
Valóban „sárkányfog-
vetemény” vagyunk?
Múlt szombaton a Magnolia mozi előtt Dallas egyik legforgalma-
sabb pontján várakoztam, míg barátom egy jó félóra után végre
megtalált autójával. Unalmamban elkezdtem figyelni a januári nap-
sütésben körülöttem hullámzó embertömeget. Milyen sokatmondó
az emberek járása. Fiatal lányok emeletes sarkú cipellőkben, fel-
sőbbrendű szépségük teljes tudatában illegnek el mellettem, kínos
eleganciával kifestett, régen elvirágzott öreg hölgyek fagyos arcuk
mögé rejtett depresszióval tipegnek szótlan élettársaik mellett. Né-
hány boldog pár is feltűnik, kecses gyerekkocsikkal szelik át a to-
longó tömeget, a boldog kismamák egyszerre mosolyognak a kis-
babára és a párjukra. Azután egy lyukas ingben, plasztik-batyut
vonszoló öreg koldust pillantok meg, aki legszívesebben láthatat-
lanná válna az elegáns tömegben. Biztosan hajléktalan.

Mindezek láttán az jutott eszembe: el tudom-e hinni, hogy ez a
rengeteg ember, akinek szemmel láthatólag esze ágában sincs, hogy
az Úristenre, mennyre vagy pokolra gondoljon, mégis arra van
meghívva, hogy az Isten gyermeke legyen és egy örökkévalóságon
át viszonozza az Atya végtelen szeretetét? Ugyan ki törődik itt ilyen
gondokkal, a látható világon túli valóságokkal? Az amerikai an-
golban, ha valaki azt mondja: „this is immaterial” — nem azt je-
lenti, hogy „ez nem anyagi valóság,” hanem azt, hogy „ez nem va-
lóság,” tudniillik nem anyagi, tehát nem számít. A kívánatos fiatal
test és a jóízű ételek, magasabb pozíció, a dupla nyereség, hírnév és
népszerűség, ez számít, ilyenek a legtöbb ember számára az élet va-
lóságos örömei. És értük halt meg az Isten Fia? Mindegyik úgy siet
a maga dolga után, mintha semmi más nem érdekelné…

Hogyan tudnám szeretni ezt a sok önző, élvhajhász, agresszív
vagy keserű, cinikus arcot? Miért kíván az Isten lehetetlent tőlem?
Pedig ha nem tudom szeretni őket, ezzel csak azt bizonyítom, hogy
én is ehhez a reménytelen, megkeményedett állatember tömeghez
tartozom.

Vagy talán még sincs igazam? Az emberfaj nem „sárkányfog-ve-
temény”? Van remény?

Eszembe jutnak azok a szent emberek, akikkel személyesen ta-
lálkoztam. A börtönviselt apátom, aki mindennap imádkozik a
megkínzóiért, és arról elmélkedik, hogy ha egy kanálnyi szemétből
annyi fényenergiát lehet nyerni, hogy Budapestet egy évig tudnák
azzal világítani és fűteni, akkor a terrorlegényeket is fényforrásokká
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változtathatja az Úristen. Eszembe jut az a kedves tanító nénim is,
aki az első elemiben olyan szeretettel bánt velünk, hogy azt kép-
zeltem, az ő arca a Jézus arca.

Igen, de olyan kevés az észrevehető szent közöttünk. A tömeggel,
a megszámlálhatatlan megkeresztelt és meg nem keresztelt ember-
milliárdokkal mit tud kezdeni az Úristen? Lehetséges-e az, hogy Szent
Ágostonnak van igaza, a massa damnata, a nagy tömeg átlagember
mind elkárhozik? Jézus azonban nemcsak arra figyelmeztet, hogy
sokan próbálkoznak majd bejutni a tágas kapun, és nem tudnak,
hanem arról is beszél, hogy a Jó Pásztor egyetlen elveszett bárányért
otthagyja a 99 engedelmes juhot, és nem nyugszik, míg meg nem ta-
lálja és saját vállán vissza nem hozza a nyájhoz. Jézus azt is elmondja,
hogy az Atya mindennap lesi az országutat, mikor tér vissza az elve-
szett fia, s mihelyt megpillantja, elébe szalad és nyakába borul.

Valóban, nem szabad kételkednem az Atya megbocsátó irgal-
mában, de ennek a tömeg közömbös embernek fogalma sincs arról,
hogy ő az elveszett bárány, ő az éhező tékozló fiú, akinek szüksége
van bocsánatra.

Amint keresem a közömbös ember számára az Istennel való talál-
kozás útját, arra gondolok, hogy senki sem maradhat közömbös a
saját halálával és mindazzal a szenvedéssel szemben, amely azt elő-
vételezi. Minél több emberi sorsot ismerek meg, annál világosabban
látom, hogy az annyiszor elátkozott nyomorúságunk, a betegségek,
tragédiák, a lelki és fizikai fájdalmak, a csalódásaink, egyszóval a
szenvedés nemcsak kollektív és személyes bűneink szükségszerű bün-
tetése, hanem az isteni irgalom hatékony eszköze. Gyógykúra, eset-
leg fájdalmas operáció, amely arra segíthet, hogy végre fölébredjünk
és szembesüljünk a saját valóságunkkal. Nem élünk örökké, nem va-
gyunk önmagunknak elegendő kisistenek. A haldoklásban és a sú-
lyos betegségben az Úristen kitaszít bennünket a Semmi partjára,
esetleg a Semmi sötét örvénye fölé tart: „Ne felejtsd el ember, hogy
porból vagy és porrá leszel”. Ha pedig „Istenhez hanyatló árnyék”-
ként irgalomért kiáltunk és megnyílunk az Ő büntető és gyógyító ir-
galmas szeretetének, akkor már elindultunk az új élet felé.

De nemcsak a saját nyomorúságunk hív minket vissza Istenhez,
hanem a másoké is. Ha az az öreg koldus, aki éppen most vánszorog
az úttest közepén, hirtelen összeesne, biztosan többen odarohanná-
nak, hogy saját életük kockáztatásával is kivonszolják a száguldó
autók útjából. Visszagondolok a Twin Tower 2011. szeptember 9-i ösz-
szeomlására. Az egymás mellett elrohanó, közömbösségükről hírhedt
New York-i tucatemberek egyszerre hőssé magasztosultak. A fojto-
gató gáz és a lángok ellenére ott segítették a tűzoltókat, ahol csak tud-
ták, azok pedig belerohantak a lángokba, hogy mentsék, aki ment-
hető, és végül többen maguk is szénné üszkösödtek.

Számomra a legszebb példát arra, hogy az Úristen hogyan csi-
hol ki szeretetet a közömbös tucatemberből, az előbb említett tanító
nénim mutatta meg. Mikor 90 éves korában viszontláttam, el-
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mondta, hogy azért még most is el tud menni a napi esti misére. Ki-
megy a városmajori templomhoz vivő busz megállójához, ott ki-
szemeli a legközömbösebb, legmogorvább férfit és a lehető leg-
kedvesebb hangján megkérdezi: „Kedves uram, tudna-e nekem
segíteni a buszra való felszállásban?” S nagy élvezettel figyeli, ho-
gyan derül fel a savanyú arc és milyen készségesen vállalja a férfi,
hogy „természetesen” segít neki a felszálláskor. S az öreg tanító
néni megelégedetten nyugtázza: „Lám, mennyivel jobbak az em-
berek, mint ahogyan elképzeljük.” S mikor megkértem, hogy imád-
kozzék értem, rám nézett: „Andris, én mindenkiért imádkozom.”

Valóban, jó az Isten. Mindenkinek, nemcsak a keresztényeknek
hány ilyen szolgálatra ad alkalmat. Krisztus olyan közel van hoz-
zánk, mint az az ember, aki tőlünk kenyeret, ruhát, hajlékot és főleg
szeretet kér: „Jöjjetek, Atyám áldottai… mert éheztem és ennem ad-
tatok, szomjaztam és innom adtatok.”

Mi, keresztények azonban a többi embernél sokkal többet kap-
tunk, és ezért az Úristen többet is vár el tőlünk. A mi hivatásunk,
hogy az emberekkel megértessük és életünkkel elhitessük azt a hi-
hetetlen jó hírt, hogy az Úristen úgy szeret bennünket, mint saját
Fiát, sőt valamiképpen jobban is; hiszen Nagyszombat éjszakáján
így énekel az egyház: „Hogy megváltsd a szolgát, odaadtad a Fia-
dat.” És mi tudjuk, hogy ezzel az emberré lett Istennel találkozunk
minden emberben. De mi nemcsak a másik emberben találkozunk
Krisztussal, hanem közvetlenül Ővele, teljes isteni és emberi, testi
és lelki valóságában. És nemcsak találkozunk vele, hanem a kenyér
és bor színe alatt magunkhoz vesszük, hogy testünket és lelkünket
táplálja és formálja. A szeretet józan részegségével akar eltölteni ben-
nünket. Rajtunk keresztül ki akar égetni minden blazírt közömbös-
séget az emberekből, hogy örömre derítse az elfásult szíveket.
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

NOTKER WOLF

Ne nyugtalankodjék a szívetek!
Hogyan élhetünk teljes életet?

Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen
sokoldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne
gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezető-
je ként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy fölke-
res se a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható ko-
lostorait. Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál
tanácsokat a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez, időnk he-
lyes beosztásához, az élettel együtt járó konfliktusok elkerülésé-
hez vagy kezeléséhez.
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