
számban, akik növekvő aggodalom
mal panaszolják föl, hogy a lelkek
ben valami üresség érzése támad. Va
jon nem az öntudatlan vágyakozás-e
ez a megszabadító "szegénység", a
szeretet, az önzetlen odaadás, a csen
des szemlélődés és az imádság ke
resztény értékei után?

Az előadottakból Giuseppe De Rosa
befejezőül azt a következtetést vonja
le, hogya technikai korban a keresz
tény hitnek nemhogy csökkent volna,
de egyenesen megnőtt a jelentősége.

Szerinte mind nélkülözhetetlenebb
nek bizonyul a kereszténységnek az a

A KIS ÚT

"Jól jártál te, szép virágszál, mert
nagy örömre jutottál" - hangzik kis
gyermek temetésén az ének, és nyil
ván igaz is a szó, de nem változtat a
s.zomorú tényen, hogy a "jól járt vi
rágszállal" egy emberpár reménysé
gét, talán egyetlen 1·eménységét, tet
ték sírba. A szenteknél is megszok
tuk, hogya haláluk napját ünnepel
jük, mint mennyei sziiletésnapot; és
már nem gondolunk arra, hogy ez
egykor sokak számára keserű gyász
nap volt. Lehet natakinet: a halála
mégoly dicsőséget szer.ző, a halott kö
rül mégiscsak siralom és gyász honol.

Biztonságosan nyugodt órákban
épülésünkre szolgál a fílo;zófusok fel
emelő tanítása, hogya halál az Isten
hez való elérkezes kapuja, de teme
téskor már csak az a vigasztaló, hogy
az egyház tanító szaoa isteni kinyilat
koztatásra hivatkozik, amikor a meny
nyei boldogság ígéretét idézi. Mind
ezeken túl azonban tagadhatatlan,
hogya gyászolóban leginkább elural
kodó érzés, nemcsak érzelmi kihatá
saiban, hanem legtöbbször egziszten
ciálisan is, a veszteség fájdalma lesz.

A halott elköltözött, a koporsö már
csak egy holttestet rejt, a gyászoló
pedig itt maradt, és a számára drága
személyelhalálozásával, aki talán az
élet biztonságát vagy legközvetlenebb
értelmét jelentette neki, az egész vi
lág lett kevesebbet érő, hog1l néha
szinte egészen kiüresedettnek és ér
telmét vesztettnek tűnik már. Minden
kedves halott űrt hagy maga után,

törekvése, hogy lelket és értelmet
rkölcsönözzön a technikának. A ke
reszténység evilági szinten azt akarja
elősegíteni, hogya technika marad
jon meg az ember, az egyre teljeseb
ben ember szolgálatában, Magának
a keresztény hívőnek pedig, aki kor
társaival együtt vesz részt az emberi
ség csodálatos erőfeszítéseiben, saját
életének tanúságával kell bizonyíta
nia, hogy hite egyáltalán nem nyesi
le a tudomány és a technika szár
mvait, hanem mindkettőt csak meg
nemesítí rendeltetésük transzcendens
értelmezésével,

A GYASZOLOK VIGASZTALASA

sokáig kitölthetetlen iirt. Valójában
ez lesz nündig a siratni ",'aló.

Persze mindent el lehet túlozní, a
gyászt és a siratást különösképpen,
hiszen természetüknél fogva is meg
rázóak. Érthető hát, hogy a gyász ke
serűségével szemben a tanitás min
dig a felemelőt és vigasztalót hang
súlyozza. Maga a tény azonban, hogy
vigasztalni kell, mutatja egyúttal a
gyász eredendő szomorúságát és ki
kerülhetetlen valóságát; a hitelt ér
demlő vigasztalás viszont valóban
csendesíti a gyász jajszavát és meleg
séggel hatja át a gyászoló elárvult
ságát.

Kár lenne s,zépítgetni a dolgot, ha
egyszer van megrenditő gyász, de tor
zitás lenne a gyászt eltúlozni, ha van
vigasztalása is. Kérdéses inkább csak
az lehet még, hogy 1. meddig ér el
a vigasztalás ereje, 2. 1·0SSZ néven ve
hetjük-e, ha valaki nehezen vigaszta
lódik, más oldalról viszont 3. keresz
tényinek, sőt egyáltalán emberséges
nek tekinthető-e annak a magatar
tása, aki egy vigasztaló szó henye
odavetésével elintézhetőnek tartja a
másiknak gyászát.

Keressünk eligazítást azokban az
evangéliumi feljegyzésekben, amelyek
Jézusnak gyászolókkal 1'aló találkozá
sát örökítették meg. Amikor Jézus a
naimi özvegyet meglátta, "m e g e s e t t
r a j t a a s z í v e és megszólította:
,Ne sírj!'" Aztán nem a mennyei
boldogságról beszélt neki, hanem a
halotthoz lépett, akit elevenen adott
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vissza anyjának (Lk 7, 11-15). Mikor
Jairusnak hírűl hozták, hogy kislánya
meghalt, Jézus azt mondta neki: . "N e
t é l j, csak higgy!" Nem az örök élet
ben való hitre cétzott ezzel, mert így
folytatta: "Megmenekül." És valóban,
újra életre támasztva adta vissza a
kislányt az ámuló szülőknek (Lk 8,
49-56). Lázár esetében, "mikor Jé
zus látta, hogy Mária sír s a vele jött
zsidók is sírnak, m e g r e n d ü l t l e l
k é b e n" és "könnyezett" (Jn 11, 33.
35).

"Ne sírj! Ne félj! Megmenekül."
Mennyire meleg szavak, melyeknek
nyomában csodatettek jártak. A gyá
szolók láttán Jézus is megrendült és
könnyezett. A sztoikus hűvösséggel

annyiszor lenézett szív együttérzése
jutott itt megindító szépséggel szóhoz.
Az emberi fájdalom Jézusnak is a
szívéig hatolt, és ez az együttérző

fájialóm csodatévőn nyúlt bele a
sorsba, hogy visszahozza az életbe
akár a már negyedik napja halott em
bert is. Ilyen volt Jézus részvéte,
"minden értelmet meghaladó szere
tete" (Ef 3, 19).

1. Ha mi nem is vagyunk már a
naimi özvegy, Jairus vagy a betániai
Mária, mégis nemcsak az igéret sza
va hallatszik felénk: "Aki hisz ben
nem, mégha meg is hal, élni fog" (Jn
11, 25), és ,.Föltámasztom őt az utolsó
napan" (Jn 6, 54), hanem a gyá.sz zo
kogásába belehallik a régi kedves szó
is: "Ne sírj!" Mert Jézus a saját ha
lálában és a föltámadásával legyőzte

ugyan a halál reménutelenséoét. de
nem tüntette el a halál borzalmát és
a gyász keserűséqét, aminek v,sgSŐ

mélységeit éppen az ő megrendülése
mutatta meg. "Ne szomorkodjatok,
mint a többiek. aki/enek nincs remé
nyük" - írta Szent Pál (l Tessz 4, 13).
Nem szomorkodhatunk reménytele
nül, de a gyászunIc azért szomorú
marad, és elszorul tőle a szívünk.

2. A szív szorongása és elárvultsága
tartósan mély leh'l.nqoUságra vezet
het, ami érzékeny lelkületű emberek-

nél akár evtg is eltarthat, anélkül
hogy az állapotot lélektanilag kóros
nak lehetne tekinteni. Betegessé csak
akkor válik a jelenség, ha még ilyen

,hosszú idő után sem szűnile, vagy ha
olyan nagyfokú, hogya külvilágtól
való teljes elszakadást és ezzel a gon
dolatvilág meqzaoarását is eredmé
nyezi. Mindez elsősorban lelki alkat
és idegrendszer kérdése, nem pedig
a hité. Megnehezítheti a vigasztaló":
dist még nemcsak a sanyarúvá vált
körülmények elhúzódó rendeződése,

h'1nem a bevett szokásokhoz való iga
zodásnak, a "szerepjitszásnak" kény
szere is, ha elferdült szokásokról van
szó. Ahol megbotránkoznak, ha val
laki a köteles gyászidön belül derűs

nek mer mutatkozni, ott a gyászoló
nak szinte bele kell me'revednie a rá
kónyszerített szomorúságba. Nem cso
dálható, ha a gyászidő elmúltával a
merevség már nem enged. hanem kó
TOS formát ölt. Ennyire nem csupán
a hit kérdése a vigasztalódás.

3. Miko« Jézus megkönnyezte Lázár
halálát, a körülállók megjegyezték:
"Látjátok, mennyire szerette őt?" (Jn
11, 36). A s z e n ved ő s z e r e t e t
fenséges szépsége és igazsága az, ami
minden gyás,zt oly tiszteletre méltóvá
avat. Élő hitünk ellenére is mindig
keserű valóság marad, hogya szerető

szíveket szomorúsáqba dönti a gyá
szuk, amit a továbbiakban már csak
az együttérzés meleqe enyhíthet.
üres kenetesség és hamisan csengő
szó lesz ilyenkor minden olyan vi
gasztalás, mely csak a hit igazságait
idézi, vagy általános szólamokat em
leget, de a másiknak i g a z i f á j 
d a l m a elől elearkozik: Milwr Jé
zus a naimi özvegyet meglátta, m e g
s z ó l í t o t t a az asszornit. Nem me
nekült előle, nem lerázni igyekezett
magáról, hanem ő maga szólította
merr: "Ne sírj!" Ez amelegség, em
berközelség és együttérző ezeretet az,
amiDeJ mi is mindig tartozunk a gyá
szoloksuilc.

Szomor Tamás

Ivan Gobry

Az igazi lemondás nem az, hogy elutasiíjuk a világot, amelyet Isten sze
rctetből adott nekünk, hanem hogy cr világban és önmagunkban egyaránt el
utasít juk mindazt, ami akaratának ellene szól.
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