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Szegényekkel vagy szegényként élni?
Keresztény tapasztalatok Indiában

i

Az indiai Santiniketanban - ahol nyolc éve lakom - van ugyan egyetem, környékén
szétszörtan házak, épületek, ahol a professzorok és a hallgatók laknak, de város nincs a
közelben. A szántóföldek az egyetemig nyúlnak. A szobám ablakából rálátok a legközeleb
bi falu szalmatetős nádkunyhóira. Egyedül élek, de sokan jönnek hozzám delente a
szomszédos falvakból. Hetenként kétszer pedig Ghosaldangába, egy tíz kilométernyire
levő törzsi faluba megyek. Az ottaniak egy kicsiny kunyhót építettek számomra, ahol
ottlétemkor lakhatom: ott írok, olvasok, beszélgetek, és egyben ez az éjjeli szállásom is.

Az évek folyamán úgy adódott, hogy főleg a hindu és a törzsi falvak lakóival tartom a
kapcsolatot, velük barátkozom inkább, mint az egyetemhez tartozókkal. Santiniketanban
nincs keresztény templom, a legközelebbi katolikus pap harminc kilométernyire lakik.
Mint keresztény tehát magamravagyok utalva.

Nemcsak az anyagiak hiánya ...

Mindenekelőttszeretnék egy mítoszt megcáfolni. Némely keresztény szervezet, mísszíös
folyóirat, sőt szerzetesrend azt hirdeti, hogy éljünk úgy, mint a szegények. Ez a felfogás
olyan elterjedtté vált, hogy ezt tekintik az evangéliumi élet eszményének, feltételének. De
hát megosztható-e a szegénység? Véleményem szerint a szegénységet nem lehet és nem is
lenne kívánatos megosztani.

Mi a szegénység? A szegénység nemcsak anyagi természetű hiány: táplálkozás, ru
házkodás, emberhez méltó lakhatás vagy tisztességesen megfizetett munka hiánya. A
szegénység fogalma ennél sokkal tágabb: az iskolázottság hiányát, a vagyon mint birtoklás
hiányát is jelentheti, ami nélkül tervezni, takarékoskodni, egyáltalán pénzzel bánni sem
lehet. Ide tartoznak a higiénia hiányosságai, az egészséges életmódra, a gyakorlati életre
nevelés hiánya is. A szegénység nagyon szűkre szabott anyagi, ismereti, pszichológiai 
sőt egzisztenciális szituációnakvaló kiszolgáltatottság. Annál inkább szűkülaz emberi élet
horizontja, minél nyomorúságosabb szegénységbe süllyed, mígnem a nyomor kolonca
földre teríti a szegényt. A szerencsétlen nincs is tisztában helyzetével, ezért nincs - és
nem is fejlődik ki benne gyakorlati terv vagy akár vágy is csupán a menekülésre.

Világos, hogy egy - nem szegény - keresztény a szegények iránt érzett szeretet által
indíttatva nem fog például higiéniai szabályok nélkül élni, vagy nem gazdálkodik ezért
tervszerútlenül, és nem hoz irracionális döntéseket. Nem tagadható meg az a képzettség
és a gyakorlati életben szerzett tapsztalat,amit egy nem szegény keresztény neveltetése
útján szerez meg - és miért is mondana le róla? Sőt, bún volna, ha a szegénységből adódó
hiányosságokat és nyilvánvaló hibákat utánozni próbálná. Nem úgy kell tehát élni, mint a
szegények, hanem velük együtt. Ez az egyedül felelős és lehetséges megoldás és
magatartás. Az együttélés a szegényekkel nevelő hatású: a nem szegénynek kötelessége
életével példát mutatni a szegényeknek - így tanítani őket arra, hogy a nincstelenségben
is élhetnek megelégedettebb életet, ha a meglevőket jobban használják. Mindamellett
számolni kell azzal, hogya szegények életéhezvaló alkalmazkodás során minden igyekezet
ellenére is lesznek éles különbözöségek, és kell is hogy legyenek.

Az, aki kívülállóként közeliti meg a szegények életét, a tervezés hiányát és az enervált
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cselekvésképtelenséget gyakran szerénységnek. megelégedettségnek látja, és ez lelke
sedéssel tölti el. Hiszen abban a tehetős társadalmi környezetben, ahova ő maga tartozik,
annyi mohösaggal, törtető karriervággyal találkozik. Úgy tapasztalja, hogy a szegények
viszont szerény, egyszerű emberek, akik a nyugalmat becsülik, nem hajtja őket a becsvágy,
nem nyomorítja a hajsza. Ez jó megfigyelés és igaz is: a szegény "elégedett" a sze
génységében, mert nem ismer más állapotot. Aszülei is szegények voltak, a szomszédaik, a
barátaik és rokonaik is azok. Számukra a szegénység olyan életforma, mint a tehetősöknek

az, hogy autóval járnak a hivatalukba. vagy az esti tévénézés. A nem szegényt a sze
génységgel való szembesülés állandóan összehasonlításra készteti. Ebből értékítéletek
születnek: a szegények helyzetének tárgyilagos értékelése, valamint a saját magatartására
vonatkozó utalások. A szegény ezzel szemben ritkán hasonlítgat. Állapotából következik,
hogy nincs benne elég képzelőerő, amivel magát a tehetősek helyzetébe képzelhetné,
hogy következtetéseket vonjon le vagy akár követelésekkellépen fel velük szemben.

Tehát ami számunkra, akik nem vagyunk szegények, szerénységnek, gyakran szinte
gyermeki elégedettségnek tűnik, és ezért csodáljuk is a szegények életmódját - nem
nevelés eredménye, nagyrészt nem tudatos tartás, hanem csak helyzetük következménye.
Ők ezt így nem is tudják ilyen pontosan meghatározni, ezek a megállapítások a kívülállók
részéről származnak, akiknek megvan a lehetőségük az összehasonlításra. Nem volna
azonban méltányos pusztán spekulatív módon olyan képet alkotni, a szegényekről, ami
nem felel meg a valóságnak, és aminek nem is képesek megfelelni. Az ő életkörüknényeík
ösztönözzenek bennünket arra, hogy elgondolkozzunk a sajátunk felett, és a szegények
elégedett egyszerüséget tekintsük egy egyszerűbb életmódra való kihívásnak.

Ez az "egyszerűség" azonban nem válhat eszménnyé, követendő életformává - sem a
tehetösek. sem pedig a szegények számára. Thdatában kell ugyanis lennünk annak, hogyez
nagyon labilis, törékeny állapot. Már némi iskolázottság, a más körökben élő emberekkel
való találkozás, vagy akár a segélyezés maga felkeltheti az "elégedett" szegényben a
kapzsiságot, a luxus és a semmittevés után vágyat.

Ezek általánosan igaz megállapítások, mégis jogos a "szegények romlatlanságáról"
beszélni. A szegények körében ugyanis rendszerint erős a családon belüli összetartás,
rendkívül fejlett az egymás iránt érzett felelősség.Továbbá - mivel a szegények számára
az élet sok területe ismeretlen, kevesebb alkalmuk van cinikus, frivol, gyűlölködő

magatartásra. Ezek ugyanis olyan magatartásformák, amelyek magasabb életszínvonalon
élő, szélesebb és komplexebb látókörrel rendelkező embereknél fejlődhetnekki. Ilyen
megvilágításban talán még a "szegények ártatlansága" is szöba jöhet? Talán igen, bár ezzel a
kitétellel csínján kell bánni. Mert a szegények esetében nem tudatos, kialakított, hanem
"szunnyadó ártatlanságról" van szö.

lWajdonképpen a lélek beteg . . .

A szegények életét illetően ellene vagyok mindenfajta idealizálásnak. Ez nem igazságos
magatartás a szegényekkel szemben, és bennünket sem segít abban, hogy elkerüljük a
szegénység és a mí jólétünk közörtí ellentétból naponta támadó botrányt. Egyfajta
szentimentális idealizálás - mint például "a nemeslelkű vadember" - csak alkalmat ad
arra, hogy a minden botrányban ott szunnyadó kemény (keresztény) követelést
felületesen gyengéd érzelmekkel, erőtlen odaadás formájában elhárítsuk magunktól.

A szegénység körülményeiben alapvetőenjelen van az emberi érzelemvilág teljessége.
Az értelmi fejlettség elmaradottsága és a gyakorlati életben való járatlanság nem gátolja az
érzelemvilág fejlődését. Szeretet és gyűlölet, öröm és bánat, gyász és szánalom ugyanúgy
bontakozik ki a szegények szívében, mint az iskolázott gazdagokéban. Nem szabad
megfeledkezni arról, hogy az analfabéta minden tudatlansága ellenére rendkívül íntellí-
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gens lehet. Intelligenciája például a munkájában mutatkozik meg - abban a munkában,
aminek lehetőségeita szegénység szűkös körülményei juttattak számára. Ilyen például a
paraszti munka, amit egy iskolázatlan is nagy szakértelemmel és körültekintéssel
végezhet. De ez a szegény paraszt saját erejéből nem fog más munkát tanulni. Ahhoz
hiányzik belőle a tanulékonyság, az a szellemi rugalmasság, amit a képzés adhatna meg
számára. Ugyanis a képzés teszi az ember számára lehetövé, hogy tudását és intelligen
ciáját különbözö - még szamara idegen életkörülmények között is alkalmazza. Ha
például egy ügyes és okos parasztnak vonattal vagybusszal Kalkuttába kellene mennie,
teljesen tanácstalan lenne; még a feltétlenül sZükséges kérdéseket sem tudná feltenni.

Az emberi érzelemvilág teljes gazdagsága azonban csak azokban a szegényekben
fejlődik ki, akiket nem sújt a nyomor, akik magukat és családjukat úgy ahogy el tudják
tartani. A "nyomorult" szegények érzelmileg és erkölcsileg is károsultak, sérültek - ezért
nem is képesek minden esetben normális reakciókra vagy döntésekre. Amikor egy
alkalommal egy nagyon szegény fiatalember "kizsákmányolást manővereire panaszkód
tam - holott segíteni akartam rajta -, azt mondta egy idősebb indiai barátom: "Egész
életében krónikus szegénységben élt. Soha nem volt lehetősége választásra vagy
tervezésre. Hogyvárhatnál most tőle lemondást, vagyakár azt, hogy legyen tekintettel a te
érzelmeidre? lWajdonképpen a lelke beteg. Csak a feltétel nélküli szeretet gyógyíthatja
meg az évek során."

Azok a szegények, akiknek a napi megélhetésük biztosított, elképesztő hajlamot
mutatnak a "polgáriasodásra". Tartják magukat - gyakran mereven - a társadalmi
normáikhoz és értékrendjükhöz. Ez különösen az asszonyok erkölcsére és a férfiak
feddhetetlenségére vonatkozik. Ez önbecsülésük és tekintélyük alapja. Hiszen anyagiak
kal, vagymás, szimbólumot jelentő értékkel nem rendelkeznek, más úton nem vívhatnak
ki elismerést környezetük részéről. Értékítéleteik merevek: szegénységük teszi őket

ilyenné. A szegényeknek nincs összehasonlítási lehetőségük, tehát értékeiket viszonyítva
nem tapasztalhatják meg soha. Ez a merevség sajnos gyakran éppen a szegénységből

kivezető lehetőségeknek szab határt; olyan utat tesz lehetetlenné, amelyen eljuthatnának
egy egészségesebb és anyagilag biztosítottabb életbe. Például betegségeket okozó,
hiányos higiéniai szokásokat nem tudnak elhagyni egykönnyen, még akkor sem, ha
megértik ártalmasságukat.

Másrészt az életmód szigorú szabályai - különösen a személyes becsületet és a vallási
szokásokat érintő értékítéletek - sok anyagi és lelki válságon átsegítik őket. Nagyon
fontos, hogy a szegények megtarthassák társadalmi és vallási szokásaikat; ezek biztos
keretet adnak az életüknek, megtartják és oltalmazzák őket. Az ünnepek lehetőséget

adnak a spontaneitás és kreativitás megnyilvánulásaira, sokrétű érzelmi és emberi
kapcsolat létrejöttére. Ez részben megváltást jelent számukra a szegénység fizikaiJag is
rájuk nehezedő terhétől, és segíti őket abban, hogy "normális" emberi életet éljenek. Ha
már olyan nagy a szükség, hogy a szegények nem ülhetik meg az ünnepeiket, akkor válnak
igazán nyomorultakká. Jellemző, hogy a szegény nép a végsőkig ragaszkodik az effajta
szokásaihoz, inkább lemond egy étkezésről vagyegy új ruháról, minthogy a családi vagy
vallási ünnepek megtartásáról mondana le.

A szegényeket segítő munkámban mindig tiszteletben tartottam ezeket az érzelmeket,
és lehetövé tettem társadalmi és vallási ünnepeik megtartását.

Mit ettél?

Mint keresztény megpróbálok ésszerűkapcsolatot tartani a szegényekkel. Természetesen
nem oszthatom meg falubeli barátaimmal a szegénységüket. Igyekszem beleilleszkedni az
életkörülményeikbe ahol csak lehet: ha Ghosaldangába, a törzsi faluba megyek, úgy élek,
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mint a falu többi lakosa. Együtt étkezem Sona Murmu családjával, és ugyanazt eszem, amit
a család többi tagja. Együtt alszom falubeli barátaimmal a kunyhó padlóján, mezitláb járok
az utakon, olyan ruhát hordok, mint ők, részt veszek a falugyúléseiken, együtt fürdöm a
falu fiataljaival a tóban, és este a rizsből erjesztett sör mellett együtt beszélgetünk,

A közös étkezés nagyon lényeges dolog. Indiában, ha valaki vendégségből érkezik,
mindig az az első kérdés: "Mit ettél?" Egy olyan társadalomban, ahol nem magától értetődő
dolog, hogy valaki naponta jóllakjon, ahol az éhség és betegség ősi fenyegetése mély
nyomokat hagyott a pszichében, a keresztény szolidaritás alapvető aktusa ugyanazzal a
táplálékkal élni, mint a szegények. Nincs semmi, ami jobban és igazabban kifejezhetné a
keresztény testvériességet, mint az asztalközösség. Ebben a vonatkozásban megosztható a
szegénység, és ez a fajta osztozás kiváltságos öröm forrása. A táplálék életet jelent. A közös
étkezés által vehetek részt - szimbolikusan - a szegények teremtményi életében.
Mindig is úgy intéztem. hogy az itt különlegesebbnek számító élelmiszereket - mint
például a tej és a gyümölcs, amit egészségem érdekében meg kell vennem, vagy amit
ajándékba kapok vagy küldenek - a házamba látogatókkal megosszam.

Az egyenlőtlenség az életnek egy másik fontos területén, a munkánál kezdódik.
Számomra a nehéz testi munka hoszabb időnkeresztül- esőben,hőségben,napsütésben
- elképzelhetetlen. Ehhez fiatal korban kell hozzászokni. Ehhez jön még az is, hogy a
falusi barátaim nem is engednék meg, hogy velük dolgozzam. Pontosan érzik, hogy nem
vagyok alkalmas erre a munkára - úgy vélik, mindenkinek megvan a maga dolga. De a
testvériesség azt sugallja, hogy a parasztok munkáját éppoly fontosnak tartsam és
komolyan vegyem, mint asajátomat - mindegy, hogymelyikünk munkáját fizetik jobban,
vagy melyiknek nagyobb a társadalmi rangja. Ezért aztán mindig érdeklödörn a napszámo
soknál és a parasztoknál a munkájuk felől, és megpróbálok a válaszukra és magyarázataikra
együttérzéssel és érdeklódéssel reagálni. A testvériesség kinyilvánítása elsősorban az én
feladatom, mert tőlem nagyobb együttérzés és megértés várható el. Ennek a testvéries
ségnek a szegények életkörülményei közt, az ő körükben kell megmutatkoznia: úgy kell
éInem, hogy érthető legyen a számukra, amit teszek, sót megértsék, hogy tetteimből,

gesztusaimból a barátság beszél.
Ügyetlenség voIna - nem is jutnékvele semmire, ha megpróbálnám, hogy a szegények

valamelyikét is bevonjam az én életembe - egy iskolázott, egyetemet végzett, hivatással
rendelkezőember környezetébe. Eleinte többször is előfordult, hogy magammal vittem a
riksakulikat vagy napszámosokat az ismerőseimhez: orvosokhoz, ügyvédekhez. tanárok
hoz látogatóba. Bár az ismerőseim barátságosan fogadták szegény, iskolázatlan barátaimat,
ők mégsem érezték magukat jól, nem találták a helyüket. Nem tudtak bekapcsolódni a
beszélgetésbe - még akkor sem, ha hozzájuk intézték a szót -, gyorsan kiitták a teájukat,
és megkérdezték tőlem,hogy elmehetnek-e már. Sokkal könyörületesebbekvagyunk, ha a
különbséget nem érzékeltetjük a szegényekkel ilyen kézzelfoghatóan, hagyjuk őket abban
a környezetben, amit ismernek.

Santiniketanban mindenesetre ügyelek arra, hogy énnálam, az én szobámban minden
látogató azonos bánásmódban részesüljön. Az egyetemi tanárok házában persze nem
várhatom el, hogy tekintsenek el a társadalmi különbségtőlés saját életszínvonaluknak
megfelelőszokásaiktól, és spontán hangolódjanak rá szegénybarátaiméra, hogykedvükbe
járjanak.

De az én szobámban elvárom, hogy a látogatóm - legyen az bárki - a falubeli
szokásoknak megfelelően a földre üljön, közösen teazzon, és családias közösségben
érezve magát, beszélgessen. Számomra botrányos volna, ha például az egyetemi végzett
ségű látogatóimat székre ültetném. míközben a falubeli látogatóim a földön kuporognak.
A szimbólumokban gazdag indiai légkörben az efféle megkülönböztetésnek nagy
jelentőségevan: ez mélyen sértővolna.
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Ügyelek továbbá arra, hogy azt a két fiatalembert, aki naponta eljár hozarn segíteni, se én
se más ne nevezze szolgának. Nem nekem, hanem velem dolgoznak. Ha teát főznekakár
nekem, akár a vendégelmnek. természetes, hogy ők is isznak velünk egy csészével, részt
vehetnek a beszélgetésben: jól érezhetik magukat. Ezt egészíti ki az a gesztus, hogy
időnként én főzöm a teát vagy én mosogatok el, jelezve ezzel, hogy nem érzem magam
"felsőbbrendűnek", és hogy ez a munka egyáltalán nem megalázó. A kereszténynek a
szegénység láttán merészen vállalniakell a segítségnyújtás komplex és nehéz feladatának
kockázatát.

A segítőkész testvériesség gyakran terhes kötelesség. A keresztény előtt emberfe
letti feladat áll: az anyagi segítségen és a gyakorlati tanácsokon túl az ember
személyíségére kell hatnia. A segítség - a keresztény kötelesség értelmében és
ahogyan magam is értelmezem - belső változás nélkül haszontalan. Bár átmene
tileg talán felemelkedést jelentene a pusztán anyagi segítség, de ugyanakkor annyi
irigységet, kapzsiságot, rosszindulatot eredményezne, hogy kibillentené az embereket
lelki egyensúlyukból és boldogtalanná tenné őket. A keresztény segítőnek azonban
csalódásokkal és melléfogásokkal is sZámolnia kell. Nem számíthat arra, hogy önfel
áldozó szeretetét egyértelmű hálával és szeretettel viszonozzák. A mi nyugati,
teljesítmény- és eredményközpontú mentalitásunk kielégítetlen marad. Naívság volna
arra számítani, hogy a pénz, amit egy bizonyos szükséghelyzet megoldására szántak,
az meg is oldja a problémát. A pénz önmagában nem a segírés eszköze. Mindig attól
függ a haszna, kinek a kezébe kerül. A pénz segítség helyett sokkal inkább vezethet
becstelenségre, lustaságra, korrupt manipulációkhoz, kelthet kapzsiságot, hatalmi
visszaélést.

Ha a pénzzel egy adott helyzetet tartalmilag is, szervezetileg is tartósan akarunk
megoldani, csak akkor juthatunk eredményre, ha a segítséget várók erős jellemű,

megbízható, becsületes szegények, akiknek határozott indítékaik vannak a saját
helyzetük és a közösségük helyzetének megjavítására - illetőleg mindezek kifej
leszthetök bennük. Az anyagi és pénzbeli segítséghez tehát a nevelés is hozzájárul.

A nevelésre csak gyermekek, öregek, betegek, nyomorékok esetében nincs szükség
vagy lehetőség. Tehát olyanok esetében, akik semmiképpen sem tudnának segíteni
magukon. Teréz anya és közössége ilyen embereket karol fel. Ezeknek nem nevelésre
van szükségük, hanem rizsre, ruhára, gyógyszerre, tiszta vízre, gondozásra, mégpedig
sürgősen. Amíg vannak emberek, akik az utcán fekve halnak meg, árvák, akik a
pályaudvarokon kéregetnek és lopnak, leprások, akik nyílt sebeikkel a járda szélén
kuporognak, addig szükséges és fontos az effajta közvetlen segítség. A segítségnyúj
tásnak ez a formája viszonylag egyszerű, nem okoz problémát, mert nem terheli a
kudarc sokféle lehetősége, viszont nehézséget jelenthet a szeretetben való kitartás,
állhatatosság. A betegek, nyomorékok, leprások iránt érzett szeretetnek magáról
megfeledkező,az egát megtagadö, kitartó szeretetnek kell lennie. Azemberi természet
ben pedig sok, ösztönös, lappangó ellenérzés van az ilyen szerencsétlenekkel szemben.

De aki egészséges, munkaképes embemek pénzt ad anélkül, hogy cselekvésre,
együttműködésrebiztatna, alamizsnát ad, és ezzel koldussá degradálja, megfosztva ezzel
emberi méltóságától.

Az akarat edzése

Miféle tevékenységre neveljük tehát a szegényeket? Elsőül feltétlen arra, hogy rájöjjenek
maguktól is: a felajánlott segítséget átgondoltan kell felhasználniuk, ha eredményt akarnak
elérni, és ez csak akkor sikerülhet, ha tevékenységük bizonyos formáit megváltoztatják. A
nevelés elsődleges célja tehát megnyerni a szegények hajlandóságát saját életük megval-
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toztatásara, Ez meglehetősen hosszú folyamat, mert sok megcsontosodott cselekvési
mechanizmus van ám a szegények világában.Aváltoztatásra való hajlandóságot nem lehet
erőszakkal vagy kényszerrel siettetni. Ha ezt tennénk, az első adandó alkalommal
visszatérnének eredeti életmódjukhoz. Sokat segít, ha van lehetőség az összehasonlításra
- ha olyan falut vagycsaládot lehet példaként bemutatni, amelyet a segítséggel tartósan
biztosított és elégedett élethez juttattunk.

Másodszorra aztán megpróbálom elérni, hogy a felajánlott segítségre valamiféle
erkölcsi - érzelmi választ kapjak. Ebben a vonatkozásban nem általános alapelveket
akarok leszögezni, csak a magam tapasztalatáról beszélek. Arra törekszem, hogy azok a
szegények, akikkel együtt élek és akikért annyit fáradozom, észrevegyék, hogy mindezt
szeretetből teszem, és hogy ők erre szeretettel és hálával válaszoljanak. Szeretném, ha
megértenék, hogy a tetteimből nem várok hasznot, csak a velük való találkozás örömét
és azt az elégtételt, hogy őket boldognak és elégedettnek lássam. Én nem vagyok
bürokrata, sem a Segélyezési Hivatal tekintélyes fizetésű megbízottja, sem pedig
misszionárius, aki - az indiai törzsek közt sajnos még manapság is - megtérítendő

lelkekre vadászik.
A szegények számára a segítő szándék tartalma, belső indítéka nem egyértelműen

felismerhetőés nem magától értetődő az elfogadása sem. Sokan maguk közé fogadnak,
talán örülnek is nekem, valamiféle kulcsembernek tekintenek, aki sürgős szükség
esetén kihúzza őket a csávából, akinek ottléte tehát hasznos lehet, de hiányzili belőlük
az az intellektuális kíváncsiság, amivel azt kérdezik, hogy mindezt miért teszem.
Gyakran - finom érzékkel - mégis felfogják (ha nem képesek is megfogalmazni) az
indítékaimat. Más szóval: kereszténységem azt kívánja: ne csak pénzt és anyagi
segítséget vagy gyakorlati tudást fogadjanak el tőlem tanácsaim alapján, -hanem
szeretetet és testvériességet is - a legértékesebbet és legfontosabbat, amit adhatok. A
legsúlyosabb megröbaltatások közé tartozik, hogy sokan csak pénzt és tudást fogadnak
el, sőt követelnek kapzsin egyre többet anélkül, hogy a segítség belső tartalmára,
indítékára - egyáltalán egész emberségemre tekintettel volnának. Hányszor érzi magát
az ember "kihasználva", "becsapva"!

Harmadik lépésként aztán arra kérem a szegényeket - mármint azokat, akik
egészségesek és munkaképesek -, hogy tevőlegesen vegyenek részt a segítségnyújtó
munkájában. Ezt tehetik pénzbeli hozzájárulássa! vagyanyagbeszerzéssel, vagyazzal,hogy
munkaerejüket bocsátják - ingyen - rendelkezésre. Ha csak ajándékot kapnak, nem
tudják azt valójában megbecsülni, és fennáll annak a veszélye, hogy könnyelműen kezelik.
Az anyagi érték mellett nem érzékelik a számukra, életkörülményeik megjavítására
juttatott előnylehetőségét.Azok,akik ehhez a maguk erejével is hoZZájárulnak, nem érzik
megalázottnak magukat; emberi önérzetüket növeli az a tudat, hogy felemelkedésükért
maguk is tudnak tenni valamit, Ha erőfeszítésük sikerrel jár,az büszkeséggel és öntudattal
tölti el őket, felelősséget éreznek az elért eredményért. és igyekeznek is megtartani azt.

A jó szándékú segítség egyik vonatkoZása azonban kényes következménnyel járhat: a
megsegített ezáltal gyakran szándékos függőségbe kerül, mert nincs elég önbizalma és
nem rendelkezik elegendő érzelmi állhatatossággal bármiféle felelősségvállaláshoz.Nem
kényelmesebb-e azt tenni, amit a jóakaratú és bizalomgerjesztő tanácsadó javasol? A
segítségnyújtás folyamatában persze van egy függőségi szakasz: akkor, amikor a segítő a
rásZorulót - nevelő sZándékkal - a segítség elfogadására, helyes felhasználására bírja rá,
készíti elő. Azt azonban ismételten hangsúlyozni és tudatosítani kell benne, hogy ez
átmeneti jellegű és nem állandó állapot.

Számomra a felelősség, amit egy-egy szegény család életkörülményeinek javításáért
vállaltam, néha szinte elviselhetetlen teherré vált lelkileg is, anyagilag is. Az ember
esetenként túlságosan is belesodródhat. A dolog akkor válik elviselhetetlenné, ha a
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pártfogolt az egyszerű függőségből követelőmagatartásbavált át, és egyre több pénzt, időt
és törődést igényel, mintha joga volna hozzá, és apró trükkökkel és intrikákkal egyre
többet akar kicsalni. Ha például egy hajléktalan családnak egy agyagkunyhót akarunk
építeni, megtörténhet, hogy az eddig nincstelen szegény egy kétemeletes kunyhó
építésébe kezd, aztán feltétlen szükségesnek tartja, hogy istállót is építsen melléje, a tetőt

ne szalmával, hanem drága cseréppel fedje, és minden alkalommal bőbeszédúen

elmagyarazza a drágább megoldások előnyét és szükségességét, Eközben lehervad a
segítségnyújtó szereteténekés nagyvonalúságának minden lendülete - és marad helyette
a pénzért és előnyökért folyó kicsinyes alkudozás. Aki segíteni akar, annak kezdettőlfogva
bizonyos fajta szigort kell a szegényekkel szemben tanúsítania, anélkül azonban, hogy
ezzel elfedné a szeretetét. Bizony nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni.

A testvériesség és a segítségnyújtás csak a szegények életkörülményei között, velük
együtt élve nyilvánulhat meg. A keresztény indíttatású segítő maga is éljen olyan
ígénytelenül és mértékletesen, ahogy csak lehet. Ezt az önként vállalt életmódot azonban
szándékosan nem nevezem "szegénynek", hanem igénytelennek, mértékletesnek, egysze
rűnek, mert alapvetően különbözík attól a szegénységtől, amiben a szegények élnek. A
szegénység nem önként vállalt állapot, hanem rabság, az egyszerű életmód viszont önként
vállalt, és szabadulást jelent. Ha a segítségnyújtó nem vállalhat is részt egzisztenciálisan a
valódi szegénységben, egyszerű életmódjának mégiscsak meghatározó jellege van. A
szegény jobban érzi magát egy olyan emberrel, akinek életmódja és emberi kapcsolatai
ismerősek számára. Ez megnyitja a szívét, ettől nyílik szóra. Mindenekelőtt az az előnye

ennek az egyszerűségnek, hogy a segítő magára mutatva mondhatja: "Miért akarsz
mindenáron karórát? Látod, nekem sincs. Nekem is csak két ingem van, neked minek
több?" A függőségben elkényelmesedett szegénynek szemére vetheti: "Látod, én minden
nap dolgozom. És azért ehetem, mert dolgozom. Te milyen jogon eszel, ha nem dolgozol?"

A szegények némelyike megsejti, hogy a támogatójának igénytelen életmódja és a
segítségnyújtással járó fáradozásának mélyén személyes elkötelezettség és áldozatvállalás
rejlik. Még a vallásos indítékot is érzik benne. Ezek a személyek aztán megnyílnak a segítő

szándék előtt, őbelőlük lesznek a bizalmi emberek. Ezek a szegények már módosabb és
elégedettebb életet élhetnek a folyamatos segítség révén. Ők felfogták a segítő szeretet
lényegér,és képesek is voltak hálás szfvvel, szeretettel érzelmileg, erkölcsileg viszonozni.
Segítőjükkeresztényi személyiségének hatására fejlődésenmentek keresztül. Azanyagilag
biztosított élet egy bizonyos szintjén már önként lemondanak a további anyagi felemel
kedésről azért, hogy ők maguk is segíthessék a náluknál szegényebbeket, nevelhessék
őket, megoszthassák velük, amijük van.

Én hat-nyolc ilyen barátot szereztem a szegények között, akik az én éveken keresztül
nyújtott támogatásom hatására hihetetlen fejlődésenmentek keresztül személyiségükben
is: a jó és értékes felszabadult és kibontakozott bennük. Ezek az emberek tökéletesen
megbízhatók és becsületesek. Ők a legjobb értelmezöí sZándékaimnak és képviselői

szemléletemnek a többi szegények között, és a legbuzgóbb közvetítők,intézőkés segítők.

Amikor bennük a jót kibontakozni látom, Isten kegyelmét élem meg. Ma már nem is
tudnék meglenni ezeknek a testvéreknek kicsiny csoportja nélkül, az ő segítségük nélkül.
A bennük lelt öröm feledteti azt a sok keserűséget és csalódást, ami bőven kijut
mindenkinek, aki segíteni akar. Hiszem azt, hogy ezeknek az embereknek kézzelfogható
módon magát Krisztust közvetítem, bár ők természetesen hinduk és adivasik (indiai
törzsek tagjai), azok is maradnak, és talán nem is tudjákfelismerni a tényt, hogyKrisztussal
találkoztak.

Nováky Éva fordítása
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