
Reális viszonyulás a pénzhez és a vagyonhoz.
Óvni a teremtett világot, ésszerűen gazdálkodni javaival.

Néhány hete Mariazellben az ott már régóta vezetett zarándok-
könyvbe az alábbi fohászt jegyeztem be: „Adj erőt Uram, hogy meg-
változtathassam, mit meg tudok változtatni. Adj türelmet, hogy el-
viseljem azt, amit nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet,
hogy az előbbi kettőt meg tudjam különböztetni egymástól.”

Mindent összevetve, a mi dolgunk az, hogy jók legyünk és jót te-
gyünk, s ezzel egy jobb világot hagyjunk utódainkra annál, mint
amit mi kaptunk.

Mi dolgunk
a világon?
Akarva-akaratlanul szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Minél in-
kább múlnak az évek, annál alaposabban. Hét évtizedet megérve ide-
je van az összegezésnek. Minden nap és minden óra ajándék. Nem hit-
tem fiatal koromban az idős szerzetesnek, aki azt mondta: figyeld meg,
az órák lassan múlnak, de az évtizedek elszállnak pillanatok alatt. S
akkor húsba, elevenbe vág a kérdés: „Hát te mit kerestél ezen a földön?”

Tanultam teológiát, tanítottam irodalmat. Nagy a kísértés, hogy
idézetek mögé bújjon el az ember. Mert hát egyértelmű a gyerek-
korban megtanult válasz: „Azért vagyunk a világon, hogy Istent
megismerjük, neki szolgáljunk és ezáltal az üdvösségre jussunk.”
Vagy miért ne folytatnánk a kérdésre a választ Vörösmartyval:
„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll…”

Soha nem unatkoztam. Örülök, hogy tanulhattam és taníthattam.
Sokszor nem volt könnyű, de szép volt. Örülök, hogy volt alkalmam
mélyebben megismerni a Szentírást, és örülök annak is, hogy köze-
lebb vihettem Jézus tanítását sok emberhez. Örülök annak is, hogy
megismerhettem sok ember vívódásait, amikor irodalmat tanultam
és tanítottam. De mind a tanításban, mind az igehirdetésben ott volt
a kihívás: szembe kell néznem önmagammal. Sokat segített ebben az
olvasás, az irodalom. Szerettem és szeretem az orosz klasszikusokat,
Csehovot, Dosztojevszkijt, Tolsztojt. A Feltámadás című regényének
utolsó oldalán mondja ki Tolsztoj a felismerést: „ha ide küldettünk,
akkor valaki akaratából és valami végre vagyunk itt. Mi pedig úgy
képzeljük, hogy csak a magunk örömére élünk, és világos, hogy köz-
ben éppoly rosszul érezzük magunkat, mint az a munkás, aki nem
teljesíti gazdája akaratát.”

KORZENSZKY
RICHÁRD

Bencés szerzetes,
teológus
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Vagy Gorkijt is idézhetném, az Éjjeli menedékhely kérdését: „Miért
élnek az emberek?... Hát a jobbért élnek az emberek, kedves fiam!
Mindegyik azt hiszi, hogy magának él, és kiderül, hogy a jobbért él.
Mind, úgy vannak, a jobbért élnek! Ezért minden embert tisztelni kell.
Mert nem tudjuk, hogy milyen, hogy miért született, hogy mi telik ki
tőle... Lehet, hogy a mi boldogságunkra született... A mi nagy hasz-
nunkra... Ezért különösen a gyerekeket kell tisztelni, a kis gyermeke-
ket! A gyermekeknek tér kell! A gyermekek életét ne zavarjátok…
A gyerekeket tiszteljétek!”

Mi volt a Gazda akarata? Gyerekfejjel nem tudtam, nem tudhattam.
Jártam egyszerűen egy úton — ajándék volt —, amelyen megtapasz-
talhattam, hogy otthon vagyok. Ez az otthonosság-érzés végigkísérte
az életemet. Nem éreztem, hogy idegen volnék. Elfogadott az iskolám
is, a közösség is, amelyhez lekötöttem az életemet. Találkozhattam sok-
féle emberrel, tudósokkal, bölcsekkel, szenvedőkkel. Taníthattam fia-
talokat, akik — nem is gondoltam rá — sokat csiszoltak rajtam. S köz-
ben rájöhettem, rádöbbentem, hogy nem attól lesz valaki igazán ember,
hogy mi van a fejében. A szív tisztasága és gazdagsága sokkal fontosabb.

Láthattam világot, megtapasztalhattam, hogy kultúrák között mek-
kora különbségek vannak. De az ember mindenütt ugyanaz. Szüle-
tünk és meghalunk, a Földnek akármelyik szögletében is éljünk.

Azt is beláthattam, hogy bár fontos, hogy tudjam, mit akarok,
nem a saját akaratom a legfontosabb az életemben. Nem volt egy-
szerű dolog feldolgozni, hogy vannak az életnek döntő helyzetei,
amikor nem a saját akaratom követése ad értelmet a létezésemnek.
S rádöbbenhettem, hogy a hűség ahhoz, amit vállaltam, nem erő-
feszítés csupán, hanem engem magamat erősít. S ha tudok ragasz-
kodni a gyökereimhez, magam leszek gazdagabb általa.

Mi dolgunk a világon? Ha talentumokat kaptunk — márpedig
mindenki kapott, ki így, ki úgy —, ezekkel a talentumokkal el kell
számolni. Szükség van józan önismeretre, mi az, amire képes va-
gyok, s mi az, amire nem. Szükség van pontos helyzetfelismerésre:
mi az, amit itt és most nekem és nem másnak kell megtenni. Köny-
nyebb volna sokszor elmenekülni a feladatok elől, de nem az a dol-
gunk a világon, hogy kitérjünk a kihívások elől.

Mik ezek a kihívások? Foglalkozás felnövekvő emberekkel, kap-
csolatteremtés idegenekkel, nem ritkán a tolmács feladata, hogy ma-
gyarról magyarra fordítsak, amikor nem tudták vagy nem akarták
emberek megérteni egymást. Vállalni a felelősséget, és nem elmene-
külni előle, bármilyen feladatot is bíznak rám. Vagy egyszerűen csak
meghallgatni a másik embert, együtt lenni vele örömében, bánatában.

Hetek óta töprengek, hogyan válaszoljak erre a kérdésre: „Mi
dolgunk a világon?” Mert lehet, hogy formás, talán tetszetős vagy
értelmes választ fogalmazok meg, de hiteles lesz-e?

Két idős rendtársam alakja sokszor előttem áll. Mindketten meg-
járták a börtönt. Mindketten komoly munkát végeztek. Azt is mond-
 hatnám, életművük volt. Egy ideig Pannonhalmán olyan szobában
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laktam, amely földszinten volt, s az ablaka előtti padra szívesen te-
lepedtek beszélgető öregek. Esteledett.

„Olyan szép napom volt ma!” — mondja az egyik. Mire a másik:
„Milyen napod volt? Hangosabban mondd!”
„Szép napom volt!”
„És miért volt szép napod?”
„Képzeld: kinyílott az aranyeső!” Kis csend, majd hallom a választ:
„Szép napunk volt. Igen, szép napunk volt. Mert kinyílott az

aranyeső.”
Úgy érzem, ebben a párbeszédben van a válasz a kérdésre. Még

ha esteledik is, tudjunk jó hírt, örömhírt mondani a másiknak. És
tudjuk észrevenni, hogy „kinyílott az aranyeső!”

Mi dolgunk a világon? Hogy tanúságot tegyünk: az élet él. Erő-
sebb, mint a halál.

Ami igazán fontos,
az ott belül,
mélyen van…
„Mi dolgunk a világon?” Magam, úgy érzem, szinte nap mint nap
teszem fel e kérdést, vagy maga az élet szembesít vele.

Sokáig csak színész voltam, vagy szerettem volna az lenni,
magas szinten játszani, átélni, katarzist szerezni másoknak. Később
rájöttem, hogy nem mindegy, mit képviselek a színpadon, milyen
értékrendet élek és mutatok fel, ha már a színpadra állok, hogy
„látva lássanak”, milyen példát adok azoknak, akik fontos döntések
előtt állnak, esetleg azért, hogy vállalják magukat, hitüket, múltju-
kat, jelenüket, vagy erőt merítsenek a jövőhöz. Mindez felelősség,
amit vállalni kell nekem is, mert egyszer számot kell adni.

Mikor még többet vállaltam, arra gondoltam, itt a Földön is szem-
be kell néznem magammal, a gyerekeim szemébe nézni idős ko-
romban, hogy elmondhassam, nem voltam gyáva, és kiálltam,
mert szólítottak.

Kaptam valamit, úgy érzem, amit nem tartogathatok magamnak.
„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat!”

A Piarista Gimnáziumban diákkoromban még nem értettem, miért
van szükség a tízparancsolatra, később magam is elbuktam számta-
lanszor. De mégis van egy egyszerűnek látszó megoldás, amely talán
mindent rendbe tesz, ha van erőnk hozzá: a szeretet parancsa. A lel-
kiismeret hangja, ha hallom még szavát. Talán erről a szeretetről kell
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