
HIT ÉS ÉLET

Baksis vagy ajándék?

Nyelvünkben egymást érik az idegenből átvett szavak. Sokuk hangzásával is, tartal
mával is belesimult ősi magyar szavaink közé. Akadnak azonban olyanok, amelyek
konkrét jelentésükön túl fölidézik azt a népet, amelyiktől átvettük, azt a kort, amikor
szavunk se volt az újonnan megtapasztalt jelenségre. Kiben milyen élmények, han
gulatok ébrednek az ilyen szavak hallatán: kaftán, wurlitzer, huligán, hot dog?

A "baksis" is így került nyelvünkbe. Az Értelmező Szótár szerint perzsa-török ere
detű szó. A keleti és balkáni népeknél borravalót jelent, bizalmas szóhasználatban
viszont "lekenyerezésül adott pénzösszeget".

Aki Keleten jár, az a bőrén tapasztalja meg a baksis mindent átjáró hatalmát.
Magát a szót inkább csak a kisgyerekek használják. A tíz éven felüliek a finomabb
angol megfelelőjét emlegetik: "tip", vagy pedig félre nem érthető gesztusokkal utal
nak rá. A kiszolgálni való külföldi - "nagyságos" ember: még az esernyöt is kiveszik a
kezéből, hogy egy lépést se kelljen fáradnia. De azonnal tartják is a tenyerüket. A
legváratlanabb helyzetekben elöbukkannak a készségeskedök, alázatoskodva kínál
ják fel szolgálataikat. De készpénzben, azonnal kiegyenIítendö ára van mindennek:
udvarias mosolynak, előzékenykínálásnak. szolgálatkész segítségnek.

A szót mi nemigen használjuk - csupán értelmező szótárunk őrzi. De a tartalma
részévé lett a mi mindennapjainknak is. Ára van mindennek, s viszont: minden meg
vehető, mindenhez hozzá lehet jutni, csupán azt kell tudni, kinek, mikor, mennyit
kell fizetni érte. Pénzben vagy viszontszolgálatban. Kifejezéseink, gesztusaink, egész
magatartásunk kifinomult, de egyértelmű jelrendszerével közöljük egymással, minek
mi az ára. "Nem leszek hálátlan." "Mennyit ér ez magának?" "Tudom jól, mekkora
szívességet kérek." Tudjuk pontosan, a társadalmi ranglétra hányadik fokáig (és hány
forintig) nyomhatjuk a tenyerünkbe szorított pénzt kézfogás keretében a másik kezé
be, mikor lehet diszkréten borítékolva zsebbe, kézbe csúsztatni, asztalon felejteni, s
kinek kell fe!cicomázni még ajándékkosárral is.

Végeláthatatlan körtánc ez, s a táncosok minden fordulónál szerepet cserélnek. A
szerencséseknek megvan a maguk árukínálata az élet nagy piacán. Az így szerzett ja
vak, előnyök birtokában aztán nyugodtan indulhatnak vásárolni, ha hozzá akarnak
jutni valamihez. A baráti körben elszörnyülködött, eldicsekedett vagy végigbotránko
zott történeteket kíséri-igazolja a napilapok botránykrónikája. Az "adok-veszek"
feketepiaca fölött végül absztrakt-jogi kifejezések lebegnek: korrupció, megvesztege
tés, hála- vagy csúszópénz, illetéktelen haszonszerzés.

A társadalmi, sőt globális méretüvé növekedett elnyomás, kizsákmányolás, igazság
talanság jelenségeit immár második évszázada elemzik tudományosan. Keresik is rá
a megoldást, elméletben és gyakorlatban: hogyan lehet igazságos társadalmat fölépí
teni, hogyan lehet megteremteni az igazságosságot és az egyenlőséget.

Hol marad a testvériesség eszméje? Mit ér az ember ebben a világban, ha becsü
letes? És ha keresztény?
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Az erkölcstan a föld javainak igazságos szétosztása mellett a kölcsönös igazságossá
got is sürgeti: annyiért adjam a portékámat, amennyit ér, a másoktól kapott javakért
szolgálatokért pedig azt fizessern, ami értük jár. E kölcsönös igazságosság nélkül nem
állhat fenn emberi közösség. Igaz, törékeny és az önzés által állandóan fenyegetett
érték. Az erősebb mindig hajlamos arra, hogy kifossza a gyöngét, a leleményesebb,
hogy túljárjon a másik eszén. Az igazságosság fékezi és fegyelmezi az emberi önzést, s
ezzel lehetövé teszi a békés egymás mellett élést.

Az ember azonban együttlétre termett, nem egyedüllétre vagy akár egymás mel
letti szigetlétre. Ha nem ismer az igazságosságnál nagyobb értéket, embertelen
marad az élete. A magának élő individualista önzése húzódhat meg az igazságosság
abszolutizált elve mögött. Mint egy modern áruház komputerizált számlagéprend
szere, rögzítjük, kitől milyen szívességet, szolgáltatást, sőt ajándékot kaptunk, s
igyekszünk idejében, jólnevelten kiegyenlíteni a tartozást - viszontszívességgel, vi
szontszolgálattal vagy viszontajándékkal. Nem maradunk adósai, lekötelezettjei egy
másnak - mindent gyorsan és pontosan viszonozva őrizzük a magunk függetIenségét.
Számon tartjuk persze adósainkat is, akiknek mi adtunk-tettünk valamit. Szükség
esetén úgy zárjuk nullára a mérlegünket, hogy nagylelkűen elengedjük a másik tar
tozását, saját jóságunk tudatával kárpótolva magunkat.

"Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is" - hangzik Jézus fi
gyelmeztetése Szent Máté tolmácsolásában. Szent Lukács azonban túllép az igazsá
gos mértéken, a nagylelkű és kezdeményező adakozás irányában. "Adjatok, és akkor
ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe."

Szent Pál is ismerte a kölcsönös igazságosságot. Ismerte a mondást: méltó a mun
kás a maga bérére. Saját apostoli szolgálatát azonban nem az igazságosság határozta
meg, hanem a szeretet. Életét, tudatát Istennek mindennél hatalmasabb szeretete
járta át, aki Fiával ajándékozott meg bennünket.

"Az igazságot szeretetben kell tenni." A kölcsönös igazságosság csak a szeretetben
válhat az emberi együttélés alapjává. Aki szeret valakit, az a másik szépségétöl, érté
kétől megigézetten megfeledkezik magáról. Az teszi boldoggá, hogy örömet okozhat a
másiknak: csak arra gondol, mivel ajándékozhatja meg csodálata, tisztelete, szere
tete jeleként. Ez a szeretet nem mérIegeI és nem méricskél. Az ajándéknak szánt tár
gyakról letépjük az árcédulát: vásárlóértéke megszünik, amikor szeretetünk, odaadá
sunk, együvé tartozásunk jeIévé válik. A szeretet "mértéktelen": nem ismer határt az
ajándékozásban, sőt a másikért vállalt áldozatban sem.

A beteljesült szeretetben kétirányú áramlás kezdődik az egymást szeretök között.
De nem az adok-veszek számítgatása ez, hanem a kölcsönös, önfeledt és mértéktelen
ajándékozás versengése. Mindegyiküknek csak a másikról kell gondoskodnia, magá
ról fölösleges, hiszen őróla a másik gondoskodik, gyöngédebben, bökezübben és le
leményesebben, mint ahogyan önmagáról képes az ember. Jól sikerült házasságok,
Isten-szeretettől átitatott szerzetesközösségek bizonyítják: mindez nem utópia, ha
nem a földön elérhetö boldogság.

"Mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértékében részesült a kegyelemben."
(Ef 4,7) - Hogy milyen ez a mértéktelen szeretet, s hogyan alakul ezáltal az ember
élete, arra Jézus adott példát. Tőle tudtuk meg azt is, hogy nem csupán néhány em
ber életszövetségében rejtőzhet ott a szeretetnek ez a fészekmelege. Bátran vállal
kozhatunk az egyoldalú kezdeményezésre is, hiszen születésünktöl fogva megaján
dékozottjai vagyunk Istennek. Újjászületik az, aki ezt a tényt fölfedezi. Minden em
beri szeretet végső és abszolút, mértéktelen és mérhetetlen ősforrása az Atya és a Fiú
örök és kölcsönös szeretete a Szentlélekben, amely kiáradt a mi szívünkbe is. Kiárad
hat - csak a zsilipjeinket kell felnyitnunk hozzá.
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