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A SZEGÉNYS~G SZELJJEMÉNEK IGAZ( ÉRTELME
Előttünk vannak az evangéliumi tanácsok. Megújhodni lelkileg ne

künk annyit jelent, mint többet meríteni az evangéliumból. Ugyanak
kor a kor, az élet követelménye: közelebb a korhoz, saját korunkhoz,
és közelebb az élethez. "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg ma
gát, vegye föl keresztjét és kövessen engem" (Mt. 16, 24). Korunk köve
telménye meg ez: megszüntetní a szegénységet. Segíteni világszerte meg
szüntetni a szegénységet. Enyhíteni, majd teljesen felszámolni.

Van a kettő között ellentét? Van, és mégsincs. Mert az evangéliumi
tanács is éppen azt az ellentétet hivatott a lelkekben lebontani, ami gát
És akadály az emberi lélekben - éppen a szegénység felszámolása felé:
az önzést, a csak őnmagunkba-zárkózást,,a káíni szó becstelenségét: "Mi
közöm nekem testvéremhez?" Munkálja az evangéliumi tanács a lelkünk
ben, a szemléletünkben azt, hogy ne tapadjunk csak anyagi érdekekhez,
anyagi javakhoz, hogy fontosak ezek, de ezeken kívül magasabbrendűja
vak is vannak. És éppen ezeknek a szellemében kötelességünk az igaz
ságosság szolgálata, az éhezés felszámolása, a törődés embertársunkkal
is, a világ javainak igazságosabb szolgálata és elosztása úgy, hogy min
denkinek elég jusson a termelt javakból és míndenkinek mindig bősége

sebben jusson.
Aki nem ebben a szellemben értelmezné az evangéliumi tanácsok

szellemét. az nem helyesen értelmezné. Ez a szellem bennük az isteni ka
rizma, ami forradalmat csinál velük az egyén lelkében, és ennek a for
radalmi tüznek végig kell futnia a hívő közösségen és annak a lelkiséget,
tevékenységét ebben az irányban kell megmozgatnía, és a legjobbak aka
ratát felforrósitania; ha kell, forradalmi tettekig is.

Két arculata van a tanácsnak: az egyik felém mutat, a másik ember
társaim felé. Akármelyiket is takarnám el, meghamisítanám, és elven
ném maga felé is az igazságát és a lehetőségét. Lélek kell mindenhez,
Ami nincs megalapozva a lélekben, ami onnan erőt nem kap, az erőtlen

és gyenge marad.
Akármilyen szép is az eszme, ha nincs belsőleg megalapozva, ha

nincs belső ereje, külsőleg nem lehet eredményeket ráaggatní, mert ép
pen a lényegük hiányoznék: a bennük lévő teremtő, fenntartó erő. Hívő

embernél a hit. A hit abban, hogy lehet és hogy érdemes. Jelszavak csak
akkor élők, ha meggyőződés, ha lélek van bennük. Ha emberek vannak,
akik életet tesznek rájuk. Akik életükkel, a beléjük vetett hítükkel. az
értük való munkájukkal bizonyítják és igazolják a hitelüket. A magatar
tás és cselekvés mögé elvek kellenek..A gyakorlat erkölcsiségét hit, esz
me kell, hogy táplálja és mozgassa. Különben hamar elillan, elerőtle

nedik, megszűnik.

Ilyen vonatkozásban nem elég önmagában az erős istenhit, a bátor
ság a hit dolgaiban. Mert lehetne mindezt negatív dolgokra is elfecsé
relni: becsmérlésre, máglyarakásra, eretnekség szimatolására, ellenfél-ül
dözésre, elzárkózásra, és hasonlokra. De lehet pozitív dolgokra is: a sre
retet cselekedeteire, az igazság és igazságosság szolgálatára, nevelésre, a
jó segítésére stb. Az éhezés megszüntetéséért folytatott áldott küzdelemre
IS például. De van még éppen elég tennivaló a földön, azokon a terüle
teken, amelyeket mí "az irgalmasság testi és le1ki cselekedetei"-nek ne
vezünk.
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A hit hősei - az élet hősei.

Jézus Krisztus hitének, az lsten országának nem azok voltak és ma
különösen nem az olyanok lehetnek az igazi hősei, akik karddal és erő

szakkal akarták és próbálták allt terjeszteni és megvédení, hanem mín
dennapnak, az életnek a hősei: a szeretetnek, a türelemnek. a békesség
szerzésnek, a békességnek, az igazságosságnak, a szenvedésnek, az em
ber szolgálatnak, az önfeláldozásnak a hősei, akár hivatásuk gyakorlása
közben, akár otthon, a családjukban, akár egészen profán munkahelyü
kön, akár a kórházakban, akár a tanítás-nevelésben, akár a leprások kö
zött: - mindenütt, hangtalanul, egyszerűen. emberíen, emberségesen, ter
mészetesen: a természtfeletti hit kegyelmében - mint a szeretet, a krisz
tusí szeretet szolgáló angyalai. Ez így volt a múltban is, de méginkább
igy kell lennie a jövőben. Ez a mí igazi hitelünk és hitelességünk az em
berek között és az emberek előtt. Ilyen értelemben áll az, hogy "a meny
nyek országa erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják el azt" (Mt.
11, 12.). Akik "erőszal<:osak" tudnak és akarnak lenni, állandóan: önma
guk tunyaságával, önzésével. kényelmével, nemtörődömségével szemben.

Szent erőszak ez, belső erőszak, a lélek erőszaka mibennunk, állan
dóan, a rossz ellen, a rossz legyőzéséért a szívünkben és a lelkünkben, az
életünkben. :ffis: a jó győzelméért. Ez a küzdelem és győzelem önmagá
ban hordozza örömét, amit az lsten segítő és áldó kegyelme mibennünk
mindenkor megsokszoroz és meggazdagít. Ez az öröm maga is erő: a
nagyobb teljesség és igazibb élet elmélyült örömének ereje.

A mai ernber szereti higgadtan, nyugodtan önmaga mérlegelni a dol
gokat. Szereti, ha ,azokat így viszik eléje és így képviselik előtte. Maga
szeret dönteni bennük és dönt is. Az elfogultság, az egyoldalúság, a fana
tizmus, a türelmetlenség, az ingerültség és a kényszer nem rokonszenve
sek előtte. Eppen az ellenkező irányban befolyásolják és viszik, mínt ami
be akarnák.

Csak a csendes, szerény, mindennapi élethősiesség. munkahósiesség,
magatartásbeli hősiesség, lelki hősiesség képesít nagy és hirtelen emberi
hősiességre is, ha ennek jön el az ideje és alkalma. Mert ez efajta hősies

ség, a míndennapok hősiessége, - bizonyos értelemben -, már önmagá
ban is ilyen, önmagában ils ez. A rendkívüli nem lehet egyetemes esz
mény. A rendesnek kell ennek lennie. Nem nagy hangzatokban és nem
ezekből élünk, hanem a mindennapok munkájából, felelősségeiből és kö
telességtelj esí téseiből.

Uj dolgok kimondása.

Sok az előítélet és megszokottság, de mégis: bátran ki kell mondani
ezek között is, sokszor ezek ellenére is, az új dolgokat, amelyek sokszor
csak azért tűnnek fel olyan újaknak, mert megfeledkeztünk őket meg
valósítani. Pedig sokukat valósítanunk kellett volna - éppen lsten aka
ratából és a teremtő Lstenbe vetett hitünk parancsából. "Akkor Péter
vette át a szót: Nézd, mi elhagytuk, amink (csak) volt, és követtünk té
ged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el
otthonát, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért anélkül, hogy
sokkal többet ne kapna ezen a világon, a másvilágon pedig az örök éle
tet" (Luk. 18, 28-30.). Hogyan kell em értelmezni? Nem úgy, hogy sem
mit sem ér mindaz a földi érték, amit elhagyunk. Mert akkor. miért en
gedte volna meg őket, mlért teremtette volna meg őket, embereken, ter
mészeti törvényeken keresztül az Úr?
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Minden földi érték, igenis, érték. Megbecsülendő érték. De aki osak.
ezeket látja, annak a látókörét ezek nagyon beszűkíthetik. Aki nemcsak
ezeket látja, az rajtuk kívül is még sokat, nagyon sokat lát. Tehát gaz
dagabban lát. De meg az a lelkület, mely szabad és független tud ma
radni mindentől, ugyanakkor, amikor minden az övé is: az ilyen lelkület
birtokolja valóban, igazán és teljesen a dolgokat, mert mínd őt szolgál
ják. És nem fordítva. Nem ő lesz a rabszolgájuk. Ez az evangéliumi taná
csok lelkuletének mélysége és titka, mifelénk, emberek felé.

Kennyű annak szép szavakkal beszélnie a szegénységről, akinek rnín
dene megvan. De nehéz lesz, éppen, mert maga-magán nem tapasztalta
meg az éhség, a szegénység kínját, megteremtenie és fenntartania önma
gában a szegénység leküzdése érdekében a kellő buzgalmat, állhatatos
ságot és elszántságot. Aki azonban még így is eljut erre, annak mégna..
gyobb lesz az érdeme és a jutialma a Jézus ítéletében. Az emberek sze
mében is, saját tudatában is.

A szegénységet nem lehet alamizsnálkodással legyőzni. Aki azt gon
dolja, hogy az evangéliumi tanácsokat követi: ennek, ha sokja van, mí
Iyen sokat kellene ebből a sokból Teadnia ? Ki teszi ezt, kellő és megfe
lelő mértékben - önszántától? Teszi-e ezt egyáltalán valaki a világon?
Ámde hol van akkor az evangéliumi tanácsok lelke? Kiben? Tapasztalati
tény, hogy a szegények adnak előbb embertársuknak, nem a gazdagok.
Mert ők tudják, hogy mi az éhezni. Ezért kell ezt a problémát világ
szerte, intézményesen, törvényekkel megoldani. És ezért kell így gon
dolkodniok a hívő, az egyházi embereknek is. Ma ez az igazi, ez a töké
letesebb krisztusi magatartás, nem pedig az alamizsnálkodás ajánlása 
világviszonyla tban.

A krisztusi szeretet mai parancsa.

Kétszer ad, aki gyorsan ad. Nyilvánvaló, hogy ha valami konkrét
baj és szükség elénk robban, nem bölcselkedhetünk és nem mutatha
tunk rá hatalmas tervekre, mint ennek a konkrét esetnek is megoldá
sára, hanem éppen itt és most nekünk magunknak kell megoldanunk,
ahogyan tudjuk, vagy segítenünk kell megoldani az időszerű konkrét
problémát.

De az is biztos, hogy éppen az igazi krisztusi lelkület jegyében nem
tarthatjuk a világ közepének, egyedül fontosnak és egyedül hivatott
nak a közös emberi dolgok megoldására, az egyedül okosnak és a rnin
denkinél legokosabbnak. Le kell szállnunk a magas lóról és ki kell nyúj
tanunk la kezünket az emberek felé, és meg kell keresnünk minden egy
másfelé kinyújtott kezet. Meg kell fognunk minden jóakaratú ember
társunkmlik a kezét. Mert hiszen a problémák oly nagyok és annyira
egyetemesek, hogy ezeket jól és megnyugtatóan csak az összemberiség
legjobbjai, az összemberiség együttesen tudja megoldani ebben az egysé
gessé váló világban. Aminek az élete már maga is annyira egyetemesen
összefügg, hogy hiába oldja meg e kérdéseket a világnak osak egy-egy
-elszigetelt része, előbb-utóbb összezavarja őket megint e rész-területen is
a nagy egyetemesség nyugtalansága és vajúdása: a megoldottért, az em...
beribbért, a jobbért - az egész világon.

Ezért van igaza XXIII. J ános pápának, amikor a Pacem in terri&<
ben kimondja: "Előfordulhat, hogy egy tegnap még nem idŐS2er&tek
vagy gyümölcsözőnek tartott közeledés, vagy találkozás, gyakorlati s~

kon, ma vagy holnap már létrejöhet. Eldönteni, hogy el.érkezett-e ez a
pillanat, valamint egyszerűen csak leszögezni a módját és mértékét egy
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esetleges összehangolt tevékenységnek a közösség őszinte javát szolgáló
gazdasági, szociális, kulturális és politikai célokért, ez olyan probléma,
amelyet kizárólag az egyén és a társadalom erkölcsi életét szabályozó
legfőbb erény, a bölcsesség erénye képes megoldani... Minden jóaka
ratú emberre óriási feladat vár: helyre kell állítani az együttélés kap
csolatait az igazság és az igazságosság, a szeretet és a szabadság alapján;
az együttélés kapcsolatait az egyes emberek között, az állampolgárok és
a politikai közösség között, amelyben élnek; a politikai kőzősségek egy
más közti viszonylatában; egyének, családok, közbenső szervezetek és
politikai közösségek, illetve az egész vílágközösség viszonylatában. :iz
a legnemesebb feladat mind között, hiszen meghozza az igazi békét Is
ten megteremtett rendjében."

A "szegények egyháza"

A keresztény hívők, papok és világi renden lévők egyaránt beletar
toznak ebbe a nagy emberi együttesbe. Az egyház nem az emberek fe
lett él, hanem az emberek között, emberekben, emberekért. Ennek a tény
nek a felismerése és elismerése van abban, a hívő emberek felé a zsinaton
megadott irányító igazságban és óhajtott magatartásban is, hogy az egy
ház a szegények egyháza.

Ezt nem értik és nem magyarázzák helyesen, sem bent és befelé, sem
kint és kifelé azok, akik ezt úgy értelmezik, hogy az egyház a szegény
séget akarja fenntartani, és előtte a szegénység mindenkinek szóló, ma
gasrendű eszmény.

Nem. Az egyház la szegénység szellemével éppen a szegénységet, a
nyomorúságot, az éhezést akarja megszüntetní segíteni a világon. Ak
kor, amikor az emberiségnek mintegy kétharmada éhezik, vagy nyo
morúságosan és elégtelenül táplálkozik, akkor, amikor emiatt idő előtt

százmilliók és százmilliók halnak meg a legyengült szervezetükön győze

delmsekedő legkülönfélébb betegségekben, akkor, amikor vannak részei
a világnak, ahol a gyermekek többsége alig éri meg az egy-két esztendőt,

ha egyáltalán megéri: akkor a valóban krisztusi lelkületű egyházi embe
rek elsősorban egyházuk felé kiáltják ezt, hogy ne tapadjanak egyházi
emberek fölöslegesen is ,a földi javakhoz, hogy segítsenek küzdeni az
emberi önzés feneketlen Irgalmatlausága ellen, hogy állandóan nyugtala
nítsák és figyelmeztessék ők is a jólétben élőket és a gazdagokat, hogy a
vagyon nem lehet öncél és a vagyonnak súlyos szociális kötelességei van
nak, hogy akinek nagyobb darab kenyér jutott, az az egységes világban
adjon belőle esetleg egy másik világrészen élő éhező embertársának is,
mert ebben az egységes világban, ha valahol baj van, áthullámzik ez az
egész emberiség testén és lelkén is. Ma inkább kevesebb legyen nekem,
hogy a másiknak is lehessen valamije; ma segítenem kell az elmaradot
tat, hogy minél előbb fel tudjon zárkózni a haladóbb és a haladottabb
mellé, mert ha ezt teszem, és csakis így, ha ezt teszem, holnap már a
többől több marad nekern is, és holnapután a sokból már sokkal több
jut majd míndenkinek, ami nekem is jó. Nemcsak lélekben és a lélek
örömében, az embertestvér megsegítése miatt, nemcsak a szolgáló szere
tet örök törvénye szerint, nemcsak a Krisztus-akarta, de az emberségtől

is megkövetelt testvériség szellemében, hanem a fizikai javak gazdag
skáláján is, egyetemesen, mindannyiunk számára, az egész világon.

Ez az evangéliumi szegénység szellemének a szíve és lelke. Szentek,
!~esek, nagyok ennek a céljai: maga az ember, az ember nagysága,


