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Jegyzet az irgalmasságról

A Hegyi beszédnek Lukács-evangéliumbeli megfelelőjében olvassuk ezt a
mondatot: "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok irgalmas!" (6, 36). Első pilla
natra azt gondolnánk: Jézus arra biztat, hogy legyünk készek a megbocsátásra.
Talán a Miatyánk emlékezetes kérése is eszünkbe jut: "Bocsásd meg a mi vét
keinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek" (Mt 6, 12).
Csakhogy az a görög szó, amelyet magyarra irgalmas-sal szokás fordítani, nem
csak s talán nem is elsősorban a bűnös iránt tanúsított nagylelkűség kifejezé
sére való. Az irgalmas szamaritánus például nem a megbocsátásban jeleskedett,
hanem azzal vált nevezetessé, hogy észrevette azt a vérbefagyott embert a jerikói
út mentén, akit a rablók kifosztottak és összevertek. Eszrevette, s magáénak
érezte a baját, egyszerűen, ügyesen segített is rajta (Lk 10, 30--37). Az ószövetség
alapján vissza lehet nyomozni ennek a szónak a héber eredetijéig. Az pedig az
enyeméhre utal, amely a semita elképzelés szerint az érzések központja. Irgulmns
tehát az, akinek "megesik a szíve" a bajbajutotton. amint az anyának összerán
dul a méhe, ha fiát, lányát szenvedni látja.

A keresztény hagyomány századokon át tisztelte azokat, akik vagyonukat, éle
tüket a szegények, betegek, nyomorultak istápolására szánták. A nagy tabló alap
ján, amelyet Jézus az utolsó ítéletről rajzolt ("Éheztem, és ennem adtatok ...
Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek ..." Mt 25,31-46), szí
vesen beszéltek az irgalmasság testi cselekedeteiről:éhezőknek ételt adni, szom
jazóknak italt adni, mezíteleneket felruházni, fogságban levőket kiváltani, bete
geket látogatni, utasoknak szállást adni, holtakat eltemetni. Melléjük hamarosan
összeállították a párhuzamos felsorolást az irgalmasság lelki cselekedeteiről:bú
nösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, élő

kért és holtakért imádkozni, szomorúakat vigasztalni, igazságtalanságokat békén
tűrni, ellenünk vétőknek megbocsátani. Számon tartották a Hegyi beszéd ígére
tét is: "Boldogok az irgalmasok, mert (az ítélet napján) irgalmasságra találnak"

- (Mt 5, 7 vö.: Lk 6, 38).
Az újkori ember gyanakodva méregeti az irgalmasság evangéliumi eszményét. 

Ma már tudjuk: alamizsna helyett megfelelőmunkaalkalmat s igazságos bért kell
a nélkülözőknek biztosítani. Ne az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gya
korolja hát az, aki magát felebarátainak szolgálatára akarja szentelni, inkább
tegye rá életét az igazságosabb társadalom megteremtéséért vívott küzdelemre!

Mindebben sok igazság van. De - kétszáz évre a nagy francia forradalomtól 
mit kezdjünk a "szabadság, egyenlőség, testvériség" programjával mondjuk: a
mozgássérültek között vagy akár egy édesanya előtt, aki egy baleset során elve
szítette a fiát? "A szegények mindig veletek lesznek" - mondta Jézus a betániai
vacsorán (Jn 12, 8). Nem jelenti ez azt, hogy akkor kár is küzdeni a javak minél
igazságosabb elosztásáért. Azt azonban igen, hogy az igazságosság önmagában
kevés. A szeretet nem őszinte nélküle, de önmagában ő is képtelen az emberi
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élet rendezésére. El kell jutnunk odáig, ahová Jézus hívogat, hogy ahol szükség
van rá, ne csak egyenlő mértékkel mérjünk, hanem "túlcsordulóval" (Lk 6, 38).

Ma újra ki merjük mondani, hogy vannak, s míg a világ világ, lesznek is közöt
tünk különös fáidalomtól sújtott emberek. Ezek láttán jutott el Camus addig a
lázadásig, amelyet - Descartes mondatát átalakítva - az emberhez méltó lét
alapmagatartásának tekintett: "Lázadok, tehát vagyok". Ez a Camus-i lázadás
nem valamilyen rossz vagy tökéletlen társadalmi rend, hanem a képtelennek val
lott világrend ellen irányul, amelyben az ártatlannak (legalább némely ártatlan
nak) szenvednie kell.

Camus lázadásához képest nyilvánvalóan olcsó "megoldás" beletörődni a má
sok bajába, hallatlanra venni azt, amin segíteni talán nem tudunk. Önáltatás azt
mondanunk: majd eljön az ideje annak, hogy az effajta bajok megszűnjenek.De
ha a nyárspolgári közöny, vagy a naív haladáshit kevesebb annál, amit Camus
hirdet, az evangéliumi irgalmasság ~ több. Akár az irgalmas szamaritánusé, aki
végül tudott segíteni, és segített ott, ahol mások érzéketlennek bizonyultak. Akár
Máriáé, aki segíteni nem tudott a Fián, de ott állt a keresztje alatt, s legalább
osztozott fájdalmában.

Az igazságosabb (vagy gazdagabb) társadalomért vívott küzdelem hősei mellett
ma újra számon tartjuk és nagyra becsüljük az irgalmasság hőseit: Albert
Schweitzert, Teréz anyát s még néhány nagyszerű kortársunkat. Amikor ezek a
részvételről s az irgalmasság cselekedeteirőlírnak, szavaikból a tapasztalat hite
lessége sugárzik. Hadd idézzek közülük egy kevésbé ismertet, Jean Vanier-t, aki
húsz éve alapította Bárkáját lelki sérültek befogadására, s akinek közösségéből

azóta ötvenöt másik támadt!
"Nem részvét az, ha csak azért adok, hogy rossz lelkiismeretemet megnyugtas

sam. A részvét: lényege szerint két szív találkozása. Nem az a fontos, hogy adok,
hanem hogy hogyan adok, a pillantásom minősége, az odahallgatásom minő

sége, a mozdulatomon átfénylő szeretet. Ha valóban a szeretet vezet, figyelni
fogunk annak minőségére, amit adunk. Ha éhezővel találkozunk, jó kenyeret
kell adnunk neki. De gyöngéden és tisztelettel."

"A részvét nem azt jelenti, hogy megszüntetjük a másik szenvedését, inkább,
hogy együtt hordozzuk vele. Ha egy anya gyermekét temette el, 'nem tudjuk
eloszlatni a gyászát. De együtt bandukolhatunk vele, együtt sírhatunk és imád
kozhatunk vele. Bátoríthatjuk és megerősíthetjük. Legnagyobb segítség, ha
megérzi, hogy barátra lelt bennünk, aki megérti őt, nincs a bajában egyedül."

Aki próbálta, tudja: ehhez az irgalmassághoz türelem kell, alázatosság, meg
illetődött tisztelet - és igaz húsvéti hit. Mint minden nagyszerű dolognak, ennek
is megvannak a félresiklatói: a rutin, a fölényesség. Még a hit is milyen könnyen
válhatik ilyenkor bántóvá ahelyett, hogy vigasztaló volna! Megint Vanier-t idé
zem: "Ha nem élem át mélyen, komolyan egyfelől saját nyomorúságomat, másfe
lől Isten irgalmasságát, akkor jótékonykodó gazdagként fordulok a szegényhez.
Az talán hálás is lesz tanácsaimért, a segítségért, amelyet nyújtok neki, de nem

. fogja érezni, hogy igazi megértésre talált." Erre mondta. József Attila: "Szívére
veszi terhünk, gondunk. Vállára venni nem bolond ..."

Az irgalmasság ilyenformán nem a gazdagok kiváltsága, pedig nekik volna a
legtöbb adni valójuk. Inkább azoké, akik maguk is ismerik a szenvedést, s ha
adnak, a kevesükből adnak. Itt is igaz a szegény asszony evangéliumi példázata!

A keresztényekre ma az irgalmasság cselekedeteinek sok-sok alkalma vár. Baj
volna, ha sértődöttségbőlvagy kishitűségből elutasítanánk ezeket az alkalmakat.
Vagy ha ügyetlenül, nem igazán evangéliumi lélekkel vállalnánk őket!
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