
hivatás az emberek szolgálata, tanítása, lelkük ápolása. A harmadik
állomás az idős, bűnbánó Ágoston, aki ekkor veszi magára az em-
berek vétkeit és érzi át teljes mélységében az emberlét igazi termé-
szetét. Így valósította meg Szent Ágoston az önmagához való hűség
és a folyamatos megtérés egységét.

Szent Ágoston kimeríthetetlen életművében néhány éve találtam
rá a Galata-levélhez írott kommentárjára. Ez élete delén, nem vé-
letlenül az előbb említett papi elhívatása idején született. Művében
Ágoston egy hármas korrekció-sort mutat ki. Eszerint Pál apostol
először helyreigazítja a galatákat, másodszor Pál helyreigazítja
Pétert, harmadszor a levél felhívást fogalmaz meg a kölcsönös ke-
resztény helyreigazításra. Szent Pál tanításának három példáján ke-
resztül így a Galata-levél Szent Ágoston szemléletében a keresztény
korrekció modelljévé emelkedik, amely — szemben a felelőtlen rá-
hagyás és az erőszakos átalakítás embertelen végleteivel — az alá-
zat és a szeretet szellemében a közösség erősítését szolgálja.

Nagyjából ez a dolgunk. Az eredményt időnként üdítően érez-
zük, sokszor azonban nem látjuk, de ezzel nem kell törődnünk. Szá-
mot adni három irányban lehet és kell. A Gondviselő előtt, magunk
előtt és mások előtt. Ha az első két esetben tisztán megmaradunk,
megnyugodhatunk, mert bár az emberi megértést természetes
módon várjuk, törekvéseink a közösség életének szövevényes útján
sokszor más irányt vesznek, mint szeretnénk. A valóságnak azon-
ban mindig értelme van, s a jelenből nélkülünk és ellenünkre is
mindig fakad valami, amit el sem tudtunk képzelni és magunk nem
tudtunk volna megvalósítani. S ha a hiányt érezzük, mint ahogy az
lenni szokott, mindig gondoljunk Weissmahr Béla mély értelmű
szavaira: „Ahol szomjúság van, ott víz is van.”

A kérdés általános;
a válasz személyes
Odáig jutottunk, hogy századunkban sok emberben már maga a
kérdés sem bukkan fel: „mi dolgunk a világon?”, nem hogy a vá-
lasszal bíbelődnének. „Mi dolgunk lenne?” — mondogatják, bárgyú
vagy éppen cinikus mosollyal. A vállvonogatás is gyakori: ahogy
esik, úgy puffan. Lébecolni, ficánkolni, aztán megúszni. Keveset
töprengeni és élvezkedni, pusztán a felületen. Hiszen az életnek —
sem okát, sem célját illetően — nincs értelme. Ami elmúlhat, az el is
múlik. A múlhatatlant csak a gyenge idegzetűek, a megsemmisülés
rémisztő gondolata miatt elgyávult, „agymosott”, visszamaradott
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emberkék keresik — ezt hirdetik a „felvilágosult” elsötétedet tek. Az
már az Isten kegyelme, hogy közülük néhányan a gyakorlatban,
a részvétből fakadó jót művelve, mégis tovább építik a világot. A
jót is lehet, szerencsére, nem csak a rosszat, irányítottan végbevinni.
Így is érvényes: „Nem tudják, mit cselekszenek” — mert egyelőre
Krisztus cselekszik‚ még rejtekezve, bennük. „Én nem hiszek Is-
tenben” — sóhajtják, és beköltöznek a fogyatékosok mellé. Elmen-
nek az éhező Afrikába gyógyítani. Fölszedik a latyakból a hajlékta-
lanokat. Teszik mindezt önzetlenül, anélkül, hogy tudnának róla,
Ki küldte őket… Akad olyan is — nem kevés —, aki éjjel-nappal el-
hivatottságáról áradozik, Isten nevét és a vele való intim kapcsolatot
dicsekedve ismételgeti, s ezáltal „hiába veszi”. Nem a világot ápolja,
hanem csak önmagát fényezi. A mézes-beszédű száj tétlen kéz mel-
lett veszélyesebb, mint az ajkak hallgatása, ha a kéz közben mások
hasznára dolgozik. Ez — majd! — az ítéletben is kitetszik.

Igenis, van dolgunk a világon: a matéria átlelkesítése. Ez az alap-
felismerés szükségeltetik ahhoz, hogy a mit, a miért, és a hogyan lét-
 igazsággá szerveződjön a formálódó Én-ben.

Vörösmarty szűkszavú és pontos:
„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”

A további pontosítás kapkodó korunkban ajánlatos, a sorrend
megbontható.

küzdeni
önmagában nem érték. Szülheti hisztéria, karriervágy, sóvárgás a
hírnévre, üzleti sikerre, még több pénzre. Folyhat a küzdelem a ha-
talomért, egy nő vagy férfi birtoklásáért, és lehet küzdeni csak úgy,
mert a békesség unalmas, a pengeváltás azonban érdekes. Örök
nyugtalanság, csillapíthatatlan viszketegség. A küzdelem minőségét
a küzdelem célja határozza meg:

a legnemesbekért,
amiért maga a teremtés is létrejött. Mindazért, amiért ebben a hosz-
szú, hosszú folyamatban társ-teremtőnek rendelt minket az Uni-
verzum Ura. A vérrel-szenvedéssel átitatott Föld, a sorsába-guban-
colódott ember meggyógyításáért. A szeretettel átmelegített észért,
a bölcsességben edződött szívért. Küzdeni, hogy elérhessünk oda,
ahova számunkra Jézus Krisztus már csapást vágott a bozótban.
Nem sztrádát, nem bazársorral cifrázott promenádot, nem sétáló
utcát, nem kifutópályát — ösvényt. Ezt az ösvényt kell karbantarta-
nunk, szélesítenünk, egyre járhatóbbá és láthatóbbá tennünk — a
nagyidőben. Magunknak, s aztán a követőknek. Vak ne vezessen vi-
lágtalant. Valljuk be: a vargabetű néha törvényszerű. De a zsákutca
nem!

Ma a hiteles ember Szent Mihály katonája. Mihály a kardját már
itt forgatja a Földön. A letaszított Sárkány — sebzettségében — még
dühödtebben védekezik. Nem egymás ellen — hanem vele kell
megküzdenünk! Mindenkinek a saját barlangjában, a hazánk-há-
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zunk táján. Irgalmatlanul átszúrni a Sárkányt, de megkímélni a
„gazdatestet”: nem megölni a Gonosszal együtt, hanem megszaba-
dítani tőle. Nincs ennél nehezebb feladat: a kozmikus intelligencia
szintjére az egyedi lelket felnövelni. Hogyan? A körzővel előrajzolt
séma nem vonz a betöltésre. Hanem működni szabad akaratból,
személyes érettségünk aktuális fokán:

erőnk szerint
a már kijelölt, de még köves úton.

A lámpagyújtogató világítson
az őr vigyázza a bozótot
a Vezér ne csalinkázzon félre
a sepregető szedje a szemetet
aki ép, vigye a csonkát
legyen, aki megtalpalja a cipőt
süvegeltessék meg, aki a cipót adja
a vízhordó szűrje meg a vizet
a tanító tanítsa, amit ő már megtanult
a művész tolmácsolni ne szégyelljen,
a fegyverhordozó távcsővel járjon

a zarándok tudja, hova tartunk
a vándor legalább remélje
a csavargó pedig igazodjon

A szükséges pihenőkben
mérjük fel a helyzetet
Tanácskozzunk
Mérlegeljünk

a szellemharcok tiszta sugaránál?!
…Hát ezt elpuskáztuk. S csak reméljük, nem jóvátehetetlenül.

Életrajz
Munkás-családból származom. Római katolikusnak kereszteltek,
1928-ban, Bián. Anyám sváb volt, született Andresz Borbála, apám
magyar: Juhász Ferenc. Egyszerű létezésem, mint az egyszerű magá-
nyon, a szártetőn kétágú termés. Mintha egy sárga búzaszál cső-tete-
jén két kalász tollasodik jobbra-balra, ez a boldog hármas egység volt
az én létezésem győzelme, hite, bizalma. Szüleim nem voltak buzgó
templomjárók. De az egyházi kötelezettségeket betartották. Az ünne-
peket, körmeneteket, a fúvószenés búzaszentelést, a zöld-tölgyfasát-
ras, virágszőnyeg-főutcás Úrnapját, az Anna-Jakab napi búcsú ha-
rangszavára anyám abbahagyta a főzést, tüdőbeteg apám a pincéből
kék bögrével hozott bor melengetését nagy szőkerózsaszín tenyerei-
ben. De engem a szentségek megtartására köteleztek: a szombat dél-
utáni gyónásra, az áldozásra a vasárnap reggeli kismisén, hogy a kas-
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