
KISS LÁSZLO

SORSODDAL MÉRD MAGAD!

Marcel Légaut .hite
Marcel Légaut a második világháború előtti Párizs lakosa és a Renries-í

egyetem matematikaprofesszora volt. Katonai szolgálata után 1940-ben a Lyon-i
egyetem professzorává nevezték ki. A környező táj szépsége annyira magával
ragadta, hogy ezer méter magasban a közeli Lesches-en-Dios-ban tanyát vá
sárolt magának. Oda költözött feleségével és gyermekeivel, és ÚJ életet kezdett:
paraszt és tudós akart lenni egy személyben. Lelkesedő örornmel kezdte munkáját,
de a fizikai megerőltetés Idegileg kimerítette és tervének kudart.aí elkedve.tlení
tették. Hamarosan feladja egyetemi állását: "csak paraszt és birkatenyésztő" akar
lenni. Mivel nem sikerült mindkét társadalmi osztályhoz kapcsolódnia, nem találja
meg igazi otthonát és fokozatosan elrnagányosodik. A magányban azonban ideje
marad arra. hogy végigelmélkedje életének és hitének eddigi fejlödését, a tudo
mánvos kutatás és a vallásos keresés összefüggéseit, és e megfontolások eredmé
nyéből születik az érett ember tanúságtétele a hitről és az embertársi szeretetről.

Légaut bölcs és kiforrott egyéniségéből élettapasztalatokban gazdag elmélkedő

ember szól hozzánk. Olyan egyéniség. aki nem fogadja el a megszokottat, nem
elégszik meg sablonos, előregyártott válaszokkal. Bátran szembenéz a pronlérnákkal,
meri vállalni a hit kockázatát, sőt a nem-tudásnak. az emberi gyengeségnek a
bevallását is. Gondolataiból a hit élménye sugárzik felénk. Szavainak igazságát
tetteinek aranyfedezete igazolja. Megdöbbentő és elgondolkoztató őszinteséae új
távlatokat nyit. A gyarlósásokat megértő együttérzése szilárd elvhliséggel párosul.
Igy serkent minket is hitünk átgondolására és arra az elszánt küzdelernre. hocv
életszerűbbé. öntudatosabbá tegyük hítünket. és ezzel a:'. t:'lrnélyiilt hittel formáljuk
szebbé életünket. Az alábbaikkban elmélkedéseit foglaljuk össze a Travail de la
Fo; című művéből. .

A hit élete. A hit alakulása hasonlít a mag fejI6dp.séhez. Az emberi lélek
talaja. bár még durva és felszántatlan, kezdettől fogva Iogékony Istenre, A hit
eivetett magja külső és belső élmények hatására alakul. A gyermek visszaemlé
kezik korai vallási életére, később e~y jó könyv, e6Y személyes találkozás egész
életre szóló felhívást jelenthet számára. Ez a felhívás lndttja el a h;t útrán és
fordulópont lehet egész életére. Ha pedig idejeben rátalál <,gy érettebb. lelktleg
rokon és megértő keresztényre, az segítségére lehet abban, hogy önmagát [obban
megismerje, elfogadta, meatisztítsa és szabad döntéssel Istennek aiándékozza.

A hit fokozatosan fellődik. A tiszta, nemes fémbe sokszor ötvöződnek idegen
elemek, zárványok, A hit tiszta törekvéseibe ls belekeverednek az ösztönös in
dulatok, érzések, gyerekes babonaságok. Mindez a hitet olyan burok gyanánt
veszi körül. amit nehéz eltávolítani. A hivőnek már korán rá kell ébrednie arra.
hogy Krisztus szolgálatában sokat fog szenvedni és ez a tudatosan vállalt szen
vedés fogta megtlsztítanl, megerősíteni, szellemivé tenni httét. . ~Iete során az
ernber egyszer csak társtalanná. magányossá válik, és elérkezik a kísértések,
kétségek ideje. A hit növekedési válságában csak a keresztúton velünk [árók
segíthetnek. elsősorban maga Jézus Krlsztus. A hit életében az öröm váltakozik
a szenvedéssel, éppen úgy, mmt a természetben Ei napsütés a borús-esős idővel. Jézus
tanítványa eleinte úgy gondolja, hogy maga választhatta meg hite útját. Az
e~Yéni hailamok és meglátások, kezdeményezések erősíthetik a hitet, de később

felismerjük lsten hívásának keskeny ösvényét. A belülről felbukkanó akadályok
fékezni kezdik a lélek eredeti lendületét. A hideg zuhanyként ható külső csa
lódások rnind'nkább lehűtik az önátadás izzását, sőt zavart és csüggedést támaszt
hatnak bennünk. A lelki vihar azonban idővel elcsendesül és halk megbékélessé
szelídül. A hivő ember elfogadja sorsát, érett hittel magára veszi az élete ke
resztjét és megindul a Golgotára vezető úton.

Marcel Légaut Travail de la Foi című művében a hit áldozatos életét szarnos
példával Hlusztrál la. Bemutatja azt a leányt, aki életét idős szülei ápolására
áldozta, nem mehetett férjhez és öreg korára egyedül marad. Fiatalkori lelkese-
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dése kihűl t5~ az önzetlen szeretetből vállalt életforma lassan kényszerű rab
bilinccsé válik. Láthatjuk azt a pedagógust. aki a falu és az egyszerű emberek
Iránt! szerétetből lemondott a' városi életről, továbbfejlődési lehetőségről és
karrierről, de később rabságnak érzi vállalkozását. Az önzetlen szociális mun
kát végző embert környezete és a Ielnövekvő fiatalok már nem értik mea. Egy
eldugott kis falusi ptébánián hűségesen kitarró papnak, a kolostorához ragaszkodó
szerzetesnek az életét sokan megmosolyogják. Lehetne példaként sorolni még a
sokzvermekes családokat, az elhagyott házastársakat, magukra maradó öreaeket,
áldozatos gyógypedagógusokat, igazán a hitből élő ernbereket az élet rninden te
rületéről.

A külső események és belső kényszerek igen sokszor lesz-:ikitik méa a hiv6
ember életterét is és bénult tehetetlenségre kényszerítik. Ilyenkor arra is rádöb
ben. mennyire mások az ernberek. mint ifjúkori naivitásában elképzette. Bizony,
nehéz különválasztaní a bűnt, hibát, gyarlóságot az emberi eszménytjil, és nehéz
megállni. hogy az emberekből való kiábrándulás ellenére megmaradjon az esz
ménv iránti lelkesedés. Azonkivül az ember hitéről csak kevesek előtt és a
kegyelem ritka pillanataiban tud tanúsázot tenni. Gyakran az a tudat is gyötri:
Tetf-e élt'1ébl~n egyáltat?n valami érdem1e!!eset? Egykor a ,.nyolc boldogságban"
az emberi nagyság és ktválasztottság sugárkoszorúját látta, must a valódi fény
ben úgy tűnik, hogy száraz töviskoszorú az, amely csak a megalázott Jézusból
nyeri fényét. A hivő ernbernek végül is az életet minden szp;')ító kendőzés nélkül
a maga nyers valóságában kell leél nie. Néha olyan döntéseket kell hoznia, amelyek
fájdalmasak maga és szeretteí számára. Eoben a korszakban felfedezi az ima
értékét. Az ima nemcsak kötelesség. nem az emberi tett segítője, nem is "végs/)
eszköz" vagy tevékenységünk "meghosszabbított karja", hanem saját emberi te
hetetlenségünk felismeréséhól fakad: a hívő lélek Ielia idulása a lehetetlen
helyzetekben. Az ima Isten pecsétje az emberen. a hivő ember lényegének meg
testesítőte. találkozás Isten és ember közöí t, oiyan tartóoszlop, amely nélkül
romba dőlne a hit és a szeretet. A hit gyümölcse: az igazság keresése is. Nietzsche
mondta: ..Veritas mea crux mea: az én igazságom az én keresztem!" - Csak a
hit képesít arra. hogy ez a kereszt ne a sírba vigyen. hanem 11 feltámadásba
vezessen. A hit kibontakoztatásában egymásba kapcsolódik. összefonódik az ima
él': az igazság keresése. Minden kérdés megoldási kulcsa az. ha jól válaszolunk
erre a kérdésre: "Kl vagy te, Jézus Krisztus?" Hitből forrásozó életünk tanú
ságtétel Jézus Krisztus mel!ett.

Az értelem kutatása és a vallásos keresés. Az értelmi kutatómunka több és
más. rr:int a különböző ismeretek megszerzése. Sok. ember tudása megreked a
lexikonok enciklopédikus szintjén és nem jut el soha a személyt jellemző össz
szemléletre. Az értelmi keresésben megismerő képességünk alkotóvá válik. A
kutatási vágy a szellem vitalitásának jele. Az ismeret éhsége éppoly igényes, mint
a szeretet éhsége. ez is az Egészre. a Teljességre .. Irányul. Amit tanulunk. azt
nemcsak befogadjuk, hanem egységes. szerves egésszé Integráljuk magunkban.
A csak' befogadott. de magunkba be nem épített igazság olyan, mint a magunk
hoz vett étel, amelyet képtelenek vagyunk megemésztenl.

Az értelmi munkának alapfeltétele a feltétlen becsületesség. A kutató fel-;
fed-ezi az igazságot, másrészt az igazság neveli és formálja a kutatót, Al. intellek
tuális becsületesség a valóságból táplálkozó szellem hűsége önmagához, hivD
szemmel: hűség Istenhez. Az ilyen megismerésben hirtelen-váratlanul felragyog
előttünk a szépség, a ritmus. a harmónia képe. Werner Heisenberg leírja azt az
élményét, amit egyszer Beethoven D-dúr Szerenádjának hallgatásakor érzett:
"Míg hallgattam, ebben a zenében öltött formát számomra "az a bizonyosság,
hogy - emberi időmértékkel mérve - az élet, a zene. a tudomány örökké
fennmarad. jóllehet mi magunk csak rövid ideig vagyunk vendégek vagy más
ként - Niels (Bohr) szavaival - nézők és szerenlök az élet nagy színjátékában"
(A rész és egész. Gondolat. Budapest. 1975. 317.). Az ilyen élményt - Légaut
szerínt - ,.a kutatóval rokon máaíkus életerő kisugárzása" hozza létre. A
különböző kutatóutak - eltérő irányvonalaik ellenére - ugyanabban az Öröm
ben találkoznak és igy érkeznek el a Szeretethez. A szellemi kutatás a vallásos
ember számára mindig erőforrás. amely nemcsak hivatást jelent, hanern vallá
sosságát is színezt, erősíti. A tudományos és művészi törekvések míndlg szorosan
kapcsolódnak a vallási kérdésekhez.
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A vallásos keresésben az ember egyidejűleg kérdező és kérdezett, hisz ő maga
is benne van kutatása tárgyában. Ki vagyok én? Ki ez az ember, akit bedobtak
a létbe anélkül, hogy tudta és akarta volna? Olyan halálra szánt lény, aki saját
megsemmisülését nem képes ugyanúgy elfogadni, mint keletkezését. Mégis képes
megseítení örökkévalóságát és azt a realitást is, hogy létezése nem szükségszerű,

Ar. ember magányos lény, hozzáférhetetlen és megközelíthetetlen, mégis minden
sej t jével törekszik a közlésre, vágyódik a közösségre. Egyedi lény és mégsem
képzelhető el közösség nélkül. Története egyedülálló, mégis belefonódik mások
életének szövedékébe, amint mások is belefonódnak az ő életének szövetébe, Ki
vagyok én? Nem azért vetjük fel ezt a kérdést, hogy megoldjuk, hanem hogy
éljünk benne. Előre megalkotott. kész válasz saját reflexró nk rabiává és játék
szerévé tenne, elvakítana a valósággal szemben. Felfedezzük magánvosságunkat,
végiggondoliuk életünk történetét, amely úgy hozzánk tartozik, mint a saját
testünk. Teljes választ mégsem kapunk.

Sorsoddal mérd magad! Ez lehet· megismerésünk alapelve. Önismeretünk
fejlődésével egyre titokzatosabbnak találjuk önmagunkat. Mélység fülé hajolunk.
amely márhetetlen. Minden egyén: egy-egy király, korona és királyság nélkül.
AE értelem magyarázatai varázsos fantáziaképek csupán, amelyek eltakarják elő

lünk a mögöttük sötétlő mélységet. A vallásos keresőnek a mindennapi élet
szerivedései adják meg azt az életteret. amelyben kibontakozhat. Nem szabad
beleesnie sem a - fantázia, sem a logika kényelmes megoldásainak kelepcéjébe.
Míg az értelmi kutató az anyagból, a társadalomból indul ki, a vallási keresőt

csak egyetlen, igazi reitély foglalkoztatja: Mit jelent az ember önmaga számára?
így az egyén olyan központtá válik, amely körül kering minden. Míg n tudo
mányos kutatók általános igazságfogalmat dolgoztak ki, a 'vallási kereső a
személyes élményre épit. 6 nem tanító akar lenni, hanem maga li Tanítás.
A tömeg őt talán nem is ismeri, mégis ő lesz a kovász a közösségbcn,

A saját léte titkát kutató embert Kétféle veszély fenyegeti. Az egy;k az,
hogy megelégszik látszat-válaszokkal, a környezetében divatos, sablonos köz
helyekkel. A másik veszély, hogy átadja magát a kétely és tragikum érzésének,
amellyel ma a köznapi irodalmi és színpadl rnűvekben találkozik. Ezek szoron
gást kelthetnek benne, és végül kiút nélküli kilátástalanságba kergethetik. A
vallásos keresőnek szüksége lenne valakire, aki megnyugtatná, hogy helyes úton
jár, még ha ez az út meredek és szédítő is. Megnyugtató bizonyosság azonban
csak saját lénye mélyéből fakadhat, abból a megayőződésbóí, hogy önmagában
egy Másiknak a nyomdokait követi. Am ez a Másik nem lehet csupán csak
eszmény, szimbólurn, vezércsillag - csak egy Másvalaki lehet, aki 'Jen valamilyen
titokzatos kapcsolattal benne gyökerezik az ember, aki felE'" törekszik, akié lenni
akar. Előbb ezt a Másvalakit kell egyre Iobban megismerni e, . hogy saiát magát
is megismerhesse. Krisztussal" csak akkor találkozik, ha iól előkészült felrsrneresére.
A vallásos kereső életútját Jézus a .myolc boldogságban" jelölte meg. Ebben arra
hívia fel az embert. hogy az Istenhez vezető utat a mindennapi nehézségek lelki
elviselésében keresse, vezve magára tudatosan embermivolta (condttlo humana)
nyomasztó terheit. A "boldogságok" átélése egyúttal a Iegiobb előkészület a fele
baráti szeretetre, Ha az emberek egynek érzik mázukat sorsukban, ennek tudata
ráhangolja őket a krisztusi testvériségre. Jézus azonban nemcsak önismeretünk
útja, hanem célja is, egyetlen út, amely biztosan Istenhez vezet. .

Az érett ember tanúságtétele. Mint minden életet, a lelki életet is közölnl,
továbbadni akarjuk. Ez a törekvés az élet ereiének jele A magányos embert ez
arra készteti. hogy belső dialógusba léoien Istennel. Istennel beszélni és Vele
.Jclbeszéleetní" magunkat, ez a lélek lélezzését ielentl, A fiatal ember könnyen
lép kancsólatba azokkal, akikkel rokonszenvez. Minél idő~ebb valaki, annál inkább
gyengül kapcsolatteremtő képessége. Az életsorsok különbözőséae, a hosszú és
terhes múlt inkább elválaszt az emberektől, semmint összekötne velük. Lelki
kopások. sérülések zárkózottá teszik az embert. Egyre nehézkesebbé válik a
kommunikációra a korabeliekkel, a fiatalokkal még inkább. A lelki élet ebben
a szárazságában lassan kiszikkad. Kevésbé érzik meg ezt az elrnagánvosodást azok,
akiknek a másokkal való érintkezése csupán felületes visszhang volt, s aki csak
futólagos kapcsolatokat épített ki másokkal, nem veszi tragikusan azok hiányát.
A:n aki saját eszmél szerint formálta magát és mélyen szántó személyes és
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bensőséges barátságokat kötött, az nagyon megérzi a hallgatás, a magány, a
magára maradottság mélységeít. A magány míatt érzett szenvedés nem a halál
közelségének a jele, hanem azi.élet erejének tiltakozó megnyilvánulása. Ahol a
földön a legnagyobb a szenvedés, ott található igazán erős, élni vágyó élet. Bol
dogok, akik az élet szerelrnétöl áthatottan testveri közösség vágyat hordozzák
magukban. Amikor e testvéri közösség megvalósítása már lehetetlennek tűnik,

akkor maga Isten veszi kezébe az embert, O nyitja meg számára a tiszta szerétet
ferrásalt. A hitünket megvalló élő tanúságtétel végűl is egy szűk hegyi ösvényre
vezet,

Társadalmi állása, fékezetlen nagyravágyása ráveheti az embert arra, hogy
többet mondjon magáról annál, mint amit átél. A lelki életben azonban nincs
"maradandó tőke", csak "napi manna" van. A túl sok beszéd lerontja a tanúság
tétel hitelét. Elvont elméleti állítások száraz Ismételgetése csak a hallgatók
szemébe szórt porhintésnek tűnik. Az igazi tanúságtételt csak azok értik meg,
akik "felkészültek" befogadására. A' többiek különcnek, t a iongónak tartják a
tanúságtevőt, esetleg ki is gúnyolják, A társadalom a prófétákat csak haláluk
után tiszteli, viszont nagy számban termeli ki a professzorokat és így az élő

tanúságtevés helyére a "tanítási nagyüzem" kerül.
A valóság és az eszmény közötti eltérésnek ösztönzően kell hatnia ránk.

A látszólagos szakadás miatt sem a vállalkozási kedvet, sem az eszményt nem
szabad feladni. Az optimizmus és pesszimizmus között fl helyes középütat csak
a valóság iránti érzék és a hit szintézisében talalhatjuk meg.

FiataÍ korban a tanúságtétel egyik nagy kolonca a tetszeni vágyás, önmagunk
és tehetségünk mutogatása, Vigyáznunk kell, nehogy lelkiségünk árulója legyen.
Mindenkiben él az a vágy, hogy kibeszélhesse magát. hogy érezze egy testvéri szív
szeretetét, hogy befogadja annak lendületét és íhletését. Am a tanúságtétel mel1ettí
hűség nem lesz tartós, ha hiú tetszésvágv tapad hozzá. Az ember "integritása",
erkölcsi épsége megköveteli a .,sziv magányát", mihelyt elérkezik abba a korba,
amikor inkább neki kell szeretnie, mintsem hogy mások szerétetét követelje ma
gának. A tanúságtevés nagy buktatóia lehet a képmutatás is. akár szóban, akár
magatartásban. Ez már a szkentícízmus előhírnöke; később hajlandó a bűnös

clnkosságra is, amely, talán sohasem tudatosul benne teljesen,
Láthatjuk, hogy nem járhatunk a hit útján öot ladozás rtélkü1.nem bukkan

hatunk igazi értékekre csalódások nélkül, nem tudunk úgy élni, hogy ne sodród
nánk állandóan a kételkedés vagy az árulás veszélyébe. Am ebben a kockázatban
l'l'ilik nagyságunk titka is. Milyen nagy lesz majd örömünk, ha a múltat meg
világító hitünk nem 'csupán a túlvilági mennyből alászürernkező halvany deren
gés lesz, hanem olyan tündöklő'fény, amelyet a teljes realitásban szemlélt valóság
áraszt magából. A hit kibontakozó élete egyre magasabb követelményeket állít
elénk, Tanúságtételünk erejét lelki mélységünk belső Ieszültségéből meríti. Ebben
a feszültségben önmagunkat kell rnegtalálni, kifejezni, megismerni és szavakba
Ioglalní. A gondolkodó lény úgy növekszik. hogy semmit sem hagy elveszni abból,
amit átélt. Ezért kell folytonosan elmélkednünk azon, amit megéltünk, hogy
egyre öntudatosabban tudtunk élni. Eletünk rejtett' fényű szépségeit fel kell
fedeznünk és tudatosítanunk kell magunkban. Az érett ember tanúságtétele az
önmaga kimondására irányuló erőfeszítés. Úgy tűnik, mintha az ember végső kitel
jesedése elválaszthatatlan lenne' a szótól, mintha az ember belső ezyensúlvát,
egysézét, tartását csak a szó kimondásával - tehát tudatos megfogalmazásokkal
- találhatná meg.

A tanúságtételre irányuló törekvés azonban könnyen a rnesterkéltség utóízét
keltheti. Kifejezett mondataink egyrészt túl sokat, másrészt túl keveset mon
danak és - úgy érezzük - kicsit hamisan is esengenek: vagy alázatoskodás,
vagy nagyképűsködés búvik meg: mögöttük. Az érett ernber tanúságtétele olyan,
mint egy vértrendetet. Mindenétől megfosztja őt. A hallgatásból tör fel és oda
hull vissza. Végső kitellesedésében olyan iaévé lesz, amely már nem választható
el attól a személytől. aki kimondja. Az ilyen állásfoglalásban beletestesül az
ember egész egztsztenciá ia, benne sűrűsödík össze múlt.ia, időtlen alakot ölt'
fs váza lesz az ember örök létformájának. Ivz ilyen' mazatartás több, mint rövid
életű szernélves kisuaárzás. Jelenlét ez, és akik befm!ar:li:í.k, azokat is "önmae:uk
előtt ie1en1evőkké" teszi. A kiforrott ember tam'is'íg+étele szorosan összefonódik
életével. Még ha nem is. tudna szóhoz jutni, már puszta jelenlétével is behatol.
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abba, aki befogadja. Titokzatos lelk! áram: valarnif'éle . "lelki szülői " érzés" árad
az érett keresztényegyéniségéből, hatása alig különböztethető meg a Szentlélek
kegyelmi működésétől, s talán eszköze es hordozója is annak.

Az egzisztenciális kudarc. Az érett ember ·éppúgy él múltjából, mint [elenéből,
Jelenének és jövőjének is csak a rnú lttal együtt val') értelme. Minel inkább koze
ledik valaki élele végéhez, annál inkább életszükséglet lesz számára, hogy meg
értse személyes élettörténetének átfogó jelentőséget, felfedezze egységét és igy
ráérezzen valodi Én-je elmúlhatatlan állandóságára. Boldog az az ember, akinek
ifjúkora tiszta, .lángoló és törekvő volt. Ifjúsága tiszta fenye beragyogja· idős
korát is, és így abban a tudatban közeledik majd elete végéhez, hogy értelmes,
jó életet élt. A jó élet azt jelenti, hogy belső emberré vált, tudatosan vállalta
a teremtés történetében Istentől megszabott feladatát és azt egyre növekvő sze
retettel látta el.

Elmélkedési anyagul szelgálnak számára saját sikerei és kudarcaí. A sikerek
ritkán nyújtanak lelki táplálékot; inkább megrészegítenek, n.intsem megerősí

tenének. A kudarcokkal más a helyzet. Különösen nagy jelentőségük van azoknak
a kudarcoknak, amelyek az embert teljes mélységében megrázták. Szívós és
hosszan tartó küzdelernben leszámolt ugyan velük, de megmaradtak n sebhelyeit,
és ezek - érintésre - még mindlg sajogva fájnak. Van néhány olyan kudarc
is, amelyet az ember nem azonnal vesz észre, hatásukat csak később érzi. Ezek
a kudarcok nem mindig bűnök következményei. Többnyire az erkölcsi jó és rossz
mögöttí zónából származnak, a tudatalattiból, az örökölt és belénk nevelt haj
lamokból. Az okok láncolatán visszafelé tapogatózva sokszor nem talál az ember
semmilyen bűnös döntésre, ami e kudarc oka lehetett volna. ~ppen ezért sulya
alatt úgy szenvedünk, mint az ártatlan állat, amelyet megkínoz a vak és ke
gyetlen sors. Igazságtalannak és botránynak tűnik az ilyen csapás,' értelmetlensége
miatt még Istent is tetemre hívjuk. .

Öntudatunk és megsejtéseink mélyén meghúzódó sötét rétegek alatt korláto
kat, torz képződrnényeket, alapvető gyengesézeket fedezünk fel. Legnehezebb
szembenézni a minden törekvésünket átható középszerűséggel, amely zavarossá
teszi a lét tiszta forrását, olykor kétségbeesésbe taszít, vagy lázadásra ösztönöz.
Ilyen kudarcokkal leginkább a szerelemben. az apaságban és valami rendkívüli
hivatásban találkozhatunk.

A szerelemben. hogy fennmaradhasson, szükségképpen elkülönülünk a többi
embertől. A hűség a szerelemben a saját bensőnk leaíavát és 'l ezeretett ember
benseiének leaiavát kivánja. Az apaság ojtó~g az ember életében. A férfit betső,

tudatos magatartása teszi ~pává. Az apaság áthatja lényét. kitágítia tudatát,
összekapcsol múlttal és Iövővel, A szerelemnek es az apaságnak ez a végsl5
értelme már benne reilik az első szerelmes tekintetben, az első apai csókban,

Számos kudarc forrása lehet a rendleívüll adottsázokat váró hivatás is. Az
ilyen hivatást követő embernek ahhoz, hogy ha maradhasson, állandQ határhely
zetben kell élnie, és mindig a nehezebbet kp!l keresnie. Nagy hivatás. nagy
kudarcok! V~llal~sa nem nevezhető könnvelműségnek, mégis egy-egy Ilyen
q(\ntés szörnvű súllyal terheli m~e: a vál1a lkoz0 ember iöv!'íiét. A n/\gy hivatások
fáidalmas önetszakadássat kezdődnek. amit~l éppen a lélekpen közel állf,k szen
vednek legtöbbet. A rendkísülí hivatások útja mentén mindenütt szenvedők, lelkI
sebesültek hevernek.

A kudarcok elkerüléséhez az embernek pontosan ismernie kellene önmagát,
még rnielőtt elkezdené tudatos életét. Szabadnak és függetlennek kellene lennie
minden ösztönös befolyástól, minden társadalmi előítélettől, ismemie ke1lene
ósszes lehetőségeit. Az ember valójában inkább csak olyan vakhoz hasonlít, akit
a többi vak beletaszigál egy olyan életforrnába. ámelynek értelméről. lehetőségel

ről. veszélyeiről neki magának kellene döntenie. Még a legjobb nevelés is csak
az emberi élet főbb vonalait képes előre felvázolni.

A fiatal embernek meg kell tanulnta. hogya felületes és játékos enyelgést
ne tévessze össze a szellem! megtermékenyülés varázsával, hogya szerelern nem

. azono!'! a magány eTőli menekűléssel, hogy alkalmazkodnia ke11 a szerelern v:'ll
tozataihoz, nehogyellentétébe: averzióba csapion az át. Az anasásban a szere
lern ú.i forrása nyílik meg. Az anának úzv kelt szeretnte ~vermekét, hogy ne
akarja birtokolni őt; inkább segitse el/5 áldozataival és fáradozásaival. gyermeke.
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kibontakozását és ne tartsa vissza, amikor a családi fészekból ki akar röpülni.
Tudjon mindig csendben várni 'rá. Legyen mindig élő példa, világító fáklya
gyermeke számára. Egy napon még így is eljön a kudarc. Fogadja ezt úgy,
rrunt hosszú és rejtett érzésének és kiteljesedésének dimenzióját.

A hivatás tudatos óráiban felcsillanó öröm segít legyőzni a zavar és két
ségbeesés kisértéseit. Tudatában kell lennünk annak, hogy nem lenne életünkben
annyi kudarc, ha Jézust nem követtük volna ilyen hosszú úton, ilyen hűségesen,

ekkora szeretettel.
Mind az egyszerű. mind a rendkívüli életnek megvan a maga saiátos, egzisz

tenciális kudarca. Sokan talán észre sem veszik ezt, rruvel nem fáradoztak eléggé
önmaguk bensőségessé tételén. Mások a kudarcok elviseléséhez inkább a társa
ságban, a barátok közt keresnek támaszt, kárpótlást, vagy más módon elterelík
róla figyelmüket. elbagatetlizálják [elentőségét. Am ha valaki nem is ismeri fel;
vagy letagadja élete alapvető kudarcát, az mégis benne él szívében. Bénítja és
akadályozza tudata kiteljesedését, pedig lehetne lelki növekedésének, naggyá-le
vésének erjesztő kovásza is.

A kudarcok összefogják és eggyé kovácsolják az embereket a lét síkján, Ben
sőségesebb összekötő kapocs lehet ez. mint az együttélés puszta ténye, rnert
olyan egyetemes, mint az emberi természet. Egzisztenciális kudarcunk feli dé
zésével ne essünk letargtába, ne húzzon magához a: mélység szédítő örvénye. Az
általános jó tanácsok és a mesterkélt vigasz-szólamok nem sokélt érnek. Az ember
sokszor csak azzal tud segíteni, hogy szerenven és egvéníségében meatisztultan
mások felé sugárzó erőt áraszt. A szeretve figyelő csendes hallgatás sokszor ha
tékonyabb lehet rnínden beszédnél. Igy fokozatosan eljutunk a beteljesedés örö
mére, és az életünk mélyébe behatoló egzisztenciális kudarcaink a krválasztottság
kegyelmei lesznek.

Emberi életünk horizontján fényes csillagként emelkedik magasba a Halál,
sa.át halálunk. Bár elképzelhetetlen számunkra, mégis ott áll a háttérben, ál
landóan ugrásra készen. nem í íesztésül. hanem hogy megadia mindenr.ek a végső

értelmét. Halálunk tudata mindent leegyszerűsít, sok mindentől rnegszabadít,
ugyanakkor béníthat, sőt kétségbe ejthet. Amit elsőrendű fontosságúnak tartot
tunk, a halál közelében mellékessé válik. A sok kacat. limlom közül elővillan

életünk igazi értéke. Boldog. aki megszívlell : Nekünk nem vatarnivé kell lenni,
hanem csak lenni a lét h~a"'i értelmében, A kudarcok megadhatják az emberi élet
mélvséaét. ~letlink mezszvéién döntenünk kell, a végső döntés elől nem térhe
tünk ki. Kétfelé tántoraunk: az ezvtk oldalon b-Ionódzik a kételv. a kétségbeesés,
a m~s;k oldalon. emberi adottságunk végső határán febukkan a hit; míg végül
a halálban az Istenbe érünk.

A hivő ember ebben a bizonytalan szttuácléban megútithatta az utolsó va
csora ünnepi áldozatát és megszentelhetí élete kudarcát, emberi sorsának nehéz
kenyerét. Ez az önkiüresítés hitének jele, amely megvílágítja az életnek a halál
fölött aratott győzelmét. Amit sem a szerelemben. sem az apasáaban, sem a
hivatásban nem taláJt mea, az a kudarcban hozzáférhetó lesz számára. Kudar
caiban Jevezekll az ember btrtoklásának, önzésének vágyait. megszabadul a
halálfélelemtől é! távolról meapillanthatja azt 3 gyümötcsöt, amelvet élete fo
Iyamán hiába igyekezett leszakitaní. A kudarcok ilyen szemtétere végül is elvezeti
az embert a derűs böícsessézre. ~lete alkonyán megértő szerétettel fogadta a ~ver

mekek és fiatalok virágzó él ('tét. könyörütettel lesz a felnőttek iránt. akik számos
nehé.,.ség Ieküzdésével formnliák sorsukat. Ebben az alkonyi csendben főleg

a saíát életére való visszatektntés és az abban feltáruló Isteni jóság szemlélete bol
dogítja az embert. Ez a jóság átragyo~ a kudarcokon is.

Embertársunk. Ahhoz, hogy valaki igazán felebarátunk (proximus, prochaln,
der Náchste, azaz legközelebbi) legyen, nem a térbell közelség a fontos, de még
az sem e'eaendö, ha valami szelgálatot teszünk neki. Fontosabb az a m6d,
ahozvan adunk, rnint amit adunk. Az evangéliumi szellemben akkor lesz valaki
felebarátunk. ha fe

'ismeriük
önálló létének értékét. Tégy felebarátoddá minden

embert, akivel csak találkozol l - ajánlja az evangélium. Nem kifejezett 57.Ó
val parancsot ia, hiszen a szerétetet nem lehet parancsolni, .sem parancsszóra
,.vél!reh:lit:mi".

Vannak emberek. akiket - különösen fiatal korban - ösztönösen mezszere
tünk. Idősebb korban a felebaráti szeretet könnyen szívélyes közömbösséggé fa-
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julhat. A felnőtt ember már hozzá hasonló érzésű és gondolkodású- emberek
barátságát keresi; ezek támogatásával akarja megőrizni saját biztonságérzetét.
Az élet azonban egyre jobban elkülöníti az .embereket. Az igazi szeretet nem lehet
spontán' reakció más emberek közelítésére, nem eredhet a lelki egyensúly kere
séséből sem, hanem a: személyes élet azon kivívott autonómtájából fakad, amely
az énközpontúságától megszabadulva, képessé válik mások megajándékozására.
De minél inkább azt kívánják tőlünk az életkörülmények, hogy mindazokat,
akikkel találkozunk, felebarátunkká fogadjuk, annál nehezebben tudluk őket

megszeretní. Az irgalmas szamaritánus az út szélén heverő sebesült embertár
sát "felebarátíává tette": de vaion képes lett volna-e, ha másnap ismét rábukkan
egy hasonló helyzetben levő emberre, azt is hasonló módon ,.feleharátíává tenni"?
Embertársainkat, - sajnos - csak korlátolt számban tudjuk elfogadni. Ha. ezt
a korlátot túllépjük. akkor szerefetünk veszít értékéből. erejéből, tartásából ~s

formálissá válik, kiüresedik. Ezenfelül az ember egész éterén át maasban hor
dozza azokat a láncreakciókat, amelyeket szenvedéseí, csalődásal, megaláztatásat
váltottak ki belőle. Ahogy gyengül az életereie. úgy válik egyre érzékenyebbé.
Megérzi. ki az, aki szerető szívvel közeledik feléte, ki úgy, hogy csak "s7-eretethe

esomaaol ia" szolgálatait. A bajból az embert csak szívvel lehet kigyógyítani. Ha
az irgalmas szamaritánus nem szívvel fáradozik, akkor mindeu seaítséenvúttása
csak a távozni készülő búcsúzás Iele lesz. Az ilyen "szamaritánus" lelki üres
sége még jobban megfertőzi a sebesültet.

. Sok vádat felhoztak már a felebaráti szeretet, mint erénygyakorlat ellen,
a kenetteljes, de üresen csengő vigasztaló frázisok ellen, a rutinszerűen végzett
hivatalos "buzgóság" ellen. Ezeknek a vádaknak megvan az alapjuk, mégis igaz
ságtalanok. Minden ember életében előfordul kudarc a felebaráti ezeretet terén.
Ilyenkor fizetésképtelen adósok vagyunk. Eleve olyan a természetünk, hogy em
bertársainkat a magunk javára szeretnénk kihasználni, és képtelenek vagyunk
őket önmagukért szeretni. Ezért a felebaráti szeretet eszméíe egyesek szemében
ostobaságnak látszik, ám ez az ostobaság a "kereszt oktalanságában" gyökerezik
és a feltámadásba vezet. Olyanoknak kell elfogadnunk magunkat, am'Jvenek
al' Isten előtt vagyunk. Ilyeneknek fogadiunk el másokat is. Igyekezzünk Úgy
segíteni az embereken, hogy emberi méltóságukban ne sértsüle meg őket. Aki
még szegényebb lelkileg, mint segítségre szoruló felebarátja, abban a másik
szegény ráérez testvérére és megtalálja vele a közös nyelvet. Legyünk ilyenkor
őszinték, valltuk be, hogy "ki vagyunk fosztva", és nem tudunk adni semmit.
Ez az őszinteség már magában véve is vigasztaló ajándék a szívnek. És még ha
ezt nem 'mondjuk ls kl, de külsőleg elvégezzük azt. amit az erény és a hlvatas
előír, szerényalázatunk és tartózkodó finomságunk átsugárzik a másik ember
szívébe, Az alázat valódisága és mélysége pótolja az erőtlenné vált szeretet hiányát.
A Jézusba vetett hit ébren tartja bennünk azt a figyelmességet, amely szükséges
a. másik ember hívásának észrevételéhez és követéséhez.

Egzisztenciális tehetetlenségünk elismerése minden területen szükséges ahhoz,
hogy Isten hatalma kibontakozzék e földön. Közvetítőnek kell lenniink Isten és az
emberek közt, akikkel találkozunk. Hit és valóságérzék, a ketté t egybekapcsoló
világos látás, vidám békében megélt alázat: ez lesz a kegyelem csatornála. ez
az örökkévalóság kaputa. A hivő ember számára az erubert-rrs: Isten követe.
Jézus minden embert meg akart tanítani az Isten-: és emberszeretetré. Önkiűresl

tésének forrása az emberek Iránti mérhetetlen szeretete, Ó áll annak az útnak a
végén, amelyen elindult az embertárs! szerétetben önmagát kiüresítő ember. Ez
a két önkiüresítés a kereszten talál egymásra.

Az emberi szolidaritás és. a felebaráti szeretet a halálban foródik egymásba:
és itt nyeri el megkoronázását. A halál színe előtt mind testvérek az emberek,
őnkiüresítésük lesz közös nagy gazdagságuk. Isten van jelen ebben a végső

.fér-yhen, ahol az emberek igazán egymásra ismernek. A halál hozza el a végső

beteljesedést. Ezért a halállal nem ér véget az embernek azon élők közötti je
lenléte, akiket' életében "felebarátjaivá tett". ~lete lezárult ugyan, de nem ért
véget: fénylő példája belevilágít szerettei lelkébe: egyesítő erő és szeretetfnrrás
lesz mindazok számára, akik megemlékeznek róla. Boldog az' az ember, akinek
szeretete kisugárzó fényében az emberek holta után is felfedezi k a Megváltó
üzenetét: Szeressétek egymást. A felebaráti szeretet hűsége a hitben: ez minden
más csodát felülmúló isteni csoda.
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