan csökkentették a vírus okozta halálozási arányt, és igyekszünk 
elképzelni egy új "normalitást", szeretnénk még hozzátenni, hogy "távolról" sem üdvözül senki. 
Még mindig szükségünk van a másokkal való fizikai kapcsolatra, hogy teljesen önmagunk 
lehessünk. 

A Covid tehát csak egy katasztrófa? Én azt mondanám, hogy nem. Talán az internet és a 
"metaversus" korában, amelyben egyre inkább bezárva élünk, paradox módon szükség volt 
valami olyasmire, mint Covid, ami visszaadja nekünk, hogy ráérezzünk arra a nagy erőre, amely 
kezünk törékenységében, arcunk és ajkunk alázatosságában rejlik. 

 

Davide Prosperi, Corriere della Sera, 2022. január 8. 

 

 


