
retet elmélyülésében tudunk a bűnöknek és gyarlóságoknak fölébe kerülni. És
ezekben árasztja Jézus szándékait és kegyelmeit egyházi életünkbe.

Az Egyház zsinat utáni emelkedésébőlés hanyatlásából indultunk ki. Az emel
kedés is, a hanyatlás is a Titokzatos Test húsvéti titkába torkollik bele: a halál és
feltámadás együttes megélésébe. Ahogy az Egyház titkát elénkbe táró ,dokumen
tum mondja: Az Egyházat "megerősíti a feltámadott Ur ereje, hogy külső-belső

bajait és nehézségeit legyőzze, és a valóságnak homályos képével mégis hűsége

sen kinyilvánítsa a világban Ura misztériumát, amíg az végül is meg nem mutat
kozik teljes világosságában." (LG 8).

HIT ÉS ÉLET

GAZDAG SZEGÉNYEK, SZEGÉNY GAZDAGOK

Fiatal keresztények beszélgetnek, a téma ezúttal - nem először - a "piszkos
anyagiak". A vita tárgya éppen ennek a minősítő jelzőnek a jogossága: -

-- Nekünk, keresztényeknek is jogunk, sőt kötelességünk, hogy olyan életszín
vonalat biztosítsunk gyerekeinknek, mint a többiek.

-- Ha igaz az, hogy ép testben ép lélek, akkor szent kötelességem, hogy jó mó
dot, vagyis kényelmes és egészséges otthont, megfelelő színvonalú szórakozást
és pihenést biztosítsak az enyéimnek.

- A túlóra és a többletmunka, a géemkázás, ha családomért végzem, aszkézis
és szeretetmegnyilvánulás.

- Ha egyszer annak adatik, akinek van, ha egyszer az adhat, akinek van, ak
kor a takarékkönyv nem a Mammon tisztelete, hanem a ránk bízott talentumok
kal való okos gazdálkodás.

- A szegény kiszolgáltatott, köhnyen manipulálható, hamar válik függővé,

nyers materialistává, már csak ezért sem tehetünk szegénységi fogadalmat.
-- Végső esetben a szegénységet kell választanunk, de ilyen "végső esetek" a

mi életünkben ritkán fordulnak elő.

-- A szegénység elleni küzdelmet saját portánkon, saját családunkban kell
elkezdeni, hiszen ha szegények maradunk, lemondanunk sincs miről.

- Aki szilárd ponthoz köti életét, mint1. keresztény ember, a biztonságot és a sta-
bilitást is fontosnak kell, hogy tartsa. Mindent a Gondviseléstól várni: cinizmus. .

Súlyos érvek, fontos részigazságok prö, kontra és rekontra. Némelyiket vaskos
realitások is alátámasztják, hiszen ma Magyarországon a pályakezdő fiataloknak
tíz-húsz év szükséges ahhoz, hogy szakmájuk átlagbér-színvonalát elérjék. Es az
általában több gyereket vállaló keresztény fiatalok helyzete csak neliezebb.

Az "Ennyit vagy többet?" és az "Ennyit vagy kevesebbet?" kérdésekre adandó
választ elsősorban állapotbeli kötelességeink határozzák meg, de szinte sosem
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egyértelműen. Többen - akár Platón - a szegénységet és a gazdagságot egyfor
mán rossz végletnek tartják. Ha a kereszténységet nem idealista, hanem realista
világnézetnek fogjuk fel, akkor felelősséget kell vállalnunk a ránk bízott anyagi
természetű talentumokért is, miként testi épségünkért és a ránk bízottakért is.
Ilyen alapon inkább az a kérdés, hogy milyen módon, milyen mértékig, milyen
céllal lehetünk gazdagok. Mérvadónak tekinthetjük vajon Széchenyit, aki azt
mondta, hogy "aki a gazdagságot igazságos úton gyűjti, az a közös hazának gyűjt

kincset"? Kérdés, hol van ennek a közös hazának a határa? Ha már egy keresz
ténynek ilyenfajta állapotbeli kötelességei vannak, milyen értelemben legyen
szegény? Egyáltalán: a szegénység a fontos, vagy a szegénység iránti érzékeny
ség, a szegények segítése, a szegénység enyhítéséért való közösségi fáradozás?
Vagy talán a meglévő, az elért ellenére is kínzó hiány megszenvedése lenne az

"igazi szegénység, a "mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig
égtem. Itthon vagyok itt a világon, s már nem vagyok otthon az égben" érzése?

"Isten úgy vár, mint a koldus, mozdulatlanul és hallgatagon állva mindegyi
künk előtt, hátha valaki ad majd talán csak egy kis darab kenyeret?", írja Si
mone Weil, aki a szegénységet választotta. Járható-e mindenki számára az ő út
ja? Aligha, hiszen inkább kihívás ő, mint példa. Ki adhat inkább, akinek van,
vagy akinek nincsen? A gazdag vagy a szegény? A szegény gazdagok vagy a gaz
dag szegények? Pilinszky szerint a gyermekek a gazdagok, mert ők "az ábrándok
teljességében élve tudják magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak. Az
ő belső világukat még nem parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek,
azért' lehetnek birtokosai mindennek!" Felnőtté válva, felnőtté érve le kell-e
mondanunk erről a gazdagságról?

*

A fölvetett kérdések mind az anyagiakat firtatták. A szegénység elsődleges,

sokak számára egyetlen jelentése csakugyan ez. Mid van? A válaszok iszonyato
san különbözhetnek - az éhhalál szélén álló nyomorultaktól a leggazdagabb or
szágok leggazdagabbjaiig. Aligha lehet azonban konkrét számadatokkal meghatá
rozni, mi a jogos szükséglet minimuma és mi a még erkölcsösnek mondható va
gyonmaximuma. Anyagiakra mindnyájunknak szüksége van ahhoz, hogy az éle
tét legalább fenntarthassa, de lehetőleg örülhessen is neki. Evezredek bölcs ta
pasztalata int azonban arra; hogy a vagyon számos veszélyt is rejt magában.
Szent Ignác nyolc érvet sorakoztat fel a vagyon mellett, tizenhatot ellene.

Az anyagiak társadalmi szinten (ma már az összemberiséggel kapcsolatban is)
az igazságos vagyonelosztás, a szegényekkel vállalt szolidaritás követelményét
vetik fel. Egyéni életünkben viszont a "Mivel rendelkezünk?" kérdésnél is fonto
sabbnak látszik a másik: "Milyen a viszonyunk az anyagiakhoz? Hogyan értékel
hetjük a vagyont?"

A társadalmi igazságosságot és az egyéni jószívűségetmár az ószövetség gyak
ran sürgette. A szegények az Úr különös gondoskodására számíthattak. A prófé
ták bírálták s fenyegették a gazdagokat, akik kizsákmányolják és elnyomják a
szegényeket. Jézus azonban túltett a legszigorúbb prófétán is. Mintha Isten
örömhíre csak a bajbajutottaknak, a szegényeknek, elesetteknekszólna. Kétsze
resen jaj annak, aki hatalmasnak-gazdagnak, vagy akár okosnak-igaznak véli
magát. Jaj neki, mert becsapja önmagát - hiszen minden hatalom és gazdagság
veszendő. De jaj azért is, mert ezzel lehetetlenné teszi, hogy betöltse őt Isten
szeretete. Csak az üres edényt lehet megtölteni. Csak' a szegényeké, az Istenre

.megnyíltaké lehet a mennyek országa.
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A szegények Jézusban megtapasztalhatták Isten gyöngéd gondoskodását. Nem
csak tanította az embereket. Ismerte szükségleteiket, megsajnálta 'az elfáradta
kat, jóllakatta éhesen maradt hallgatóit, segített a bajbajutottakon. A szegények
szolgálatát legfőbb örökségül hagyta tanítványaira - gondozásuk kezdettől az
egyház legfontosabb feladatai közé tartozott.

De tudta jól: a társadalmi-gazdasági bajok megszüntetése még nem biztosítja
az ember boldogságát. Az ember nemcsak a nyomorba pusztulhat bele, hanem az
anyagiak kergetésébe, kuporgatásába is. Nemcsak a vagyonos ember lehet lelké
ben gazdag, hanem a vagyonra irigykedve-ábrándozva-gyűlölkodveáhítozó sze
gény is. Csak az élhet boldogan, aki mértékletes és emelkedett lelkülettel bánik
azzal is, amije van, azzal is, amire vágyik, s azzal is, aminek hiányán vagy elvesz
tén bánkódik.

Jézus boldogoknak mondja a lelkükben szegényeket. Azokat, akik bensőleg

függetlenül élnek, mint a mezők lilioma vagy az ég madarai. Szent Ignác indiffe
renciának, szent igénytelenségnek mondja ezt a lelkületet. Eckhart mester sze
rint: "Szegén.,y az, aki semmit sem akar, semmit sem tud, semmit sem birtokol."
Csak az tud igazán szabadon örülni az életnek, az törekedhet egyre igényeseb
ben a "többre" (Ignác másik kulcsszava!), aki tud függetlenüini az élet vonzó,
mégis töredékes és múló anyagi javaiból, s így nyitva áll a magát nekünk ajándé
kozó Isten befogadására. "Akinek van, úgy éljen mintha nem volna" (l Kor 7, 29).

A szónak tágabb és mélyebb értelmében szegény minden ember, hiszen mind
nyájunk élete múló, töredékes és kiszolgáltatott. Minden nagysága ellenére csu
pa hiány az ember. A gyermek, az öregek és a betegek figyelmeztethetnek ben
nünket arra, milyen kiszolgáltatottá, védtelenné, nincstelenné lehetünk mind
nyájan. "Esztelen", "balga" az, aki biztonságosnak vagy biztosíthatónak véli rom
lékony földi életét - a rozsda és a moly fölemészt mindent.

Egzisztenciális szegénységünk azonban nemcsak mulandóságunk kiábrándító
tényére eszméltet rá. Az ember olyan lény, aki Istenre szorul rá. Semmi mással,
kevesebbel nem érheti be. Véges voltunk ellenére a végtelen vágya él bennünk.
"Nyugtalan szívünk" egyedül benne nyugszik el. Saját szegénységünk élménye a
hitben Isten szeretetének megtapasztalásával párosul. "Mid van, amit nem kap
tál?" Sóvárgó hiányunk az O ajándékával találkozik össze.

Istenben ismerjük meg a szeretet szegénységét: a magunk odaajándékozásának,
a másikba belefeledkezésnek, az egyesülésnek örömét. A Háromságosan Egy
Isten örök odaadottságát: Az Atya szegénységét, aki úgy szerette a világot, hogy
egyszülött Fiát adta érte; a Fiú szegénységét, aki érettünk kiüresítette önmagát,
hogy eggyé válhasson velünk; a Szentlélek szegénységét, aki az Atyától és a Fiú
tól származik, a szeretet örök-boldog ujjongásában.

A keresztény ember alapélménye: mindennél hatalmasabb ajándékot kapott
Istentől, Istenben. Öröme és szeretete készteti arra, hogy maga is odaadja min
denét. Az igazságos szerződések és a jogrend törékeny állóvilágát fölváltja a sze
retet áramlása: körforgásba lendül minden, hogy ajándékká legyen az egymást
szeretők boldog-szegény közösségében.

Utópia? Onkínzás? Ábránd? Vagy pedig életünk, boldogságunk egyetlen lehe
tősége, mert csak szegényen válhatunk Isten-igazában gazdaggá?
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