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A boldogok hite
Az embemek szüks ége van egy kis boldogságra. Ha valaki nem
hordozná magában a boldogság érzését, cselekvésképtelen lenne 
önmaga foglyává válna. Forduljunk figyelemmel a szerencsétlenség
élménye felé. Mi is az? Milyen következményei vannak?
A szerencsétlenség tudata leggyakrabban valódi szerencsétlenség
ből fakad. A háború, a szülői ház elvesztése, a sztálini korszak,
majd a hadiállapot, de szerencsétlenség a sz ül ők, a gyermek vagy
a feleség halála; a rossz lakáskörülmények, a szomszédok, olykor
a saját testünk, a lélek üressége... Ha valakit szerencsétlenség ér,
még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő maga szerencsétlen. Az em
ber akkor válik szerencsétlenné, ha képtelen másként nézni a vilá
got, mint a saját szerenesétlenségén keresztül. Az átélt szerencs ér
lenség ablakká lesz benne, és ezen keresztül szemléli az embereket,
a világot, Istent. Bűnösöket keres maga körüL.. Szerencsétlenségé
nek a többi ember az oka . Így hát legközelebbi környezetében ke
resi a vétkeseket. Ki a bűnös abban, hogy hajléktalan vagyok? Bű

nössé kezd válni mindenki, akinek van otthona. Ki a vétkes abban,
hogy öreg vagyok? Mindenki, aki fiatal. Ki a vétkes abban, hogy
beteg vagyok? Mindenki, aki egészséges. A szerencsétlen bosszút
áll a szerencsétlenségéért minden szerencsésen, vagy inkább min
denkin, aki szerenes ésnek tűnik neki . Ebből fakad az érdekmentes
irigység.

A szerencsétlenség ablaka lesz az az ablak is, melyen keresztül
Istent szemléli az ember. Mi történik ekkor? Két megoldás lehet:
vagy Istent vádolja a szerencsétlenségéért, és elfordul Istentől,

vagy ráébred arra, hogy szerencsétlensége az irgalmas Isten pil
lantását felé ford ítja, és akkor a vallásosság egy sajátos formáját
alakítja ki magában - "a szerencsétlen vallásosságot". Hát az Is
ten nem könyörületes Isten? Nem az irgalmasság Istene? Ha az
Isten csupa irgalom, én pedig szerencsétlen vagyok, akkor szá
momra a szerencsétlenségemben rejlik a lehetőség - a szeren
csétlenségemen keresztül találhatom meg az Istenhez vezető utat.
A szerencsétlen ráébred, hogy a szerencsétlenségének köszönhető

en vált igazán értékessé Isten számára. Isten reáfordította tekinte
tét, meghallotta jajgatását és sírását. Ekkor már csak egy marad:
saját szerencsétlenségéhez kőtődni, megtalálni benne hitének út
ját, valamint saját méltóságát. Hiszen ha az Istenhez vezető utam
a szerencsétlenségem, úgy nem a szerencsétlenségben rejlik-e a
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méltóságom? Szenvedek, tehát lát engem az Isten. Sírok, tehát
hall engem az Isten. Szenvedek, tehát vagyok.

Van valami rendkívüli és egyben veszélyes abban, ha az ember
így kötődik saját szerencsétlenségeihez. Maga a szerencsétlenség
válik az ember vallásává. Először az élet volt kegyetlen az ember
hez, majd az emberek voltak kegyetlenek, végül valahogy az tör
ténik, hogy kezd önmaga iránt kegyetlennné várni az ember. A
kegyetlenség, mellyel önmagához viszonyul, annál is veszélye
sebb, mivel Isten nevében valósul meg. Az ember a vallás nevé
ben szűnik meg irgalmas lenni önmaga iránt. Akiben nincs irga
lom önmaga iránt, abban még kevésbé van irgalom mások iránt.

A vallás így válik másik pokollá az ember számára. Ez a hit
cselekvésképtelen. De van valami különös ebben a cselekvéskép
telenségben. Mert egyrészt ez a hit sok "cselekedetre" képes, me
lyeket önmaga és mások iránti "irgalom nélküli cselekedetnek"
kellene nevezni. Nagyon sok ilyen "cselekedet" van, de egyetlen
"tett" sem születik belőle." A hit, mint azt Krisztus mondja,
olyan, mint a magvető vetése. Nem csupán a magból nő ki, de
magot is vet. Az irgalom nélküli cselekedetek hite nem vet el
semmilyen magot, inkább konkolyt vet, mely növekedni fog, és
megfojtja az igazi magot. Ez a hit csak olyan cselekedeteket szül.
melyek "nemet" mondanak mindenre, ami öröm, ami nevetés,
ami az örömnek akár csak a legkisebb morzsáját hordozza. Ez a
hit nem képes "igent" mondani az emberre, az életre, az időre,

amelyben él.
Bizonyos perspektívából nézve II. János Pál tanítását, valamint

a megboldogult János püspök szellemi örökségét egyre világosab
ban látom, hogy az ő hitük szabad volt, és ma is szabad a szeren
csétlenség terhétől. Mindketten mélységesen tudatában vannak a
mostani élet, a mai lengyel társadalom nyomorúságának. Ök ma
guk is keresztülmentek különböző szerencsétlenségeken. Ezer
okuk volt rá, hogy bezárkózzanak ebbe a szerencsétlenségbe, és
költői kesergéseket intézzenek Istenhez ennek a világnak a nyo
morúsága ellen. Az ő szövegeikben azonban a szerencsétlenség
legapróbb nyomát sem találjuk. Az ő vallásuk a tett vallása. Nem
a sok cselekedet vallása, hanem az egyetlen, nagy, napokon, hete
ken és éveken át tartó "tetté". Minden embernek, aki képes az
ilyen tettre, a szíve mélyén boldognak kell lennie. Látnia kell,
hogy ami esetleg a szerencsétlensége volt, az lehetőség a számára
és legnagyobb boldogságga forrásává válhat. A magány boldog
ságnak bizonyulhat. A betegség mély öröm forrása lehet. A haj
léktalanság azzá a hitté változhat, hogy otthona az egész világ. II.
János Pál otthona - az ő világa. A föld, mely sokak számára a
"kiűzetés földje" volt, és ma is az, ez a szerencsétlen Lengyelor
szág - az ő számukra egy nagy ígéret földje volt.

Ma a lengyel katolicizmusban végbemenő változás tanúi va
gyunk. A szerencsétlenek vallása összefonódik a lelki tett embere-

869



inek vallásával. Vallásosságunkat figyelve mindenekelőtt a sze
rencsétlen emberek hitét látjuk, Ez a hit kiabáló, tele van sírással,
jajveszékeléssel, kesergéssel... Megfigyelhető ez a művészetben,

mely oly szívesen és oly szembetűnően, valamint oly tapintatla
nul beszél a lengyelek mártíromságáról a háború előtt, a háború
alatt és a háború után. A szerencsétlen hit zokogását halljuk az
egyházi énekekben, ezt látjuk a képi ábrázolásokon, és ezt olvas
suk számos publikációban. A hit itt a teremtés műve elleni tilta
kozás formájává válik. És egyúttal mintha tetszelegni akarna Is
ten előtt saját szerencsétlenségével, fájdalmával és zokogásával.
Az ilyenfajta hit mellett ott van azonban a nagy tett hite is. Ez a
hit nem sérti a fület, nem csípi a szemet, nem tetszeleg a szenve
déssel. Ez a hit bő vetést vet. Erdőket ültet, felszínre hozza az
igazságokat, arra törekszik, hogy az "ígéret földjén" helyesen tölt
se ki az idejét.

Karol Wojtyla, még mint kardinális írt egy könyvet, melynek
vallásosságunk alapjává kell válnia. A könyvnek jellemző a címe:
A személyiség és a tett. Többek között ezt a mondatot találjuk ben
ne: "Azáltal tapasztaljuk meg és győződünk meg arról, hogy az
ember személyiség, hogy tettet visz végbe." Wojtyla kardinális
számára a tett a személyiség lényeges kifejezője. A személyiség a
tettben fejezi ki saját igazát - nem az érzelemben, nem a hangu
latban, nem a zokogásban; hanem a tettben. A tettnek köszőnhe

tően a személyiség mintegy önmaga fölé emelkedik - a tett túl
nő az emberen. A személyiség a tett által saját szerencsétlenségét
is legyőzi, egy új világot teremt önmaga körül - az igazság, az
igazságosság világát. Ezért hát nagyon fontos ez a kérdés: mi a
tett? Ha a tett ilyen fontos, ha a tett a vallás parazsa is, ha a tett
rávall az emberre, és tanúskodik Istenről is, akkor el kell gondol
koznunk a tett lényegén. Szem előtt tartva ezt a kérdést azokhoz
a szövegekhez kell fordulnunk, melyeket Wojtyla kardinális, a ké
sőbbi II. János Pál a betegeknek szentel. Ezekben a szövegekben
a hétköznapi gyakorlat nyelvére fordítja le gondolatait, és a bete
geknek, vagyis azoknak az embereknek a tettéről beszél, akik föl
di nézőpontból meg vannak fosztva a "cselekedetek" lehetőségei

től, A betegekhez fordulva 1979-ben ezt mondta a pápa Krakkó
ban: "Számotokra, akiknek testrészei olykor nagyon gyengék,
erőtlenek - nem tudtok saját erőtökből járni, dolgozni, boldogul
ni -, számotokra megmarad még az emberség e legmélyebb di
menziója: emberi lelketek. Épp ebben az emberi lélekben, mind
egyikőtök lelkében ott működött és működjön tovább a Szentlé
lek. Működjön különleges erővel a Vigasztaló Szentlélek, és vigye
végbe azt, aminek nemegyszer tanúja voltam, amikor betegekkel
voltam együtt; vigye végbe azt a csodálatos belső átalakulást, ami
azt eredményezi, hogy a mélységesen szenvedő emberek mélysé
gesen boldogok.
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Az ember működésének és a Szentlélek működésének valami
féle egybeesése eredményeképpen a beteg emberben megszületik
a dolgok értelmének az érzése. A szenvedések és fájdalmak mel
lett ott van a boldogság tudata. Miből fakad? A Krisztussal való
közösségből. A kereszt közös. És a boldogság csendje is közös.

Valamiképpen mindegyikünk beteg ember. Ezért hát ránk is
vonatkozik, amit II. János Pál a betegeknek mond. "Mindennap
imádkozom a betegekért - folytatja a pápa -, de tudom, hogy
az imám, legalábbis mennyiségében csak csekély mértékben rója
le azt az adósságot, mellyel egész életemben, de különősen püs
pöki életemben tartozom nektek. Tudom, hogy az imátok, a világ
minden betegének imája, Krakkó betegeinek imája - már régtől

fogva, most pedig még inkább - velem van, és erőt ad nekem."
Valami hatalmas tett születik. Ami elpusztított, az kelt életre.

Újfajta vallási kapcsolat alakul ki Isten és a feltámadás reményé
vel életre keltett emberek között. Ekkor megváltozik a föld értel
me. A kiűzetés földjéböl az ígéret földje lesz. Haza. Otthon. A kö
zös tett közös helye.

Éles Márta fordítása
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