
A KIS ÚT
A mai kornak egyik vezércsillaga az

emberi felelősség. Soha annyi szó nem
esett arról, hogy az emberiség elhagyta
gyermekkorát, felnőtté vált. E nagy,lco
rúvá levésnek velejárój<a a felelősség

megnövekedése és elmélyülése. Éppen
ezért nagy keresés és' kutatás folyik
világszerte - nagyban és kicsinyben
egyaránt - a mindenkori felelősség

megállapítása vagy kiderítése után. Em
bereket, eszméket, irányzato,kat teszünk
felelőssé sikerekért, de főként sikertelen
séaekért; I nagy vitáT, folynak közöttük
eredmények, de főként az eredményt(1
lenséqes: miatt: bölcselők és bblcseletek:
politikusok és politikák állnak perben
egymással, le egészen a kisember életé
nek szintjéig, ahol is többnyire minden
napi kis. ériiekellentétek, tyúkperek és
1'OSSZ szomszédsá,gok, ,károk és mulasz
tások körül folynak a véget nem érő vi
ták a felelősség megállapítása érdeké
ben.

A megnövekedett felelősségtudat való
ban mély emberi érettségnek a kisugár
zása; következőleg a felelősség keresés
is ennek az érett emberségnek a [elté
telezése és megállapítása. De vajon nem
megy-e túl ezen a mindennapi élet gya
korlata, és a felelősség-kutatásban gyak
1'an nem felelősség áthárítást kell-e ész
lelnünk? Igy a felelősök jelderitéeének
nagy törekvésében nem jelentkezi.k-e
olykor a felelősség előli menekülés örök
emberi mozzanata? Nem takar a felelős

ség emlegetése néha éppen felelőtlen
séget?

Ebben a légkörben kell egy kissé meg
fontolás tárgyává tennünk azt. ami az
utolsó vacsorán történt, és itt tudjuk le
mérni az Úr Krisztusból kiáradó ,kegye
lem tisztító hatalmát. Az Úr ugyams
megmondja: "Bizony mondom nektek,
egyiktek elárul engem" (Mt 26, 21).
Érthető a meadöbbenés és az elképedt
lesújtottság a tanítványok között. Ezt. a~
evangélista egyszerűen csak így feJe~t
ki: "Erre igen megszomorodtak." Ss meg
jobban megértjük lesújtottságu!wt, ~a
meggondoljuk, hogy mindez a !abmo~~s
után történt, amikor Jézus lelkének: kw
radó melege és gyöngédsége még ben
nük rezgett. Különösen ha Lukács evan
gélistal.eírása alapján az o~táriszents~g
alapítása és az első mise utanra tesszuk
az árulás bejelentését.

Persze nem voltak a tanítványok sem
hősök, sem nagy lelkek. Öket is megillte
a kisemberek minden hibája és gyarló
sága, Hiszen még az utolsó vacsora ben-

VAJON ÉN VAGYOK-E?

sőségés hangulatában sem tudtak letenni
az elsőség keresésének hiúságáról. "Ver
sengés is támadt köztük, hogy melyikük
nagyobb" (Lk 22, 24). És a hiúság mel
lett ott 1)olt a kiváncsiság és a gyanako
dás szelleme is. "Kérdezgetni kezdték:
egymást, vajon melyikük az, aki ezt
megteszi" (Lk 22, 23).

Gyanúba fogható emberekben és gya
nút keltő helyzetekben nem is volt hi
ány, Nemcsak János volt "ismerőse a fő

papnak" (Jn 18, 15), és mint ismerős

járkálhatott nyugodtan ki s be udvarába,
anélkül, hogy tudták volna róla, hogy
Jézus tanítványa; ugyanígy megőrizhette

például Máté is egy.kori vámos társainak
barátságát. János Péternek és a többi
apostolnak tudta nélkül is ellátogutha
tott olykor-olykor a főpap udvarába.
Ilyenfajta "eltűnések" nála is, másoknál
is gyanút ébreszthettek volna; hiszen Jú
dás eltűnése sem okozott feltűnést az
apostolok ,között, pedig ő egyenesen
azért ment el, hogy "tárgyaljon a fő

papokkal és az előljárókp'JLI" (Lk 22, 4).
Mégis - és ez talán a legelső biztató

jel arra, hogy Jézus tanítása mély gyö
keret eresztett lelkükben, és hogy min
den emberi kisszerűségen úrrá tudott
lenni a kegyelem - nem veszneTc bele
a gyanúsítgatásokba és a bűnös keresé
sébe, hanem "sorra kérdezték: Csak nem
én vagyok, Uram?" (Mt 26, 22). Bizo
nyára nem nyilvánosan kérdezgették,
hanem m'i:ndenki módot talált a vacsora
alatt, hogy odamenjen Jézushoz és fel
tegye neki ezt a nagyon diszkrét kérdést.
Mi mehetett végbe a tanítványok leűcé

ben addig, amíg ehhez a ,kérdéshez el
jutottaT,? Mikor mindegyiknek száz és
ezer igazolása valt arra, hogy nála szó
ba sem jöhet Jézus elárulása? Ez a ret
tenetes hűtlenség és hálátlanság, amit
még kimondani is rémületes. Ami ellen
- még ha titkon igaz voi/na is - nyil
vánosan tiltakoznék az emberi jellemte
lenség és gyöngeség? Hogy tornyosul
nak ezeknek az embereknek a szeme
elé értetlenséqeik, kicsiségeik, gyarlósá
aaik: Mit tehettem, mit mondhattam el
lened, ami ezt a rémséQ'et elóidézheti?
Vagy ez a megváltottság legmélyebb
hullámának felcsapódása lehetett ben
nük, ami megsejtette velük, hogy értük
hal meg Jézus?

Tény az, hogy elhangzott a kérdés és
feltevésének bátorsága emeli a tanítvá
nyokat kicsinyességükből az erkölcsi
naggyá levés felé. És mi lenne, ha min
den 1liba, minden elrontott helyzet és
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minden tátongó szakadék láttán - ki
csinyek és nagyo,]c, egyesek és közössé
gek - feltennék a kérdést: Csak nem
én vagyok-e az oka ennek? És ahogy
az apostolokban az árulásnak semmi
ténybeli tudata nem volt, mégis ijedten
gondoltak árulásuk lehetős.égére, mert a
kis hűtlensége Ic, a kis pártütések, kis
mulasztások sora osszeállhat - így kel
lett vélekedniök - Krisztus elárulásá
val, mi lenne, ha blZ'nnünk\ is fölébredne

a gyanú, de nem mindig másra, hanem
elsősorban is magunkra? Ha az erkölcsi
bátorság e kérdését önmagunk ellen sze
geznénk, az már kiindulópontja lehetne
a komoly önvizsgálatnak, és a felelősség

keresésében sokszor kellene magunknál
megállnunk.

A Krisztushoz közelálló keresztény el
sősorban a maga felelősségét keresi,
mint az apostolok is az utolsó vacsorán.

BELON GELLÉRT

NAPLÓ
HELDER CAMARA A POLITIKÁRÓL

A párizsi Informations Catholiques Internationales (ICI) egyik rnunkatársa az
Orly-í repülőtéren tízperces beszélgetést folytatott az átutazóban levő Helder
Camara érsekkel. Az ez év június l-i Informations nyomán közöljük a hírneves
brazíliai főpapnak a francia újságíró kérdéseire adott válaszait.

ICI: Püspök létére miért beszél úgyszólván mindig a politikáról? Milyen kap
csolat van az ön által folytatott harc és püspöki tisztje között?

DOM HELDER:Tudja, mándenkor tartózkodom a pártpolitikától. Nem tartozom
és nem is óhajtok egy politikai párt tagjai közé tartozni, noha jól tudom, hogy
a laikusok számára, a politikai élet s általában a világi élet számára a politikai
pártok több okból is elkerülhetetlenek. Mindenesetre a közjóról van itt szó. Tehát
politikus vagyok, politikusnak kell lennem. Érdeklődnöm kell a rend, a kőzjó,

a közérdek iránt és nem félek ezt kimondani, mert Isten nemcsak a lelkeket
bízta rám. Valamikor így mondták: recifei egyházmegyém egymillió kétszázezer
lelket számlál ... nem! Az igaz, hogy van ott egymillió kétszázezer lélek, de testbe
öltözött lélek és nem tudok különbséget tenni a test és a lélek között, Sajnos meg
mindnyájunkat túlságosan ebben a test-lélek, anyag-szellem, természetes-termé
szetfölötti kettősségben neveltek,

ICI: Jeletitkezik-e az ön egyházmegyéjében is a papság válsága, például az új
hivatások terén? És ha igen, mik ennek az okai?

DOM HELDER: Igen, ez a válság az én egyházmegyemben is jelentkezik. És
azt hiszem, hogy többféle oka is van. Atrnenetí korszakban élünk és míndenütt
keresik a pap új alakját. Az egész világon ezt vallják. De azt hiszem, hogy lassacs
kán kitaláljuk már ezt az új papi alakot. Néhány pap kitartott ama meggyőződése

mellett, hogy a zsinat után helyesebb laikusnak lenni, mint papnak, mert a laikus
sokkal előbbre léphet főként a fejlődésben elmaradott országokban. Én azonban
úgy hiszem, hogy még míndíg van és mindig lesz is hely a pap számára, még a
fej lődés területén is, mert a fejlődés számunkra nem csupán a gazdasági fejlődést

jelenti, hanem mínden embemek általános fejlődését. Még inkább, mint ahogy szük
ségünk van közgazdászokra. .szocíológusokra, politikusokra, nevelőkre, művészekre,

kellenek nekünk azok, akik azért állnak a helyükön, hogy fönntartsák a reménységet
és megteremtsek a mísztíkumot, így például nekem a magam helyén bátorítanom
kell az emberalabtí embereket, tehát azokat az embereket, akik emberalatti körül
mények közott élnek. Ezeknek a lényeknek is meg kell találniuk az evangéliumban
az élet értelmét:

ICI: Ismerik a hűség válságát is? Vannak papok, akik elhagyják hivatásukat?
DOM HELDER:.Igen. Nemcsak olyanok vannak, akik egyszerűen elhagyják

hivatalukat, hanem olyanok is, akik esetleg csak változtatnak hivatásuk helyén,
rnert hisz továbbra is jó laikusok, jó barátaink maradnak. Egyszeruen csak arról
van szó, hogy úgy gondolják nem tudják többé érvényesen a vállalt kötelezettséget
betölteni, tehát elmennek.

ICI: És milyen álláspontra helyezkedik velük szemben?
DOM HELDER : Továbbra is kapcsolatban maradnak velünk. Barátok ezek és

nem ellenségek. Együttműködünk.

556




