
szerezni. 1968-ban Lisszabonban katolikus egyetem nyílt. Jelenleg bölcsészeti, teoló
giai és társadalomtudományi kara múködik,

1980-ban a Világi Katolikusok Országos Konferenciája számos javaslatot tett. "Meg
kell szervezni a világiak keresztény képzését." "Meg kell rendezni a különféle közös
ségek és mozgalmak rendszeres találkozóit!" "Támogatni kell az egyház és a társada
lom, különösképpen pedig a család és az ifjúság kérdéseivel foglalkozó összejövetele
ket!" "Munkabizottságot kell alakítani a II. vatikáni zsinat tanításának terjesztésére!"

A majdnem magyarországnyi (92 OOO km 2 területű, 9,5 millió lakosú) Portugália
1974. április 26-án, ötvenéves diktatúra után új életet kezdett. Nagy gyarmatai, An
gola és Mozambik önállóságot nyertek. Gyors ütemben kiformálódott a társada
lom demokratikus intézményrendszere. Az addig elszigetelt ország 1974 óta egyre
inkább részt vesz Európa gazdasági és kulturális életében. Szociális és gazdasági té
ren sok a tennivaló. A problémák megoldásából az egyház sem akar kimaradni.

M.M.

HIT ÉS ÉLET

Utolsókból elsök, elsökböl utolsók

Tizen- és huszonéveseink körében nincs sikere a sikernek, állapítják meg szocioló
gusaink. Életük a magánszféra és az egzisztenciális biztonság értékei köré szervezö
dik. A fiatalok vágyait megbénítják lehetőségeik. Hiányaik, nem céljaik mozgatják
őket. Háttérbe szorul az önmegvalósítás igénye, a boldogulást fontosabbnak tartják
az érvényesülésnél, elsőbbséget élveznek az anyagiak, az eszközök válnak céllá. Oly
kor már nemcsak a győztes, de a starthoz álló is gyanús. Még az is, aki a rajtpisztoly
eldördülése előtt keresztet vet. Erről folyt a vita a minap is egy kisközösségben:

- Én is láttam: a fekete~ fiú keresztet vetett.
- Vajon mit gondolhatott: Uram, segíts, hogy nyerjek? Vagy: Legyen meg a Te aka-

ratod?
- Szabad-e azért imádkozni, hogy legyőzhessek másokat? Mások győzelméért még

igen, de á magunkéért ...
- Igaznak vélt ügyünkhöz, a sikerhez nem kérhetünk Istentől segítséget?
- Kérhetünk, de csak nagyon alázatosan.
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- Szégyelljük talán, hogy győztes csapatban játszunk? Hogyan egyeztethető ez össze
a ránkbízott talentumokkal? Nem lehet egy kereszténynek éppen az a feladata, hogy
győzzön, hogy sikeres legyen?

- Nekem bizony rokonszenvesebb a mindent kockára tevő versenyző,mint a haté
kony és sikeres ember.

- Ha a magam sikereire és kudarcaira gondolok, azt kell mondanom, inkább veszí
teni kell megtanulnunk, mint győzni. A győzelemnek, ha megadatik, persze örülni
kell, a veszteségből viszont győztesen kell kikerülni, vagyis hittel, emberséggel.

- Szóval vereségekre készítsük fel Krisztus atlétáit?
- Álljunk meg egy pillanatra! Ha nyerek és a dobogóra állhatok, ott állnak mellet-

tem mindazok, akik hozzásegítettek: az edzörn, a nekem szurkolók, az értem imádko
zók és maga a Gondviselő is. És ő is örül.

- És tudunk-e örülni mások győzelmének?

- Balczó szerint az igazi győztes végül is önmagát győzi le.
- És az igazi versenyző, gondoljatok Mészöly Az atléta halálacímü regényére, asz-

kézist müvel,
- A hit pedig egyben a sikerbe vetett hit is: hiszem, hogy menni fog, hiszem, hogy

célba érek.
- Szépeket mondtatok, de azért nekem még mindig gyanúsak a sikeres emberek:

olyan sokszor pökhendiek meg agresszívek.
- Ne fosszuk meg az embert természete lényegétől!Azenergikusság, a kezdeménye

zöképesség, a versengés és - ha tetszik, ha nem - az agresszió legalább olyan fontos
elemünk, mint a szolidaritás és a gondoskodás.

- Csak éppen nem mindegy, hogy miféle cél felé startolok.
- Nekünk központi értékünk a remény, amelynek fedezete Krisztus. Az ő atlétái

vagyunk. Aki nem akar vagy nem szeret küzdeni, ugyanolyan kishitű vagy hitetlen,
mint az, aki folyton azon nyafog, hogy őneki semmi sem sikerül.

- Igazad van! Ez a világ se nem siralomvölgy, se nem bajnokok klubja, hanem olyan
pálya, ahol bárki túlugorhat önmagán, ahol bárki tagja lehet a győztes csapatnak. Én
magam még nem nyertem érmet sem sportpályán. sem jótanulásban, nagy hódítá
saim se voltak, mégis győztesnek éreztem magam, ha ki tudtammondaní, hogy nincs
igazam, ha ezt meg tudtam gyónni, ha át tudtam lépni egy tócsát, ha nevetni tudtam
magamon, hogy mégis beleléptem.

- Egyszer egy úszóversenyen második lettem. Úgy alakult, hogy csak ketten indul
tunk. Én inkább csak kapálóztam, mint úsztam. Rajtam röhögött az egész iskola, ami
kor átvettem az ezüstérmet. Egész idáig szégyelltem is. Most viszont örülök, hogy nem
dobtam ki. Tőled kaptam vissza. Lehet, hogy így lesznek az utolsókból érmesek?

*

Az ambiciózust egy világ választja el a lelkes embertől. Az ambiciózus magának akar
elérni mindent. Nem alantas, nem földhözragadt, nem ösztönlény - nemesebb céljai
vannak. A tanárok szeretik az ilyen gyereket, mert vállalkozik külön feladatokra is,
társai viszont strébernek bélyegzik. Pedig nem ingyenélő, nem akar tisztességtelen
haszonhoz jutni, megdolgozik azért, amit elér. De el is várja, hogy fáradozásáért meg
kapja az illő viszonzást.

Jézus mégsem tud mit kezdeni az ambiciózus emberekkel. Mert minden törekvé
sük célja: önmaguk kiteljesítése, saját elöbbrejutásuk, Bármilyen sokat fáradoznak 
a legfontosabb váltót nem állítják át az életükben, személyiségükben: maguk felé haj
lik a kezük, s nem mások felé nyújtják ki, akár az önzetlen adásnak, akár a gyermeki,
alázatos kérésnek mozdulatával.
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A lelkes embert is megérintették a magasabb értékek, vonzza az igaz. a szép, a jó,
tehát keresésére, követésére indul. De nem azért, hogy megszerezze magának, hanem
mert az megigézte: szinte "magánkívül" elindul feléje. A magáról megfeledkezésnek
sajátos formája ez: föllelkesítik az eszmények, feladatok, emberek, és önfeledten szol
gálatukba szegődik. Nem azzal törődik, hogy mi lesz a jutalma. mit használ neki
mindez, hanem a másikat tartja fontosnak.

Ambíció és lelkesedés első pillantásra összetéveszthetöek: mindkettő többre vállal
kozik, fáradozást, áldozatokat is vállal - de az egyik önmagáért teszi, a másik viszont
azért, amit magánál nagyobbnak ismert meg.

Jézus szembekeriilt az ambiciózus farizeusokkal, és lelkes, magukról lemondani
kész tanítványokat gyüjtött maga köré. Isten Országának értékes kincsérőlbeszélt, és
arról, hogy ennek érdekében minden másról, tehát önmagukról is le kell mondaniuk.
Aldozatokat és szenvedést helyezett kilátásba, életük elvesztését - de megmutatta azt
is, hogy követésének küzdelmes útja a végső, önfeledt boldogsághoz vezet.

Aki értékes emberré akar válni, annak gyakorolnia kell a jót: edzenie kell, hogy az
mintegy második természetévé váljék. Szent Pál a keresztény életet versenyhez ha
sonlítja: testünket sanyargatva, minden erőnketmegfeszítve, kudarcainkon felülkere
kedve kell küzdenünk a győzelemért. A keresztények mégsem valami erkölcsi olim
pia versenyzöi.

Minden erkölcsi teljesítmény csak eszközjellegi1. Ha elhanyagoljuk, aligha "nyerjük
el" a megígért pályadíjat, kincset. De a győzelem csak akkor válik értékessé és értel
messé, ha a célnak, Isten megismerésének és szerétetének szolgálatában áll. Teréz
anya szerint: nem az a fontos, hogy nagy dolgokat tegyünk, hanem hogy nagy sze
retettel.

Hogyan növekedhet a szeretetünk? A reánk sugárzó és belőlünk induló szeretet
által. Ha a szeretet áramlása szünetel vagy akadozik bennünk, csak magunkat okol
hatjuk: a forrás és a végpont Isten végtelen és föltétlen szeretete - rajtam áll tehát,
hogy elzárom-e vagy megnyitom magam előtte. Abban megreked ez az áramlás, aki
ambiciózusan magát építgeti. Abban viszont akadálytalanul, bőségesen árad, aki ma
gáróllemondva, lelkesen feloldódik benne.

A szeretet versenypályáján a végső cél túl esik az életünkön. Ez egyeseket kényel
messé tesz: nem kell erölködnünk, úgy sincs ellenőrzés. Másokat elszomorít: hiába
küszködünk, úgy sincs semmi látszatja. Akadnak, akik más versenypályát választa
nak, amelyen úton-útfélen díjakat osztogatnak.

A Krisztus követésében járók hűségesen és alázatosan kitartanak útjukon. Növekvő
ámulattal fogadják Isten gyöngéd szeretetének jeleit, s egyre alázatosabban remény
kednek irgalmában. Igyekeznek megfelelni Krisztus elvárásainak, de megtanulták
már az utolsó helyek értékét. a kisebbedve növekedést, a veszítve nyerni tudást, a
meghalva újjászületést. "Nem azon múlik, aki erőlködik vagy törtet, hanem az irgal
mas Istenen." (Róm 9,16.)

Egyetlen győzelem lehet a világon: a hitünké.
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