
A másik feladatom szintén tanult szakjaimhoz, a néprajzhoz és a
történettudományhoz köt, de összefügg szűkebb szülőföldemmel:
ez Kunszentmártonnak és környékének, a Tiszazug népének kuta-
tása, múltjának, közelmúltjának feltárása úgy, hogy azzal jelenét,
boldogulását szolgáljam. A legapróbb támogatásra is rászorul a ma-
gyar vidék, mert a politika évtizedek óta csak kizsákmányolja, ki-
zsigereli. Most látszik egy halvány remény, hogy változik valami.
Ám ha mégsem, akkor ez a magyar falu halálát jelenti, hisz szel-
lemi, anyagi és emberi erőinek utolsó tartalékait éli fel. Születé-
semkor Kunszentmártonnak még majd’ tizenkétezer lakosa volt.
Mára nincs kilencezer. De nemcsak negyedével csökkent, hanem el
is öregedett. És éppen a vállalkozó szellemű fiatalok mennek el
munkalehetőség híján. Így lassan már nem kell óvoda, iskola, csak
öregotthon. A Kunszentmártonnál sokkal kisebb tiszazugi telepü-
léseken pedig már egyre inkább ez a helyzet.

Igyekszem bekapcsolódni szülővárosom, Kunszentmárton éle-
tébe. Szoros a kapcsolatom a város művelődési intézményeivel: a
múzeummal, a művelődési házzal, a könyvtárral, a Szent Márton
plébániával. Távolról próbálom erősíteni a város kapcsolathálóját.
Olyan dolgokra figyelni, amikre az otthoniaknak napi munkájuk
miatt nincs energiájuk, vagy rálátásuk. Úgy látom, a plébánia körül
megújulás várható. Nemcsak azért, mert katolikus óvoda indult el
szeptembertől, hanem mert a felnőtt társadalom egy része is fele-
lősségére ébredt. Talán. Reméljük, hogy a templom körül tapasztal-
ható pezsgés áthatja majd a város egészét, s az egyházközség való-
ban sója lesz a helyi társadalomnak. Ebben részt venni pedig öröm,
de felelősség is. E munkálkodásban mindenki megtalálhatja a maga
feladatát. Itt látszik: lehet fontosabb cél az önmegvalósításnál.

S ezek a szolgáló mindennapok a családban, a munkahelyen és
a nagyobb közösségben felkészítenek, és talán méltóvá tesznek éle-
tem végső céljára.

Megtanulni igazán
szeretni — Jézus
Krisztustól
Mi dolgunk a világon? — az erre a kérdésre elsőként, spontánul
jövő válaszom: megtanulni szeretni. Persze, mert az első és soha túl
nem haladható élményem, hogy édesanyám szeret, hogy tőle szü-
letve, az ő ölében és ölelésében megtapasztalhatom, hogy nem tu-
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lajdonságaimért szeret, hanem azért, hogy vagyok. Édesapámtól,
Tibi bátyámtól, Erzsébet húgomtól ugyanezt tapasztaltam.

Az már későbbi kérdés, hogy honnét is forrásozik ez a szeretet?
Miközben kisgyerekként a Sió partján vagy a szőlőben hanyatt
fekve éreztem, hogy sugárzik a szeretet a világból, akkor arra ju-
tottam, hogy van Valaki, aki szeret, mert a világmindenség nem sze-
ret, az csak van. Ostobaság lenne arról beszélni, hogy az univer-
zumból szeretet sugárzik ránk, anélkül, hogy megemlítenénk azt,
Aki szeret. Nincs szeretet szerető személy nélkül.

Korán megsebzett a halál tudata. Felmerült bennem a kérdés:
akkor szüleim halálával vége lenne a szeretetnek? Ezt nem tudtam
elfogadni. Bencés diákkoromban, háromszáz kilométerre szeret-
teimtől, élesen átélve a honvágyat rájöttem, hogy a szeretet nem az
evolúció terméke, mert a vas, a kén, a foszfor nem szeret. A sejtek
nem szeretnek, az állatok sem, csak az önmagáról tudó, szabad sze-
mély tud szeretni. Az önmagáról tudó, szabad, szeretni képes és
szerethető személy pedig nem jöhetett létre attól, ami nem tud ma-
gáról, ami nem szabad és nem tud szeretni.

Az egyik szombat este Kemény Dózsa rektor atya John Henry
Newmanről beszélt nekünk, akit azóta boldoggá avattak. Róla tudom,
hogy ugyanannyi idős korában, mint amennyi akkor én voltam, a
nyári szünetben, amikor apja banki csődje miatt szülei nem tudták
hazavinni, rádöbbent, hogy két szembeszökően alapvető létező van:
„én és az én Teremetőm”. Valami hasonló felismerés hasított belém,
amikor magányosan sétáltam délutánonként a győri erdőben, élvezve
a keksz- és ostyagyárból szállongó édes illatokat. A tavasz vérpezs-
dítő, vizeket árasztó, emberi idegeket felfrissítő szellői arról a Szere-
tetről hoztak hírt nekem, amely maga az Isten, aki emberré lett Jézus
Krisztusban: fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szen-
vedett Poncius Pilátus alatt, meghalt, de feltámadt és jelen van a győri
bencés templom tabernákulumában.

Igazából elmondhatatlan a találkozás azzal, Aki maga a Szere-
tet, ezért elmondhatatlan, megoszthatatlan életem igazi mélysége.
Annyi bizonyos, hogy gyarlóságaim, bűneim, küzdelmeim és el-
 eséseim mélységein keresztül, mégis — miután kezembe került As-
sisi Szent Ferenc életrajza — egyértelmű világossággal fogalmazó-
dott meg bennem a felismerés, hogy azért vagyok a világon, hogy
Szent Ferenc lelki fiaként követve Krisztust minden szeretet Forrá-
sának adjam át önmagamat.

Mi dolgunk a világon? — a második, immár reflektáltabb válaszom
erre a kérdésre a fenti tapasztalatok alapján: megtanulni szeretni —
Jézus Krisztustól.

A szeretet önmagában, Jézus Krisztus nélkül nemcsak gyenge,
de egyenesen közveszélyes dolog. Közveszélyes minden tisztázás
nélkül azt állítani, hogy a kereszténység a szeretet vallása, mint
ahogy azt is, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe. Milyen szereteté:
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amelyik érzeleg, simogat, szexuális kapcsolatba lép, majd kifullad,
elmúlik, vagy éppenséggel gyűlöletté változik? Ez a szeretet nem
méltó az ünneplésre. Karácsony ezért nem az akármilyen szeretet
ünnepe, hanem Isten irántunk való szeretetéé, mely nyilvánvalóvá
lett a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti születésében. De a kará-
csonyi liturgia a Fiúisten örök születését is ünnepli, azt a miszté-
riumot, hogy a második isteni személy öröktől fogva születik az
Atyától, és hogy a szeretet, mely közöttük áramlik, maga a Szent-
lélek. Csak emiatt és ebben a mélységben lehet arról beszélni, hogy
Karácsony a szeretet ünnepe!

Karácsony annak a ténynek az elragadtatott imádása, hogy Isten
a Szeretet „befelé” és „kifelé” is. Ha Isten nem lenne „befelé” sze-
retet, akkor „kifelé”, a világ felé sem lehetne szeretet. Egy magá-
nyos, egyszemélyű Isten nem kínálhatná fel a mennyországot, az
önmagával és egymással való örök szeretetkapcsolatok boldog szö-
vedékét, hanem csak az egyedüllét isteni poklát.

Szent Ferenc egy csodálatos meglátást adott mindehhez. Ha Is-
tennek, az Atyának a legnagyobb kincse szent Fia, akkor lehetet-
len, hogy Ádám bűne, Isten elleni szörnyű lázadása és szakítása
idézte elő, hogy az Atya elküldje a Fiút, vagyis hogy Isten emberré
legyen. A legnagyobb jó nem lehet a legnagyobb rossz következ-
ménye! Isten tehát öröktől fogva elhatározta a megtestesülést, mert
belső szeretetközösségébe be akarta vonni az embert és rajta ke-
resztül minden létezőt — ezért teremtette meg az egész univerzu-
mot. Az, hogy minden benne (Jézus Krisztusban) teremtetett (vö.
Kol 1,16), azt jelenti, hogy a megtestesülésben, Karácsony miszté-
riumában áll fönn a világmindenség. Az, hogy Isten Fia az ember el-
bukása miatt magára vette bűneinket és Megváltónkká lett, hogy
megváltsa a forrástól elszakadt és eltévelyedett szeretetünket,
ugyanennek a szeretetnek a következménye.

Mi dolgunk a világon? — harmadszorra is megpróbálva válaszolni
erre a kérdésre így pontosítanám az eddigieket: megtanulni igazán
szeretni, aminek lényege, hogy a hitben és a szüntelen imádságban
megismerjük Jézus Krisztust.

Igazán szeretni lehetetlen Jézus Krisztus fönséges ismerete nél-
kül. Csak ha állandó imádságban Jézussal egyesülve éljük életün-
ket, akkor tanulunk meg úgy szeretni, ahogy Ő szeret. A szentál-
dozás erőterében, szívünket az Ő Szívéhez kötve tudjuk Istent
viszontszeretni, az embereket pedig Isten szeretetével szeretni,
„mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek
által” (Róm 5,5). Így válik valósággá a mindennapokban, amit a Kis
Katekizmusban tanultam: „Azért vagyunk a világon, hogy megis-
merjük Istent, Őt minden körülmények között viszontszeressük, az
embereket pedig Isten szeretetével szeressük, és ezáltal eljussunk a
boldog örökkévalóságba.”
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