
HIT ÉS ÉLET

""VíZRE A SZOMJ TANíT

.Az ernber visszhang-készülékkéntjön a világra" - mondja egy mai bölcselő. Életének első évti
zedét azzal tölti el, hogy megtanulja a családi asztal játékszabályait, megismeri környezetének
tárgyait, megszereti anyanyelvének kincseit, elsajátítja az emberi kapcsolatok formáit, megteszi
az első botladozó lépéseket Isten felé. Más szóval: azonosul azokkal a feleletekkel, amelyeket
szülei adnak olyan kérdésekre, mint: világ, élet, Isten. Persze a válaszok tanulgatása és ismétel
getése nem mesterkélt lombik-világban történik, hanem a szülői ház paradicsomi védettséget idé
ző légkörében. Benne megnő a kisgyermek bátorsága, s elindulhat táguló körökben meghódítani
környezetét.

A kamasz egyszerre szűknek, nem magára illőnek érzi a szokások és feleletek előregyártott öl
tözetét. Amit eddig természetesnek tartott, és amiben eddig jól érezte magát, az most mind kel
letlenné válik számára. A megtanult válaszok mögül máról holnapra kihullik a bizonyosság, az
elsajátított szokásokból elillan minden otthonosság. A hátramaradó bizonytalanságból és ide
genségből azonban megszületnek a kérdések. Mivégre ... ? Mivégre a világ, az élet, a vallás'! Mi
végre az én életem? A fiatalember úgy érzi, kiszakadt a család paradicsomi állapotából, és a felfe
dezett egyéniség súlya alatt, nemritkán a szülők és nevelők értetlenségétől kísérve, magára ma
radva bolyong az életértékek "sivatagában". Vállalnia kelJ, hogy átgyalogoljon rajta, áthatoljon
a "tövis és bojtorján" bozótján, még ha sebeket kap is. Mert így juthat előre, és találhat újra fele
letet kérdéseire.

Időmúltán azonban az ember minden feleletet felél, e1használ. Megszülernek a kérdések, ame
lyek - immár egy megtalált feleletrendszeren belül -- újabb válaszokat sürgetnek. Az éber ember
számára a kérdés és felelet folyamatának nincs is vége. Sőt egyenesen az értelmes élet feladását
jelentené. ha akár csak a feleletet választaná, vagy akár csak a kérdést. Aki beéri az eddig kapott
válaszokkal, az gyermek marad. Betokosodik a szokások mindent kéz alá játszó világába. Aki
viszont semmit sem kíván tudni feleletekről, hanem csak kérdéseket akar ismerni, az érdemtelen
lesz a jövőre. Belevész a formátlan illúziók ködébe. Az út - úgy tűnik- a válasz és a kérdés kö
zött 'halad előre.

Ám útközben újabb nehézséggel találkozunk. Keresztury Dezső írja egyik versében: "Valaki
kérdez bennem. általam ../ bár hogyan s mit kérdez. alig tudom: / szavának fénye, árnya. súlya vgn:
/ mélyről bukik fel, örvényes uton". A sorok nemcsak azt éreztetik: kérdéseink mindig nagyob
bak, mint a közvetlen nyomukban szerzett feleletek, hanem - közel kerülve a vallásos tapaszta
lathoz - azt is sejtetik: az ember legalább annyira megkérdezett, mint amennyire kérdező lény.
A bibliai őstörténet így ad erről számot: .Hol vagy?" (Ter 3,9) - kérdi az Úr Ádárnot, aki szé
gyenkező -e1rejtőzés.sel válaszol. "Hol van Áhel, az iicséd?"> szól az Isten Káinhoz, aki arcátlan
élccel- "talán bizony őrzője (pásztora) vagyok én a (pásztor) öcsémnek?" (Ter 4,9) - rázza le ma
gáról II súlyos kérdést, amely irgalmas helyet készített volna a bűnvalló feleletnek.

Bármennyire igyekszik is az ember - akár egész életének latba vetésével - választ adni a neki
szegezett kérdésre: hol vagy? mi vagy? - elégtelennek bizonyul, s kudarcot vall. Szent Ágoston
erről írja a Vallomások-ban: ,,Ami engem illet. Uram, én töröm magam e kérdésekkel, töröm ma
gam saját énem vizsgálatában. Rögös és izzadságas szántófölddé lettem magamnak". Majd néhány
sorral később leszűri e tapasztalat tanulságát: " ... Istenem - mély és végtelen sokféleség ez. Ez az
én szellemem és ez vagyok - én! Mi is vagyok hát, Istenem? Mi természetem lényege? Változatos
és sokféle élet vagyok. kiterjedése óriási - megdöbbentően mérhetetlen," A megkérdezett ember is
merete, akárcsak a kérdezőé, töredékes csupán, de él a remény: egyszer .majd úgy ismerek.
ahogy én is ismert vagyok" (l Kor 13,12). És addig? Addig marad a teljes felelet békéjét hiányló
kérdések nyugtalansága. Addig: "vízre a szomj tanít".
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Az Újszövetség szerint Isten Jézus Krisztusban választ ad az embernek és "élő vizet" (Jn 4,10)
a szomjazónak. Jézus az alkalom szülte helyzetekben mindig úgy fordult az emberek felé, hogy
kérdéseivel megkísérelte kivezetni azokat, akik múltat dédelgető szokások foglyai voltak, felele
teivel pedig megpróbálta meggyökereztetni azokat, akik a jövőbeli ígéretek vagy fenyegetések vi
lágába menekültek. Lazította az önbizonyosság talaját, az elbizonytalanodásét viszont megkö
tötte, hogy Isten benne hangzó szava enyhülést adjon a szomjazóknak, kereszthalála pedig vá
laszt a leggyötrőbb emberi kérdésekre. A szenvedéstörténetben hangzott el Jézusról: .Íme az em
ber l" (Jn 19,5). Nézzétek az embert a maga elhagyatottságának valóságában. Ilyen az ember, aki
Istentől s embertől magára marad. Ugyanakkor a keresztfán kinyilvánult benne: "Íme az Isten".
Nézzétek az Istent a maga végtelen szeretetének valóságában. Ilyen az Isten, aki odaadja magát,
hogy az elhagyatottnak Atyja, a kudarcot vallottnak megszabadítója legyen.

A kereszténység a megfeszített Jézust állítja a kérdező és megkérdezett ember elé tükörként,
melyben egyidőben pillanthatja meg Istent és önmagát. Az ember nyomorúságában lsten szere
tetét, s Isten szeretetében az ember elfogadott nyomorúságát. Vagy amint Pascal mondja: .Isten
ismerete a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet szűl. Nyomorúságunk ismerete Is
tené nélkül viszont kétségbeesést. Jézus Krisztus ismerete e kettő között foglal helyet, mert egy
aránt megtaláljuk benne Istent és a mi nyomorúságunkat." Megtaláljuk benne magunkat illúziók
nélkül: sebeiben a mi sebeinket, kinjaiban a mi kínjainkat, keresztútjában a mi életutunkat. És
megleljük benne Istent rezignáció nélkül, aki szeretetével elfogadja szégyenünket, aggodalmun
kat és önvádló szivünket.

Feleletet kereső kérdésünk nem "vízre rajzol vagy szálló porba ír", mert Krisztus feltámadt.
Olyan életre, amely végtelenül nagyobb, mint az, amelyet a kereszten elveszített. Bár testben el
különül tőlünk, de közeledhetünk feléje és kérhetünk tőle. .,Az a víz, melyet én adok, örök életre
szökő vízforrás lesz benne" (Jn 4,14).

SULYOK ELEMÉR

Triptichon
I.

Élők után csak rókanyom
Fák körtánea a hóban
S lovak az ének szobrai
Már éppen elfutóban

II.

Fürösztjük füstben arcunkat
A szeretetből ennyi
E föld lakatlan jó-anyám
Előttünk senki semmi

III.

Szorltjuk mégis botunkat
Az angyal földre szállt
S mezitlen kerget pallosa
A karámok iránt

PÉK PÁL
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