
A világháborúk összesen nem kívántak annyi áldozatot, mint a sze-
szesitalok mértéktelen fogyasztása. Hány feldúlt családi fészek, kiégett 
idegrendszer vádolja a mértéktelen italozást. Sokan azt mondják, hogy 
nincs visszaút, már úgyis minden mindegy. A szenvedélyek mámorát a 
kínzó lelkiismeretfurdalás váltogatja, s így sodródnak egyre messzebb a 
megtérés lehetőségétől. 

A tékozló fiú példázatának igazáról a mindennapi élet beszél, az 
a sok ember, aki megjár ta a mélységet és utána volt ereje mindent újra 
kezdeni és elindulni az emberi élet magaslatai felé. 

Az ember a világ legértékesebb része, a teremtés koronája. Ezért 
olyan szomorú, amikor egy-egy név után oda kell írni: ,,elment és el-
veszett". 

Az embereket láthatatlan kötések kötik egymáshoz; ezek a kötések 
tartják meg az életet. Ezért, akik „elmennek és elvesznek" elszakítják 
ezeket a láthatatlan kötéseket, melyeknek csonkjai érzékeny, fájó ideg-
szálakként maradnak a hozzátartozók életén. 

Én nem csodálkozom, hogy a tékozló fiú édesapja, a szolgákkal együtt 
ujjongott örömében. Milyen nagy öröm, ha egy elveszett tárgyat meg-
találunk, mennyivel nagyobb ennél, mikor az „elveszett" ember haza-
talál. Megtalálja önmagát és azokat, akiket elhagyott. 

Céltalan, értelmetlen számodra az élet, eltékozoltad testi és lelki ér-
tékeidet, úgy érzed, hogy olyan mély szakadékba estél, amelyből felfelé 
nem vezet éit? Ne marad j meg az életet, értékeket romboló szenvedélyek 
polipkarjai között. Nézd a tékozló fiéi is hazatalált, előtted is nyitva az 
út, hogy megtaláld elveszített jobbik énedet, megtaláld azokat, akik vár-
nak téged, megtaláld az utat a tiszta, nemes emberi élet felé. 

A mélységek mélységébe, láthatatlan lélekszakadékokba száll feléd 
a jézusi üzenet: jöjj, mer t szükség van rád, jöjj, mert vár az Isten, az 
embertárs, a világ! Ámen. 

FEKETE SZEMEK 

Préd 4,4 

Az alapul vett bibliai versből kitűnik, hogy a Prédikátor könyvének 
írója jól ismerte az életet s benne az embert . Minden nagyszerű munkát, 
eredményt, sikert fekete szemekkel kísér az irigység. Az ember siker-
éhséggel születik; valamiben kitűnni, valamiben első akar lenni. Első 
lenni a közösségben, ahol élünk és dolgozunk; a munkapad mellett, a 
földeken, a műtőasztal mellett, a célvonalon. És ha nem sikerül, ha a 
második helyre szorulnuk? akkor belénk költözhetik az irigység perzselő 
érzése. 

Ady így vall erről az érzésről: 
„S óh j a j nekem, ha elporoz / Mellettem győztesek hada, / Víg, gyors 

hada, / Mert rút leszek, nagyon gonosz." 
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A történelem hajnalán történik: Kain és Ábel áldzatot mutat be 
Istennek. ,,Az Űr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldo-
zatára nem tekintett . Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta 
fejét." Az eredményt ismerjük: Ábel nemsokára vérében feküdt, élette-
lenül. 

Jákób minden fiánál jobban szerette Józsefet, mert öreg korában 
született. Szeretetének jeléül cifra ruhá t csináltatott neki, „Amikor test-
vérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meg-
gyülölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni." Az eredmény itt is 
elszomorító: Józsefet a testvérei eladják rabszolgának. 

Jézust é letút ján egyfelől a tanítványok, s a vele rokonszenvezők sze-
retete, másfelől ellenségeinek irigysége kíséri. Bárhol járt, embertársai t 
szerető lelke magához vonzotta az embereket . A főpapok nem tud ják el-
viselni, hogy Jézus tekintélye nagyobb mint az övék, ezért gyűlölték és 
rágalmazták őt. Az evangéliumokból megtudjuk, hogy Pilátus azért akar ta 
Jézust megmenteni: ,,mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki a fő-
papok.'' 

Nincs olyan közösség, az emberi életnek nincs olyan területe, ahová 
ez az érzés be ne fúrná magát. Ha becsületes önvizsgálatot tartunk, ezt 
a romboló érzést mindnyájan felfedezzük magunkban, önámító, aki ezt 
nem ismeri el. 

Legtöbbször abból keletkezik, hogy az emberek önmagukat felfele 
mérik, olyanokhoz hasonlítják, akiknek több a fizetése, magasabb az ál-
lása, akik valamilyen téren többet é rnek el mint ők. Előfordul az is, hogy 
munkahelyén valakit a felettese megdicsér, pár lejjel többet keres, mint 
munkatársai, ezért azok kimarják maguk közül. Az eredmény: levertség, 
elidegenedés, betegség, idegkimerülés. 

Ne csak felfele nézzünk, de lefelé is, azokra, akik betegebbek, nyomo-
rultabbak nálunk, akiknek még annyi sem jut, mint nekünk. Mi csak a 
külszínt l á t juk : a több pénzt, a szép holmit, a nagyobb házat, a maga-
sabb állást. Ha látnánk irigyelt embertársaink belső bajait, hiányait, be-
tegségét, rossz álmait, máris hálásabbak volnánk azért» a jóért, ami ne-
künk jutott. Ha egy nagy égi mérlegen minden ember plusszait és minu-
szait lemérhetnénk, és a mérések eredményeit ismernénk, akkor meglát-
nánk a világ belső egyensúlyát, és sok szemről lehullana az irigység fekete 
fátyla. 

Az irigység az értékek tagadósa, elszívja az ember lelki energiáit, s 
így gyengíti, rombolja és pusztítja az embert, a közösséget, az életet. 

Mennyi szép, nagyszerű dolgot lehetne alkotni azzal az erővel, élet-
tel, amelyet ez az érzés naponta fölemészt. 

Le lehet-e győzni ezt a közösséget bomlasztó, életet romboló érzést, 
és ha le, mivel? Jézus megadja erre a kérdésre a választ: szeretettel. Isten 
azért adta a szívet, hogy szeressen, és nem azért, hogy megmérgezve az 
irigységtől gyűlölködjön. Kempés Tamás szerint „aki szeret, röpül, fut , 
azért adta a szívet, hogy szeressen, és nem azért, hogy megmérgezve az 
örül, szalad és békót nem tűr". Aki le tud ja győzni magában ezt a fekete 
érzést, az valóban nagy tehertől szabadította meg magát. 

Az Isten nem azért adta szívedet, testi és lelki erőidet, hogy rombolj 
és pusztíts vele, hanem hogy szépítsd és építsd az életet magadban és 
másokban. Ámen. 
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SZÁSZ FERENC 

A TITKOK AZ ŰRÉI 

5Móz 29,29 

Nem tudom emlékszik-e még valaki közületek gyermek- vagy if júkori 
emlékverses füzetére. Aki elfelejtette, hogy milyen is volt ez a füzet, 
keresse meg gyermeke vagy unokája iskolai füzetei között azt, amelyik 
a fiók legmélyére van rej tve. Ha fellapozza, azt fogja látni, hogy minden 
lap jobb felső sarka be van hajtva és rá van írva: titok. További illeték-
telen kíváncsiságra nem bíztatlak: gyermeketek így is nagyon meg fog 
sértődni, ha észreveszi, hogy valaki a dolgai között kutatott . Az a füzet 
csak az övé, személyes titka. Inkább azt ajánlom, vegyük elő a mi emlé-
kes füzetünket, hisz ilyen is van, lapozzuk fel életünk képzeletbeli köny-
vét! Mindjárt az első oldalra be van írva a nevünk, ki volt édesapánk, 
édesanyánk, hol, mikor születtünk. A lap jobb felső sarka azonban itt is 
be van ha j tva : a születés, születésünk ezeken az ismereteken túl titok. 
És minden további lap ugyanilyen: eszmélésünk, életutunk meghatározó 
élményei, állomásai mind-mind egy-egy titkot rejtenek, az események mö-
gött a miértek emberi értelemmel megválaszolhatatlan kérdései sorakoz-
nak. Az is titok, mikor érkezünk az utolsó laphoz. Annyit sejtünk csupán, 
hogy az utolsó mondat befejezetlensége, a maga nyitottságában, végső 
titka lesz életünknek. Sok emléket, ismeretet, tudást foglal magában éle-
tünk könyve, de ugyanannyi titkot is rejt. Legnagyobb örömünk e titkok 
feltárulkozása és feltárása, legnagyobb bánatunk, hogy mindig maradnak 
olyan dolgok, események, amelyeknek titkát sohasem fogjuk megismerni. 
A világ, az élet rejtelmekkel van átszőve, s „rejtelmek, ha zengenek'' 
(József Attila), úgy állunk őrt köztük, mint mesében. 

Éppen ezért mai beszédem és a jövő vasárnap a titkokkal, a re j te-
lemmel fogok fogiaikozni: hátha könnyebb lesz így szamunkra az „ortal-
lás"! 

Az első, amit meg kell vizsgálnunk, a titok, a rejtelem lényege. Mi 
a titok? Azért különösen érdekes ez a kérdés, mert azt kell meghatároz-
nunk, amit nem tudunk, nem ismerünk. A titok kettős, természete eléggé 
szétesővé teszi fogalmát: titok az, amit más ismer, tud, de előttünk rejt i , 
de az is titok, amit mi ismerünk, de nem osztunk meg másokkal. A titok 
hátországa a teljes ismeretlen,, ebből születik, táplálkozik, áll elő. A titok 
legfontosabb jellemzője az, hogy mint az ismeretlen hírnöke, mindig sej-
tet és félelemmel vegyes vonzódást, kíváncsiságot ébreszt. Az ismeret, 
a titok kipattanása e homályos hatalom kitárulkozása és „megrablása" 
egyidőben. Ezért van az, hogy a tudás hatalom, az ismeret erőt jelent, 
a nem ismerés pedig a gyengeséggel, kiszolgáltatottsággal egyértelmű. Ez 
azonban már nem mindig így igaz: gyakran épp a megismerés, a titokza-
tos mélységekbe való betekintés az, amely elveszi az ember erejét, 
megbénítja, kiszolgáltatja. Egy dolog biztos: a titokzatosság a 
nagy- és kisbetűs életnek (egyaránt állandó jelzője. Közhiely, 
hogy a lét nagy kérdéseit homály burkolja, rejti. Mindennapi életünkből 
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