
SULYOK ELEMÉR

Boldogok a (lelki) szegények

Éljünk akár szegényedő,akár gazdagodó világban,Jézus szavai szegényekről és gazdagok
ról korántsem egyértelműek.A bizonytalanságot, úgy látszik, évszázados beidegződések
és gyanakvások is fokozzák. Hiszen pártállástól, anyagi helyzettől függöen, ma is képesek
elócsalni némelyeket égbe emelő, másokat alvilágba taszító indulatokat. A tudat
ellenőrzésealól ki-kiszabaduló szenvedélyektőlkísért és értelmezett, gyakran a Biblia
szövegösszefüggéséből előrángatott idézetek az óvatosságná! is többre intenek: tárgy
szerüségre. De az előítéletektől megszabadító tárgyszerúség követelményének úgy
tehetünk eleget, ha megbízható szövegelemzőmódszerre lelünk.

R. E. Brown amerikai biblikus a Biblia szövegeínek háromféle értelméről,megértési
módjáról szöl.' Az első a szö szerinti értelem: az, amire a szerzö gondol, és aminek
megértését olvasóitól várja. A második a kanonikus értelem, melynek megragadása az
egész Biblia számbavételével válhat valóra. A harmadikat az egyházi értelemnek mondja,
amely az egyház igehirdető,hitoktató tevékenységéból kerekedik ki. Vagyis a mindenkori
keresztények változó életkörülmények között végzett írásértelmezésére gondol, melyet
aktualizálásnak is nevez.

A szegények és gazdagok bibliai életmódjában, üdvösségének háZatáján eligazodni kívánó
szándék megtorpanni kényszerül, amikor a szinoptikusokban, kivált Máté és Lukács
evangéliumában Jézus egy-egy mondásának más-más hangsúlyú változatával találkozik.
Nyilvánerre céloz B. van Iersel, amikor a következőket írja: "Szerfelett rabul ejtő azt látni,
hogy Jézusnak ugyanazon szavai különböző változatokban mindig különböző módon
rögződhettek az emlékezetben. Kötve vagyunk-e a kétféle magyarázat valamelyikéhez?
Mindenesetre ezzel a kettővel rendelkezünk, és mindkettő Szentírássá vált."2

A Forrás szegényei

B. van Jersei észrevétele és R E. Brown mödszere arra sarkallhat bennünket, hogy a Máté
és Lukács evangéliumában kétféle formában rögzült úgynevezett boldogság-ígéretek
puszta regisztrálásán túl arra is választ keressünk, miként hangzottak e kijelentések
(makarizmusok, melyek a boldogok jelentésű makarioi görög szóból vették nevüket)
Jézus ajkán? A forma-, illetve szerkesztéstörténeti módszerek a Máté és Lukács közös
kincséül szolgáló - feltehetőleg Antiochiában Kr. u. 50 körül keletkezett görög nyelvű

Forráshoz nyúlnak, hogy Jézus közelébe kalauzolják az érdeklődöt. A Hegyi beszéd
. beköszöntőjéül elhangzó ünnepélyes boldogság-ígéretek legősibbszövege Mt 5, 3- II és

Lk 6, 20b-23 összehasonlításából állapítható meg. Ez a közös hagyománykincs az előbb

említett Forrásból ered, és három rövid, azonos alakú és szerkezetű, görög p-vel kezdődő
kulcsszó (ptochoi= szegények, peinantes = éhezők, penthountes = szomorkodók) köré
fonódó költői mondást tartalmaz. Kénytelen-kelletlen lemondva aszövegváltozatok
összevetésébőlaz alapszöveghez vezető filológiai út kalandjáról, csupán a feltételezett
végeredmény közlésére szorítkozunk:

1. Boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. (Mt 5, 3, vö. Lk 6, 20b).
2. Boldogok, akik éheznek, mert majd kielégíttetnek (Passivum divinum: lsten majd

kielégíti őket.) (Mt 5, 6, vö. Lk 6, 2la).
3. Boldogok, akik szomorkodnak, mert majd megvigasztaltatnak. (Passivum divinum:

Isten majd megvigasztalja öket.) (Mt 5,4, vö. Lk 6, 2lb).
A három legősibb boldogság-ígéret hasonlósága részletező magyarázat nélkül is

szembeötlő: mindegyikük rövid, többes szám harmadik személyű,kéttagú mondatból áll.
Az első tagmondat az emberi nyomorúság jelenlegi helyzetét mondja ki, a másodikviszont
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ennek a helyzetnek a megváltozását helyezi kilátásba, s megemlíti azt a motívumot
("mert"), amiért a szegények, éhezők és szomorkodók már most boldognak mondatnak.
Az ószövetségi makarizmusokkal rokon kijelentések első fele az "édes mostoha" féle
oximoronokra emlékeztetőparadox feszültséget teremt: boldogok a szegények, s majd
csak ezután, a mondat második részében oldódik fel a szándékolt disszonancia.

Kik ezek a szegények? Általánosan elfogadott vélemény szerint semmi sem hatalmaz föl
bennünket arra, hogy bármiféle vallásos csoporthoz vagyszociológiai réteghez tartozók
nak tekintsük őket. I. Hermann a következő szavakkal jellemzi őket: "Kiket is illet a
-szegény- szó? Akiknek nincsenek anyagi eszközeik és hatalmuk? Igen! A szöveg itt
megkívánja gondolkodásmódunk megváltoztatását, hogy alkalmazkodjunk a bibliai gon
dolkodás egyik jellemző vonásához, ahhoz, hogy Isten a szegények pártján áll. Az az
üdvösség, melyet Jézus bejelent, prófétai üzenet a szent Istenről, aki megvigasztalja a
szegényeket, kiemeli őket, létük porából és szeanyéből (Zsolt 113, 7), és megvidámítja
őket, -felállítja trónját- közöttük, az elnyomottak és megszégyenítettek között (Iz 57, 15
vö. 49, 13). Istennek a szegényekről való gondoskodása az egész Ószövetségben nyomon
követhető. Aki bensőségesen meg akar ismerkedni Isten bibliai fogalmával, annak
komolyan tudomásul kell vennie, hogy Isten alig rejtett módon gondját viseli ennek a
társadalmi osztálynak. "3 Amegszólítottak tehát anyagi értelemben vett szegények. De nem
azért boldogok, mert ágrólszakadtak, és nem is azért, mert belső igény, vallási nyitottság
jellemzi őket.

A hangsúly másra esik. Arra, hogyJézusnak ezekben az új világot megnyitó kijelentései
ben valójában nem az emberről és teljesítményéről van szö, hanem Isten szabad
ajándékáról. Isten és az ember ügyében Istené a kezdeményezés. Isten Jézusban szóhoz
jutó szeretetéé. S ez a szeretet szuverén döntés, szabad tett. Ha nem az volna, akkor
megszűnne szeretet lenni. Ezt a szeretetet tehát nem lehet megelőzni. Nem lehet
erőszakkal kicsikarni, teljesítménnyel kikényszeriteni. Nem lehet fondorlatos csellel
kiprovokálni. Jogigényt sem lehet rá támasztani, még erkölcsi erények és kiválóság árán
sem. Hiszen a legkülönb erkölcsiség is mindig a bún stigmáját magán viselő emberhez
tartozik. Es ha őszinte az ember önmagához, nem tagadhatja: tökéletességre való
törekvésében mindig ott lappang - !,Uég ha titokban is - az öntetszelgés vagylegalábbis
az önkeresés esélye. Az, amit Szent Agoston "concupiscentiá"-nak, Luther "cor incurva
tum in semetipsum"-nak, önmagába vissza-visszahulló szívnek, mai átültetéssel "Ich
süchigkeít"-nek ( önösségnek) nevez.

Azaz Isten már jelen van, míelött az ember még bármit is teljesítene. Vagya biblikusok
között elterjedt kifejezéssel szólva: Isten indikativusza, kijelentése me~előzi az ember
imperativuszát, felszólítását. ,,Az indikativusz az evangélium közepe - mondja P.
Hoffmann/i Isten előzékenykegyelme tehát nem függ az ember erkölcsi mínöségétöl
vagy vallási érzékenységétől. "Azon motívumok, amiért itt az emberek boldogoknak
mondatnak, egyáltalán nem vallási vagy erkölcsi természetűek.Jézus olyan emberekhez
fordul, akik szegények, akik éheznek, akiknek gondjaik vannak. Valójában mindez egy és
ugyanazon téma konkrét változatai. Itt minden egyes esetben olyan emberekről van szö,
akik bármiféle szempontból szánandó állapotban élnek. Es ezeket az embereket Jézus
boldogoknak mondja, nem esetleges erényük, belső magatartásuk vagyIsten országára
való nyitottságuk miatt, hanem egészen egyszeruen azért, mert ők a szegénységnek,
szükségnek, bánatnak és aggodalomnak ebben a helyzetében élnek,">

Istennek ez az új kezdeményezése jut kifejezésre jézusnak a gyermekek iránt tanúsított
magatartásában. Nem véletlen, hogyJézus Isten országa példás befogadójául a gyermeket
említi. Mert mint PilinszkyJános írja, "a gyermekek az ábrándok teljességében élve tudják
magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak. Az ő belső világukat még nem
parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek, ezért lehetnek birtokosai mindennek!
Ezért érezhetik magukénak az egész teremtett világot. -Szegénységükben- övék minden,
amit kezükkel elérnek, s az is, amit el se érnek: a teljes égbolt, a csillagok minden
ragyogása. Milyen szánalmas hozzájuk viszonyítva a felnőttek, s kivált a gazdagok birtoklási
vágya, milyen barbár, szerezve egyre szegényebb, gazdagodva egyre nincstelenebb
állapota a léleknekl'v
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De miben is áll a szegények boldogsága? Nem az emberi lét határhelyzetében. "A
nyomorúság és a szegénység éppen úgy baj és kín, mint a vakság,bénaság, bélpoklosság és
halálraszántság (Mt 11, 5). De a határon túl Isten várakozik, sőt Isten megy egyenesen
eléjük azoknak, akik reá várnak. Ha az ő királyi uralma követendő, akkor ez a jövendő a
-Boldogok vagytokl- sokrétű szózatának ragyogó sugarain át már másvilági élettel
vigasztalja az embert, éppen úgy, mint ahogyan a jelenbeli szegénységet sem önmagáért
nevezi boldogságnak. Boldogok vagytok! - ez nem azt jelenti: a mennybe juttok, nem is
ezt: ha jól értitek, akkor már most is a mennyben vagytok, hanem ezt: Isten királyi uralma
eljön hozzátok" - írja G. Bornkamrn."

Sőt, Isten királyi uralma már rnost "van", de nem statikus zártságban, hanem dinamikus
esernényszerüségben. Azok, akik számára lsten felkínálja országát, még nem érzékelik a
maga teljességében, de azért ez az ország már "van", már az ő örökségük. Boldogok, de
nem egyszeruen azért, mert ez a királyság egykor majd elérkezik, hanem azért, mert
jövetele küszöbön áll: a jelenbe betörő jövőként, a kronosba belépő kairosként. Ezek az
emberek joggal érezhetik magukat boldogoknak. Mégpedig most, mert Jézus fellépésével

. ez a nap már beköszöntött. Elérkezett az Izajás megjövendölte ígéretek megvalósulásának
pillanata: lsten nekilátott, hogy végérvényesen felállítsa királyságát minden nyomorult
ember javára. "Mi volt az öröm? Ráadás a jajra" - írja G. Apolünaire»

Ha ráadás, akkor ajándék. Ha ajándék, akkor boldogság. Ha boldogság, akkor kegyelem.
Kegyelem a "jaj"-ba foglalt életű szegényeknek.

A Forrás tanúsága szerintJézus Galileában, nyilvános működése kezdetén kibontja Isten
királyi uralmának eszkatologikus zászlaját. Megfellebbezhetetlen teljhatalommal hirdeti
ennek az országnak a "magna charta"-ját.Ezért a szakemberek helyes érzékkel rnutatnak rá
e proklamáció krisztológiai vonatkozásaira. "Már maga a makarizmus is az evangélium
üzenete, örömhír, annak az igehirdetésnek elsőkonkrét alkalmazása, hogy az ország közel
van. Es mivel Isten közelsege lényegileg összefügg azzal a ténnyel, hogyJézus most föllép,
ezért ezeket a makarizrnusokat végül is krisztológi:lilag kell értenünk, még ha rejtélyeseb
ben és áttételesebben is, mint a későbbi, üldözötteknek szölö boldogság-ígéretben."? W
JHlling szerint Jézusnak ez a beköszöntő igehirdetése az "üdvösség feltétlen ígérete" és
"Isten korszakfordító kinyilatkoztatása". P Hoffman úgy jellemzi e holdogság-ígéreteket,
mint "Isten új rendjének proklamációját a világ nyilvánossága előtt". j. Dupot pedig
megállapítja: "A boldogság-ígéretek mindenekelőttaz irgalmat és az igazságot nyilatkoz
tatják ki, melynek lsten uralmát kell jellemezniük."lO

Máté lelki szegényei

Máté az örökségül kapott Forrás boldogság-ígéreteit nem betűhívformában idézi, hanem
a körülötte megváltozott egyházi életet szem előtt tartva úgy teremti újjá őket, hogy
olvasóinak útmutatást adjon. A legősibb három makarizmust, akárcsak Lukács, kiegészíti a
Forrásból vett - talánjézus életének végén elhangzott, de Húsvét után kijegecesedett
negyedik, prózai stílusú ígérettel, melyaz üldözötteknek szöl. Az eredeti logionokat egy
egy szö betoldásával bővíti ki: a "szegények"-et a "lélekben" (Mt 5, 3) jelzővelminősíti,az
"akik éheznek" igét pedig a "szomjaznak az igazságra" szavakkal egészíti ki. Sőt öt
boldogság-ígérettel - szelídek (Mt 5, 5), irgalmasok (Mt 5, 7), tiszta szívüek (Mt 5, 8),
békét teremtök (Mt 5, 9), az igazságért üldözöttek (Mt 5, 10) - toldja meg a Forrás
eredeti négy mondását. Máté csodálatot ébresztő szerkesztő tevékenységének most
azonban mégsem stilisztikai és tartalmi vonásait kívánjuk megvizsgálni, hanem az
átdolgoZás következtében megváltozott szemIéletmódját. Azegy-egy szavas betoldások és
a kiegészítesek mind-mind arról árulkodnak: az evangelista az ember belső, lelki
magatartását akarja hangsúlyozni. A szegények mellé tett "lélekben", az "éheznek" mellett
szerepeltetett "és szomjaznak az igazságra" szavak lelki magatartásra, megvalósítandó
életmódra és erkölcsi erényre utalnak.

A boldogság-ígéretek első része, a "Boldogok a ... " már nem egy adottság (hogy
anyagilag szegények, hogy éheznek, hogy szomorkodnak) megállapítását fejezi ki, hanem
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az üdvösségben való részesedés föltételét. A címzettek, a boldogok már nem a paradox
értelemben vett kiváltságosak (szegények, aki örökölni fognak stb.), hanem az erkölcsös
emberek (lelki szegények), akik morális eszményekhez igazítják életüket. Más szavakkal
azt is mondhatnánk: Máté a negatív élethelyzetet (szegénység, éhség, szomorúság)
átalakítja pozitív magatartássá (lelki szegények, éheznek és szomjaznakaz igazságra), az
élet fonákját átfordítja a színére, Keze között a boldogság-ígéretek olyan erénygyűjte

ménnyé állnak össze, melyet a keresztényeknek követniük kell a gyakorlatban. Oly nagy
mértékben érdeklődik a "lelki" iránt, hogy szinte szem elől veszti az "anyagi"-t. Lelki
szegények (kiegészíthetjük: szelídek, irgalmasok, tiszta szívüek, békét tererntök) jómódú
keresztények között is akadnak. Tény, hogy az első három boldogság-ígéret a még nem
keresztényeknek szólt, Máté azonban már keresztény hitsorsosainak címzi őket, buzdító
szándékkal. Az eredeti Forrásban kitapintható rnessíasí proklamáció - Isten országa közel
'.?ll,s az ország Isten kiérdemelhetetlen ajándéka - már nem időszerűa kortársai számára.
Ok tudják is ezt. Ezért Máté megszelídíti a boldogság-ígéretek messiási vonását, hogy ezáltal
az éppoly szükséges emberi választ sürgesse. Jóllehet Isten országa Isten szabad ajándéka,
mégis alapvető emberi magatartást feltételez. S a helyes válasz, amely egyben az üdvösség
alapföltétele, a lelki szegénység és szinonimái (szelídség, irgalmasság stb).

A lelki szegény, a gazdaggal ellentétben, az, aki teret enged át önmagából annak, ami
nem az övé, aki helyet készít annak, amit ajándékba kap, miközben kezéből fokozatosan
kihullik mindaz, amihez eddig görcsösen ragaszkodott. Metaforája a kitárt kéz, az üres
tenyér, mely nemcsak elfogad, hanem tettre is kész. Agazdage pedig az ökölbe rándult kéz;
az ököl, melynek "igazsága" a megajándékozhatatlan Zártság, az a sok mínden, ami
marokban tartható; legyen az kalapács vagy könyv, fizikai, szellemi vagy éppen vallási
teljesítmény. Szegény az, aki elégtelen önmagának, aki másra szorul, aki megtapasztalja,
hogy élete nem a saját kezében van, hanem máséban: Istenében és felebarátaiében. Ezért
"anyanyelve" a párbeszéd. Ellenpárja a gazdag, az önmagával eltelt, az önmagát ünnepelte
tő szavak ökörnyálában élő ember. Ezért "anyanyelve" a monológ. A szegény bibliai
képviselőjea rnellét verő vámos, a gazdagé pedig a gőgös farizeus (vö. Lk 18,9-14). ,,Az
-eoangéliumi szegény- organikusan birtokolja a világot, a -gazdag- viszont anorganiku
san; szervetlen, sötét masszában rákosítja el maga körül az életet" - írja PilinszkyJános. l l

Máté evangéliumában a boldogság-ígéretek etikai hangsúlyozása egészen nyilvánvaló.
De nem feledkezhetünk meg arról, hogy lehetetlen figyelmen kívül hagyni e boldogság
ígéretek krisztológiai megalapozását. Hiszen Máté evangéliumának Jézusa az, akit a
makarizmusok leírnak, O az, aki megvalósítja a "keresztény" programot. Galileából
származik, az ortodox júdeaiak és Jeruzsálem vezető rétegei által mélységesen megvetett
Izrael .Viharsarká'i-ból. Ráadásul a közmondásosan átkozott Názáretből (vö. Jn l, 46:
,Jöhet-e valami jó Názáretből?") érkezik. Ezért Máténak hosszabb szakaszt kell idéznie
Izajásból, hogy megmagyarázza Jézus galileai származását (vö. Mt 4, 13-16). És amikor
Jézus családjának Egyiptomból való visszatérését követő názáreti letelepedésérőlbeszél,
körmönfont filológiai okoskodásba kell bocsátkoznia (vö. Mt 2, 23), hogy "szalon
képesssé" tegye Jézus neveltetésének színhelyét.

Jézus szegényvolt, lélekben is, ezért szölhatott így:,Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én
igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást
találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű" (Mt ll, 28-3Q). E
lelki szegénység egyik vonását, a szelídséget Máté több alkalommal is kidomborítja: "Ime,
az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom
neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja
hangját az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri el, és a füstölgő mécsest nem oltja ki,
míg győzelemre nem viszi az igazságot. Es az ő nevében reménykednek majd a népek' (Mt
12, 18-21). Amikor virágvasárnap győzelmesen bevonul Jeruzsálembe, akkor }s a
meghirdetett "szelíd" (Zak 9, 9) király marad: .Mondjatok meg Sion leányának: Ime,
királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikaján" (Mt 21,5). Ez a
Jézus van jelen a névtelen, éhező és szomjazó emberekben, _azidegenekben, a
mezítelenekben, a betegekben és foglyokban (vö. Mt 25, 31-46). Es ez a szegény élet a
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keresztfán teljesedik ki, amikorJézus egy-egyfohászba (vö. Mt 27,35. 43. 46) sűrítve idézi
fel, és foglalja össze Jahve minden szegényének imádságát. A híres Krisztus-himnusz (Fil
2) Jézus szegénységet kiüresedésnek mondja. Mivel Jézus a szegénységben egészen a
kíüresedésíg ment el, örökségül kapja a 2. zsoltárban ígért valamennyi népet és birtokul a
földkerekséget. Mivelfenntartás és feltétel nélkül átengedett magából mindent, részesült
Atyja dicsőségében, és vált az általa meghirdetett "Boldogok a szegények!" paradoxo
nának egyetlen és megismételhetetlen példájává.

Máténak éppen e mellőzhetetlen krisztológiai szempontja miatt nem láthatunk az általa
összeállított és átértelmezett boldogság-ígéretekben merő erénykatalógust, netán "notae
ecclesiae"-t, és a lelki szegénységet sem azonosíthatjuk teljesen az erkölcsi tökéletességre
törekvővallási teljesítménnyel. Hiszen a boldogság-ígéretek etikai hangsúlya olyan fontos
és alapvető kontextusba került, mely az üdvösség szuverén ajándékát hirdeti minden
ember számára. Tehát az etikai szempont kiemelése nem Máté egyházának vagy a
szerzőnek önkényes tette, hanem a Jézus meghirdette eszkatológia újraértékelése, és
mélyebb értelmének fölszínre hozatala. Az átértelmezés magyarázható az anyagilag
szegényektől a Máté egyházáig húzódó időszakhallgatóságának megváltozásával. Mínden
esetre Máté egyháza számára a boldogság-ígéretek, így a szegények is, nemcsak
paraklészisz (vigasztalás), hanemparainézis (buzdítás) is.

Lukács szegényei

A biblikusok egységes nézéte szerint Lukács a Forrást követve Jézus szellemében mondja
boldogoknak a szegényeket, vagyis az anyagilag nélkülözőket és rászorulókat (Lk 6, 20).
Máténál hűségesebben ragaszkodik Jézus szó szerinti igehirdetéséhez; megőrzi a makariz
musok eredeti számát és sorrendjét. Ugyanakkorellenpontként négy Jaj nektek gazdagok!"
mondást csatol hozzájuk. Talán a Mózes Törvénykönyvének 27-28. fejezetének "áldás
átok" egymást követő mintája lebeghetett a szeme előtt. Ehhez bátorításul szolgálhatott a
boldogság-ígéretek és a jaj-fenyegetésekösszefonódása a Krisztus előtti, kései zsidóságnál.

Erdemes arra is felfigyelni, hogy Lukács két ízben is (6, 21), a második és harmadik
boldof7ság-ígéretbe, majd a 25. versben, az ellenkező előjelű jaj-fenyegetésekbe egy-egy
.rnost -ot illeszt be. A .most" e négysze ri betoldása tudatos szerkesztői és értelmezői

munka eredménye lehet. Mi lehet ennek az oka? A kérdésre adandó válasz keresésében
figyelembe kell venni aR.E.Brown említette kanonikus értelmezést; vagyisaz eligazítást a
Biblia egészétől kell várnunk, amint ezt Máté esetében is tettük. Miként az egész
Újszövetségben, úgy Lukács evangéliumában is kifejeződik az a felfogás, hogy Jézus
beteljesítette az ószövetségi várakozásokat. Az ígéret ideje tehát elmúlt, és Jézus
eljövetelével beköszöntött az üdvösség ideje. Ezért nemritkán szembekerül a .rnost" a
"volt"-tal, Lukács szerint az evangélium azzal kezdődik, hogy Jézus föllép a názáreti
zsinagógában: "Az Ur Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot
hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a
vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem
az Ur kedves esztendejét." (Iz 61, 1-2) A felolvasás után Jézus elmondja legrövidebb
igehirdetését: "Mateljesedett be ez az írás fületek hallatára" (vö. 4, 18-21). Eza pillanat a
napja, a "má"-ja, a .most"-ja az iménti ígéretek messidsi beteljesedésének

Persze a Lukács boldogság-ígéreteiben és jaj-fenyegetéseiben említett .rnost"-nak
közelebbi jelentése is van. A jelenlegi életet és szenvedést, vagy éppen mulandó
boldogságot szembeállítja azzal, ami a halál után következik, a jutalommal vagy
büntetéssel. A .most" tehát nem a múlttal, hanem a jövővel kerül szembe. Mert végső

soron a halál az, ami szétválasztja, két részre bontja az időt. Ezzel a gondolattal és
szemlélettel gyakran találkozunk a profán és vallásos bölcsességi irodalomban. Követ
kezésképp ezt a .most"-ot nemegyszer "bölcsesség; most" -nak hívja a szakirodalom. A
jelen és a jövő szembeállítása Lukács evangéliumában alig észrevehető hangsúlyeltolódást
idéz elő. A Forrás Jézusa Isten eszkatologikus jelenlétét hirdeti, Lukácsé viszont inkább
tanít, eszmélkedésre ösztönöz.
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A "Boldogok a szegények!" kijelentéssel Lukács félreérthetetlenül tudtul adja: miként
Jahve az Ószövetségben a szegények oldalán áll, akként Jézusnak is elsódleges küldetése
és gondja, hogy az élet és a világ peremére szorult emberekpártjára keljen. Jézusban Isten
végérvényesen az ővédelmüket vállalja. Lukács szerintJézus ezért kíván teljes lemondást a
meghívott tanítványoktól: "Mire kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva
követték őt" (Lk S, 11).~ (Lévi) ott hagyott mindent (Mk-ban és Mt-ban másképp),
felkelt és követte őt" (Lk S, 28). És így érthető, hogy Jézus szánja a gazdagokat. Nem a
vagyon miatt, ami önmagában nem bún, hanem veszélyei miatt. Amiatt, hogy a gazdagnak
nagy a kísértése a keményszívúségre; a szegényekkel, özvegyekkel, árvákkal szemben
tanúsított közömbösségre, mint például a névtelen dúsgazdagnak, aki oly mértékben
merül el saját fényűzésébe és fogyasztói lázába, hogy egyszeruen érzéketlen a szegény
Lázár nyomora iránt (Lk 16, 19-31). Valami hasonlóról esik szö az esztelen gazdag
példázatában is (Lk 12, 16-21). E gazdag ember csalfa önámításában nagy terveket
kovácsol és élvezni akarja vagyonát: végre pihenni kíván, nagyokat enni és inni, ám sem a
saját halálát nem veszi számításba, sem annaklehetőségét, hogy amije van, az nemcsak a
magahasznát szolgálja, hanem másokét is. Mert a teli csűrök nemhogy életbiztosítást nem
nyújtanak, hanern egyenest elhibázzák az életet: "Bolond, az éjjel elkérik tőled a lelkedet"
(12, 20a). Jgy jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag" (12,21).

Lukács evangéliumát a "szegények evangéliumá"-nak is szokták nevezni. Nemalaptala
nul. Az előbb említett néhány példából is kitetszik Jézus radikalizmusa. Am ez a
radikalizmus semmiképpen sem jogosít fel arra, hogy Jézust egyszeruen egy szociális
forradalom előharcosaként szemléljük. Mert igaz ugyan, hogy a gazdag ifjúval történő
találkozásakor végső tanácsként minden vagyona eladását és szétosztását ajánlja - talán
azután érdekIődve,hogy e fiatal ember miért is tartotta meg a parancsokat zsenge korától;
neveltetésből, szokásból, vagy pedig a főparancstól, Isten és az ember szeretetétöl
indíttatva -, mégsem lép föl a vagyonról való általános, mindenkire egyformán érvényes
lemondás követelményével. Hiszen láthatólag jól érezte magát Márta betániai házának
vendégmarasztaló légkörében (Lk 10, 38). Jézus nem határozza meg "receptszeruen",
hogy mennyit birtokolhat az ember, és mikor lesz a vagyonból vagyon-szeretet, sőt

vagyontól való teljes függés. De azt világosan kimondja, hogyavagyon nemválhat az ember
bálványává; ha az ember megnyeri is az egész világot, önmagát elveszítheti vagy önmaga
kárát vallhat ja (Lk 9, 2S). A gazdagok a nyilvánvaló veszélyek, kísértések, buktatök
ellenére sincsenek kirekesztve az Isten országából, de tudniuk kell - Mátéval szölva- :
"ahol a kincsed, ott lesz a szíved is" (Mt 6, 21 ), "Senki sem szolgálhat két úrnak ... : nem
szolgálhattok Istennek és a mammonnak" (Mt 6, 24). Mert minden attól függ, hogy hol az
ember szíve. Szíve ugyanis nem függhet egyidejűlega földi és a mennyei kincsektől.Tehát
a tehetős embemek is van esélye az üdvösségre, ha vagyonávalJézus ügyét szolgálja, mint
Johanna, KuZának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsanna, de sok más
asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukkal" (Lk 8, 3). Vagy felebarátját segíti, mint az
irgalmas szamaritánus. Magatartásának példája nem abban rejlik, hogy mindenét odaadja,
hanem éppen abban, hogy anyagi, pénzügyi eszközeivel talpra állítja a rablók áldozatául
esett szerencsétlen embert. Kimossa a sebeket, mert van bora és olaja. Bekötözi a sebeket,
mert van miből tépést csináljon. Felülteti a nyomorultat barmára, mert van szamara.
Elviszia fogadóba, és viseli a költségeket. mert van két dénárja (Lk 9,30-37). Azt teszi,
amire a lehetőségeiből futja. Nem többet, de nem is kevesebbet. Az embemek tudnia kell,
hogy vagyonát jól kell használnia. A pénz sosem lehet cél, hanem a szamaritánus lába
nyomában járva másokat szolgáló eszköz.~ kér tőled, annak adj, és aki elveszi a tiedet,
attól ne követeld vissza" (Lk 6, 30). Ezért kell a szegényeket is meghívni a lakomára
(Lk 14, 12k). Stalán ebben az értelemben érthetőez a tanítás is: "szerezzetek magatoknak
barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök
hajlékokba" (Lk 16,9). Ezenközben érdemes emlékezetbe idézni az özvegyasszonyt, aki
nem fölöslegébőlad pénzt a templom perselyébe, hanem a szükségesből (Mk 12, 41 ), és
így a mennyiségi kevéssel minőségi többet tesz. Az ajándékozásban ugyanis nemcsak az
számít, amit az ember ad, hanem az is, amit megtart. Mert a szegénység és gazdagság
dolgában is a mindent megelőzőés felülmúló norma: a szeretet parancsa.
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A "boldogok a (lelki) szegények"-hez fűzött néhány megjegyzés szándéka az volt, hogy
érzékeltesse az evangéliumok megegyező és különbözö - szemléletben jelentkező 
vonásait. A FotTásban az első három boldogság-ígéret úgy jellemezhető, mint messidsi
proklamáció, mely minden nélkülözőnekés ínségben szenvedőnek szól. Máté átdol
gozásában e felszólításokparainetikus, buzdító felszólításokká válnak, és megfogalmazzák
az eszkatologikus üdvösségben való részesedés feltételeit. Lukács ismét másként, a
bölcsességi tanítás műfajában teremti újjá a makarizmusokat, és a földi élet végességére.
valamint a túlnani jutalomra oktat.

Jézus lsten kezdeményező készséget hirdeti ki, az evangélisták az ember válaszát
fogalmazzák meg. Máté a belső készségre utal, Lukács pedig a lemondásra. Bár a
különbségek nyilvánvalóak, de mégsem szüntetík meg a folytonosságot Jézus és a későbbi

szerkesztöi tevékenység között. Az evangelisták műve, Jézus szavait bátran újjáteremtő

vállalkozása mércéül és például szelgalhat a mai egyház és keresztényei számára. Idők és
helyzetek változásaitól függően adódhatnak alkalmak, amikor elsősorban a messiási
örömhírt kell meghallani: Isten elfogadja az embert, mielőttbármit is tenne, mint a Forrás.
Más alkalommal inkább az Istennek adandó választ kell megtalálni, mint Máté. Ismét
máskor meg éppen a tovatűnő .rnost"-ot kell észrevenni a maga hanlis biztonságával és
gazdag önteltségével. Persze mindezt egyszerre nehéz meglenni. De boldogok, akik
szabadsággal és leleménnyel újra meghallják és megvalósítják a (lelki) szegénységet. Es
boldog az az egyház, amelynek ilyen kezdeményező kedvű hívei akadnak.
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MÁTÉ-TÓTH ANDRÁs

Születőben a szegények egyháza
Szegények a felszabadítási teológiában

Földünkön 500 millió éhező ember él.
l milliárd abszolút szegény.
2 milliárd ivóvízellátás nélkül.
1,5 milliárd nélkülözi a legalapvetőbb orvosi ellátást.
500 millió munkanélküli vagy évente l SOdoUárnál kevesebbet keres.
814 millió írástudatlan.

E tények elemzése során a latin-amerikai egyháznak fel kellett tennie a kérdést, vajon
elegendő-e a szegényeket adakozással és jótékonykodással szeretni? A válasz az egész
világegyház számára döntő, talán korszakos jelentőségű.Az egyház a történelem folyamán
sokféleképpen foglalkozott a szegényekkel, de velük kapcsolatos magatartása sohasem
vált ennyire közponríva. Észak és Dél konfliktusa azt a kérdést veti fel a keresztényeknek,
hogy mint az északi féltekéhez tartozó egyház nem bűnrészes-ea Dél nyomorában. Avilág
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