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AZegénYSég és a gazdagság miként a test és a lélek kölcsönösen jeltételezi
egymást: egyik sincs meg a másik nélkül - és viszont. A nyelvi el
szegényedés legújabb kori folyamata vezetett abboz, hogy a szegénység

és a gazdagságfogalmai kizárólag a (tárgyi) ellátottságjokozati megkülönböz
tetésére szalgátnae és ezáltal egymást kölcsönösen kizáró ellentétekké váltak,
jóllehet eredetileg ennéljóval többrőlvan szo. a szegénység a hiány, a gazdagság
a túláradás állapotjellemzője. A szegény eredendően nemesatz a megfosztott,
hanern a sóvárgó, a hiánya tudatában teljességre törekvő, a gazdag pedig a
túláradása tudatában a magáéból osztó, adakozó, szétáraszto.

A szegénység és a gazdagság az emberben eredetileg egyként van jelen:
kezdettől fogua mérbetetlenűl szegények és roppant gaz(lagok vagyunk.
Testünk, lelkünk és szellemünk ínsége a másikra, a világra, a fényre, a szerves
életre, a tér és a teremtés teljességére szerit és szomjaztat. Gazdagságunk:
létünk, személyre szabott adottságaink és lehetőségeink tágassága, bármilyen
történeti, társadalmi és személyi körülmények között, az élet egész idejében.

A szegénység és a gazdagság viszonylagosságának tudása az újkor hajna
láig nyilvánvaló és köztudott volt. A javakban gazdag emberről az evan
géliumtól áthatott világban ismeretes a szegénysége: szívének szabadság
hiánya, jigyelmének egyoldalúsága, érdeklődésének és érdekeltségének kor
látozottsága. A szenuedés és a lélek szegényei pedig boldognak mondattak
ínségükben, gazdagnak hiányaik közepette is.Az ernber a teljesség meghívott
ja a teremtésben. A Teremtő túláradó adakozásában az egészben való
részesedésre hívta meg. Gazdagságunk így a teljesség átérzett hiányából
forrásozik. Szegénységünk tudása és meg nem szűnő átérzése az, ami a
teljesség gazdagságára való meghívottságunkat táplálja. A szegénységet, a
hiányt, a teljesedettenséget. a megfosztottságot és a mindezeken érzett
szomorúságot személyes sorsukként hordozók ezért neveztetnek boldognak
és adnak tanítást és tesznek tanúságot a teljességről.

Késűtijhori tájainkon az összetartó kötelékek szétestek: a gazdagság
elkülönült a szegénységtől, a szegénység levált az elemi gazdagságról, távoli
jöldekre, vagy városrészekbe szorult vissza, gettókba vonult, vagy odakény
szeritették. új gazdagság és új szegénység született.

A haladás mítoszának hitvallói, működtetői és haszonélvezői a hihetetlen
tárgyi gazdagsággal együtt soha nem látott nyomorúságot és szegénységet is
teremtettek. És nemcsak a harmadik világban, az elsőbensem sokkal kevésbé
- legfeljebb másként - , mint a másodikban.

Dialektikus és történelmi nyomorúsággal sújtott második világunkban
mindez különösen szembetűnő. A gazdagság helyi változata harsányabb,
mint másutt, jobban látszik rajta az az ár, amit testükből-lelkükbőlfizettek
érte. A nyomorúság egyenlő elosztásának kísérlete miatt a szegénység is
nagyobb, a társadalmi működésképtelenségés a tárgyiasult hiány általános
sága folytán a szegények itt nagyobb megfosztottságban élnek, helyzetüket
alig enyhíti az intézményes segítségnyújtás és az együttérzés.

A gazdagság és a szegénység is szegényebb lett. Enyhítésének és átformálá
sának jeladata előttünkáll.


