Minden emberi lényben iszonyú ellenállás van a változással szemben. Ez az, amiért
a gazdagok nem tudnak beszélni a szegényekkel. Ez a beszélgetés ugyanis szűkség
szerúen azt kívánná tőlük, hogy megváltozzanak. Ki fogja arra biztatni és segíteni a
gazdagokat, hogy vállalják a változás kockázatát? Ki fog nekik segíteni abban, hogy
felfedezzék a kapcsolatteremtés örömét a gyötrődésben élőkkel? Ki fog nekik segíteni abban, hogy felfedezzék az együttünneplés örömét a szegényekkel? Ki fogja biztatni és segíteni a szegényeket, hogy felfedezzék saját egyéni értékeiket? Ki fog segíteni, hogy megőrizzék értékeiket, hogy ne a gazdagok egoizmusát utánozzák?
Ha ez a két világ találkozhat bennünk, társadalmunkban, akkor megtanulunk
őszintén ünnepelni. Ez a teljesség ünnepe lesz. Ahhoz, hogy mindez megtörténjen.
biztatásra és nem kényszerre van szükség.

Kese Ines fordítása

JELENITS ISTVÁN

Találkozásaim Jean Vanier-val
Mit olvasunk el egy folyóiratszámból? Először, nyilván, a tartalomjegyzéken szaladunk végig: némelyik cikkre szerzőjének neve vagy a címe miatt figyelünk fel. Aztán
lapozgatunk. bele-beleolvasunk a többi írásba, s ahol hiteles szavakra. mondatokra
találunk, ott alaposabb tájékozódásra szánjuk el magunkat.
Néhány éve így találkoztam Jean Vanier írásával a Nouvelle Revue. Théologique
egyik számában. Egy beszédét közölte a folyóirat, amelyet 1983. július 24-én Vancouverben mondott megnyitóként az Egyházak Ökumenikus Tanácsának találkozóján. Le
pauvre, chemin d'unité: A szegény, aki körül újra egymásra találunk. A szerzö neve
akkor még semmit sem jelentett nekem. A téma persze érdekelt, de a szegényekre
hivatkozva, sajnos, sok üres beszéd is elhangzik manapság. Nagyon jól emlékszem:
egy kicsit bizalmatlanulolvastam bele a szövegbe, nem sokat vártam tőle. Egy-két
mondat elolvasása után előre kellett lapoznom. Rögtön láttam, sokkal többről van
szó, mint hogy érdemes elolvasnom az egész beszédet. Egy fontos találkozás küszöbén éreztem magam. Rátaláltam valakire, akire ezután oda kell figyelnem.
Mindezzel nem pusztán azt akarom mondani, hogy Jean Vanier azon túl, hogy érdekes ember, még ügyesen is fogalmaz. Hangjának az a biztonsága, egyszerűsége. ami
megragadott, nem stílusérték. hanem annak - félreismerhetetlen, mert önkéntelen bizonyítéka, hogy olyan ember írását olvasom, aki a lényeg közelében él, akinek
számára a szó és az írás nem játék. Nyilván az élet sem az.
Mire a cikknek végére értem, eszembe jutott, hogy ugyanennek a szerzőnek egy
másik írásával is találkoztam már, korábban, egy másik francia folyóiratban. Sietve
előkerestem. Lefordíthatatlanul szép már a címe is: Au coeur de la compassio n, a részvét, az együttszenvedés szívében. A megnyitóbeszéd hangja emelkedett volt, ez az írás
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a személyes meditáció hangján szól ugyancsak egyes szám első személyben. Hadd
idézzek belőle!
"A segítségre szoruló, megsebzett ember szeretetet igényel. Nem csaphatjuk be,
nem játszhatunk vele. Nem nyugtathatjuk meg lelkiismeretünket azzal, hogy »néhány
kedves szót« szólunk. Szorongása arra kényszeríti az ilyen embert, hogyahitelest
várja el tőlünk. Ha nem felelünk meg várakozásának, abban újabb bizonyítékot fog
találni arra, hogy ő semmit sem ér, hogy léteznie sem volna szabad, hogy a világ pokol, hogy a társadalom képmutató, hogy a szeretet nem létezik, hogy nincs semmi remény. Akkor még mélyebben bezárkózik szorongásába, haragjába, kétségbeesésébe.
Szeretni: milyen elkoptatott szó ez!
Valakit szeretni annyi, mint valóban érdeklődni iránta, oda figyelni rá.
annyi, mint tisztelni őt úgy, ahogy van: sebeivel, sötét zónáival, szegénységével, de ugyanakkor a benne lévő lehetőségekkel s talán rejtőzködő adományaival együtt.
annyi, mint hinni benne, kibontakozó képességeiben, akarni, hogy
fejlődjék.

annyi, mint valami bolond reménnyel nézni rá: »nern vagy te kétbalkéz, sok minden lehet még belőled, sok jót tehetsz még, én bízom
benned!«
annyi, mint örülni a jelenlétének, szíve szépségének még akkor is, ha
az egyelőre nemigen mutatkozik meg.
annyi, mint késznek lenni arra, hogy mély és tartós kapcsolatokat
teremtsek vele, bár tapasztalom, hogy sok benne a gyöngeség, sérülékeny, és könnyen úrrá lesz rajta a lázadó indulat vagy a csüggedés.
Gyakran megesik, hogy csak akkor érdeklődöm valaki iránt, ha érzem, hogy valamit javára tehetek, és így megerősödik bennem az az érzés, hogy jótékony ember
vagyok. Ilyenkor valójában önmagamat szeretem. Egy önmagamról kialakított kép
megvalósításán fáradozom. De ha az a másik személy zavart kelt bennem, ha kihoz a
sodromból, akkor gátakat emelek önmagam védelmére. Könnyű szeretni valakit akkor, amikor ez beleillik saját életmenetembe, megerősíti bennem azt a tudatot, hogy
hasznos vagyok, hogy sikereket érek el.
Az igazi szeretet egészen mást jelent. Ahhoz annyira ki kell lépnem önmagamból,
hogy szívem átvegye a másik szívének ritmusát, hogy az ő fájdalmát sajátomként éljem át. Ez a részvét, a kompassió."
Mi a lenyűgöző ebben a fejtegetésben? Az egyes szám első személy, amelyben nincsen semmi hivalkodás. Ahogy a segítségre szoruló ember várakozását elemezve eljut
a hitelesség igényének és kötelezettségének megfogalmazásáig. Ahogy mások (mondjuk: az olvasó) leckéztetése nélkül lelkiismeret-vizsgálatot tart, s végül - elsősorban
megint csak önmaga számára - megfogalmazza azt a programot, amelyet ilyen világosan és egyértelműen valaha az evangélium fogalmazott meg.
A Christus círnü folyóirat, amelyben ezt a kompassióról szóló írást előkerestem, be
is mutatta a szerzöt. Ott olvastam először néhány mondatot az Arche-ról és a Foi et
Iumiére mozgalomról. Az ötmondatos szerkesztói tájékoztatásból megértettem, milyen közösségi háttér és milyen elkötelezettség, milyen személyes tapasztalatok sora
adja Vanier írásainak fedezetét. Azt is megtudtam, hogy akit én most fedeztem fel
magamnak, már világszerte ismert személyiség. A Bárkán túl, amelynek 81-ben már
56 csoportja létezett - mint olvastam: "szerte az egész világon" -, könyvei is hozzájárultak ahhoz, hogy fölfigyeljenek rá. Ekkor találkoztam a közösségröl szóló könyvének címével, megjelenési adataival.
Nem sokáig kellett várnom arra, hogy ezek a Vanier-rnüvek a véletlen folytán kezembe kerüljenek. 1985-ben Spanyolországban megfordultam néhány piarista ház-
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ban: a tá rsalgób an mindig figyelt em, m ilycn kön yvek va n na k az asztalon, m ik a k ő
zösség legfrissebb o lvasmányai. Meglepe tésem re majdne m m ind enütt megtal álta rn
Vanier s pa nyo ira fordíto tt írásait. Aztá n már ne m le pe tt m eg, hogy 'a kön yvke resk edések kirakat ából is r ám k öszö n te k. meg is vásároltam va la me nnyit. Így a sze re te tr öl
(szerc lcmr öl) sz ól ó köt etkét meg a k ő z ő s s é gr öl szó ló m űv ct e lő b b olvastam s pa nyolul , mint fra nciá u l. Id ehaza e ljutott hozzám az erede ti is. Ezt a k özös sé gről sz ól ó
munkát an nyi ra me gk edvelt em. hogy k é s őbb hón apokon á t fordítgattam b el ől e kispapjainkn ak egy-egy e lmé lke dési pont ra valót. Nagy öröm ömre szolgá lt, hogy nemrég magyarul is me gjelent.
Ezek ut án talán má r ne m is vo lt o lya n nagyon font os, ho gy sze mé lyes e n is köszönthettem Va nie r-t, a mi kor néh án y nap ra Magya rországr a látogatott. Rövid együ tt létü nk nem hozott csa lódást, d e so k úja t se m jel entett szá m o mra. Ma is úgy érzem,
ne m a kkor tal álk oztam ve le, amikor megszorítha ttam a kez ét. teát tölthettem ne ki,
ha nem ak kor, a mi kor a ha ngjára fölfigye lte m.
Azé rt sze mé lyes együ ttlé tü n k a lka lmával egy -ké t dolgot megké rde zte m t ől e . Példáu l az t, hogy ta n u lmányozta-e a régi szerzeteskö zösségek sza bályzata it, mert közösségrő l ír t kön yve so k o lya n gya korlati böl csességet ta rt alm az , a m ihez ha sonlót régi
rendalapítók , szerzetes e löljá ró k írása iban tal álhatunk. Mosolygott, s azt mondt a,
nemigen o lvas ta a szerze tes tö rté ne t d ok umentumait , d c az eg yezések nem lepik m eg,
hiszen ugyanaz a Lélek irán yítja a Bárka é leté t, aki a régi sze rzetes közössége ke t
vezette.
Igen , egy re világo sabb ez. Ho gy nem egy e mber csele kszik és fogalmaz itt, s m i
nem Jean Vani er ügyességé t, tiszt ességét , á ld oza tkészségé t va gy sze rve ző teh et ségé t
d icsérjük, han em egy ma gasabb erő m u n ká lkodásá na k vagyunk tanúi. Milyen érdekes látni, hogy a kegyelem ereje és lelemén ye ma azoknak a ke resztén yeknek é leté ben, környezetében mutatkoz ik m eg legfogh at óbban , közösséget form áló ev ide nciava l, a kik vá lla lkoz na k a legelesettebbek szo lgá la tára. Az egy házna k, a keresztény
em be rne k ma - kel eten és nyu ga ton - eze r ok a vagy jogcíme leh et a rra, hogy meglep ett vagy a kár sértődö tt képet vágj on. .Szidhatj a a világot, és keresh et a lib it,
am ell yel t étlens ége t. önzését menteget i. Mondhatj a, hogy kül önb l eh etős é gek re vá r,
mint amilyen eket a kö rülm én yek kínálnak, nem é r rá azokkal bajlódni, akiket útfélre
sod or t az é le t. Úgy lát szik, ho gy a ki így beszél és gondo lko d ik, Isten ke gyelmét és világosságát há rítja c l magát ól. A Zsinat nyilatkozott ar ró l, hogy az egy házna k újra a
szegé nyek egy házává kell lennie. Ez a program és prófécia válik valóra Jean Van ie r
körül.

