
Az irgalmasságról
Ferenc pápa ez év decemberétől rendkívüli szentévet hirdetett az irgal -
masságról. Célja elsősorban az, hogy az egyházat ráébressze: egyik leg-
főbb küldetése Isten megbocsátó irgalmának hirdetése. Mint mondta:

„Senkit sem lehet kizárni Isten irgalmasságából. (…) Az egyház az
az otthon, amely mindenkit befogad és senkit sem utasít vissza. Kapui kitárva
maradnak, hogy mindenki, akit megérintett a kegyelem, megtalálhassa
a megbocsátás bizonyosságát. (…) Meggyőződésem, hogy az egész egy-
ház, amelynek olyan nagy szüksége van az irgalmasság elnyerésére,
hisz bűnösök vagyunk, képes lesz megtalálni ebben a jubileumi évben
az Isten irgalmasságának újrafelfedezése és gyümölcsözővé tétele fö-
lötti örömet. Mindannyian arra nyertünk meghívást, hogy ezzel az
örömmel nyújtsunk vigaszt korunk minden embere számára.”

Az irgalmasság azonban nem az egyház privilégiuma, nem áll-
hat meg az egyház határainál — a hiteles emberségnek is egyik leg-
fontosabb velejárója, amint a nagy vallásokban, de szinte minden hu-
manista gondolkodónál is megjelenik. 

Mindennek fényében keressük a választ a következő kérdésekre:
Az Ön számára mit jelent az irgalmasság — Isten és/vagy az em-
ber irgalmassága? Megtapasztalható-e napjainkban, és ha igen, ak-
kor milyen formában? Hogyan gyakorolhatjuk felebarátainkkal és
önmagunkkal szemben? Mi a kapcsolat irgalmasság, testvériesség
és szolidaritás között? Mit jelent az irgalomból fakadó öröm? Van-
e élménye arról, amikor maga is irgalomra szorult?

Válasz a kérdésre
Nincs végső válasz, hiszen minden válasz a misericordiára abban rej-
lik, hogy gyakorolja-e az ember, hogy megnyilvánul-e abban, amit
tesz. De már itt felmerül a döntő elágazás, sőt keresztút, vajon mi
által és miként válunk képessé arra, hogy tettünkben megnyilatkoz-
zék az irgalom. Walter Kasper kardinális, aki egész könyvet szen-
telt a kérdésnek, egy beszélgetésben1 a következőket emelte ki: maga
az irgalmasság nem azonos a puszta együttérzéssel, elválaszthatatlan
tőle az aktív beállítódás, vagyis valami mellett és éppen ezzel vala-
mi ellen foglalunk állást, ugyanakkor elválaszthatatlan attól, hogy
tettünk során igazságosan járunk-e el. Ahogy az irgalom megnyil-
vánulása nem azonos a puszta megbocsátással — a vétek nem leír-
ható. Az irgalom gyakorlása persze nemcsak az igaz és jogos tett kö-
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vetelő és kötelességszerű véghezvitele, hanem a tettet átható érzés
örömteli megnyilvánulása is. Nem meglepő, hogy az irgalmasság hát-
térbe szorulásáról beszélt Kasper, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy
a dogmatika mintha háttérbe szorította volna a kérdés tárgyalását.

Ha belepillantunk Ludwig Ott könyvébe, akkor éppen azt a dön-
tő kijelentést találjuk, hogy az inkarnáció folytán a Fiú az ember ter-
mészetének magára vételével elszenvedi az igazságtalanságot, s egy-
ben együtt szenved az igaztalanul megbántottakkal. (Zsid 2,17 —
„hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő le-
gyen”). Az irgalom kinyilvánítása tehát csak az által lehetséges, ha
azt is értjük és átérezzük, mi igazságos és mi nem. Ezért írta joggal dog-
matikájában Ott, hogy misericordia és veritas elválaszthatatlan.2

Az irgalom, Isten irgalmassága nem az üres remény elve, hanem
annak a kérdése, hogy az ember önnön életében miként válik méltó-
vá arra, hogy benne és általa egy igaz és reményteli élet megnyilat-
kozzék. Ezért is oly fontos Hans Jonas radikális kérdésfelvetése, va-
jon miért szorult ki az etikai elgondolásokból a felelősség-érzet, ugyanis
a bármi módon megnevezett legfőbb Jó, anélkül, hogy az ember maga
ne vállalna ezért felelősséget, ne vállalná fel ennek keresztülvitelét, s
ne igyekezne saját életében ezt megvalósítani, aligha képzelhető el. Jo-
nas meghatározó gondolata — mely Kasper beszélgetésében is meg-
jelent —, hogy a múlhatatlan a múlandót arra hívja, hogy részesedjen ben-
ne, s egyben ennek örömében is.3 A minket meghaladóban való részesedés
egyszerre jelenti annak örömét, hogy az ember több mint önmaga, s egy-
ben a másik iránti nyitott létében annak örömében részesül, hogy a
másik részese lesz annak, ami igaz — hiszen ami igaz, az másokkal osz-
tott. A testi és lelki könyörület átfogja az emberi élet egészét, a testi
segítségre szorultak körüli munkálkodástól egészen az eltávozók vég-
ső elkíséréséig. De a legfőbb kérdés, hogy miként mutathatunk kö-
nyörületet azokkal, akik elvétik az egyébként lehetséges helyes és igaz
életet. Irgalom és könyörület másokkal, magunk, s egyben mások iga-
zabb életének lehetősége — „amennyiben megcselekedtétek eggyel ez
én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg” (Mt 25,40).

Ahogy Seneca írta a De Providentia című művében: „inter bonos viros
ac deos amicitia est conciliante virtute” (1,5), mivel az isteneket és az
embert a barátság fűzi egybe, az erény köti és megköti őket, s bár az
emberi létezés időnek kitett, az erény folytán hasonló módon végzi/
végezheti dolgát, kerüljön akár „meredek ösvényre”, követnie kell azt,
ami igaz és jó. Ennek a sokszor szinte véghezvihetetlen döntési hely-
zetnek, az irgalom és könyörület gazdag megjelenítésének vagyunk
tanúi akár Caravaggio, akár Poussin művein — a kép retorikai alak-
zata áthagyományozott.

Ez a sztoikus tradíció áthatotta a barokk festészetet. Poussin Louvre-
beli művén a Mannaeső (1637/39), ha magunk elé idézzük a caritas ro-
mana alakegyüttesét, akkor világosan kitűnik, hogy Isten irgalmassága
a szükséget szenvedők irányában éppen az ember tettén keresztül vá-
lik valósággá, hiszen a képen egyszerre van jelen a csoda és az embe-

2Ludwig Ott: Grundriss
der katholischen Dogma-
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Bonn, 2005, 87–88.

3Hans Jonas: Das Prinzip
der Verantwortung.

Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1984, 165skk.
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rit meghaladó tett. Már Le Brun úgy fogalmazott,4 hogy ez a gesztu-
sokban gazdag és hihetetlen pontos érzelemnyilvánítást kifejező kép
általunk érintett jelenete megmutatja, könyörület és kötelesség egymással
mennyire szorosan érintkezik, az anya egyszerre nyújt vigaszt gyer-
mekének és emlőjével táplálja saját anyját. Ugyanakkor az előttük álló
férfi felismeri ennek az emberit meghaladó kettősségnek a szinte fel-
oldhatatlan szituációját, világosan kifejezésre jut kéztartásából, ami egy-
szerre fejezi ki a csodálatot és az intő példaadás gesztusát. Talán a mai
szemlélő számára is világos, hogy az irgalom példája és annak antik
előképe hogyan kapcsolódik össze az Eucharisztiával (Max Imdahl ol-
vasatában a mannaeső és az Eucharisztia a korabeli néző számára ma-
gától értetődő volt5), vagyis itt azzal, hogy hálát adva a Jó eljövetelének,
ami az embert kimenti a szükségből, szélső helyzetben is van lehető-
sége. Ám nincs, ha az ember maga nem válik erre méltóvá.

Ne feledjük Seneca intését; Isten nem vállalkozott csomagmeg-
őrzésre (De Providentia 6,1).

Válaszaim a kérdésekre
Ha irgalomról van szó, először Istenre gondolok… De az irgalom ki-
fejeződési és megjelenési formáiban visszaköszönnek az emberi va-
lóságok. Kezdve azon a nyelvi gazdagságon, amit az irgalomra hasz-
nált bibliai kifejezések — a héber rahamim és hèsèd — magukban
rejtenek. Az első etimológiailag az anyaméhvel (rèhèm) rokon, a má-
sodik a hűségre utal. Jézus irgalomról szóló példabeszédeiben is ott
vannak az emberi modellek, mint például az adósságot elengedő ke-
gyes király, az irgalmas szamaritánus, a tékozlót hazaváró apa. Ha —
Rahner szavaival élve — Isten útja az ember, akkor Isten irgalmas-
ságának az útja is az ember. Az irgalmas szívű emberben az irgalmas
szívű Isten van jelen. Ez azonban mégsem magától értetődő valóság,
hiszen az irgalom Istennek természetes tulajdonsága, neve, sőt lényege,
nekünk azonban tanulni kell az irgalmat, mert sokszor egyáltalán nem
olyan természetes. „Legyetek irgalmasok — mondja Jézus —, amint
Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). Az irgalom sokszor egy út gyümölcse.
Olyan út, amelyet irgalmazónak és irgalmazottnak közösen kell be-
járnia, például a megbocsátásban. Lerövidíteni az utat annyi, mint el -
ko molytalankodni az irgalom tétjét.

Napjainkban is él az irgalom. Például amikor valaki képessé válik
arra, hogy megbocsásson, elengedjen egy lelki adósságot valakinek.
De materiális értelemben is lehet adósság-elengedésre gondolni,
pusztán azért, mert a hitelező belátta: az adós — jelen helyzetében —
képtelen lenne a visszafizetésre. Ezek a mikroszintű példák — muta-
tis mutandis — élnek makroszinten is, bár sokszor gazdasági vagy po-
litikai manipuláció eszközeivé válnak. Egy másik probléma az, hogy

4Le Bruns Akademierede
von 1667 über Poussins
„Mannawunder”. (Kiad.

Wilhelm Schlink.)
Rombach Verlag, Freiburg

im Breisgau,1996, 40.

5Max Imdahl: Caritas und
Gnade. Zur ikonischen

Zeitstruktur in Poussins
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In: Französische Klassik
(Kiad. Fritz Nies és
Karlheinz Stierle.)

Fink Verlag, München,
1985, 137skk.
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a globalizált világban minden kodifikálódik és bürokratizálódik. Az
irgalmat viszont nemigen lehet kodifikálni, mert épp a kódexből és
a hivatalnoki mentalitásból való kilépésnek a gyümölcse. Az irgalom
valamiképp az írott normákkal rögzített jogok és kötelességek halmaza
fölött áll, noha nem semmisíti meg azt. Az igazságosság könnyebben
normákba önthető. Az irgalom viszont gyakran épp a törvény, a nor-
ma alkalmazásának méltányos felfüggesztése révén mutatkozik meg.
Miért van ez így? Nem találok más választ, mint azt, hogy az élet előbb
adatik, mint a törvény, és a maga komplexitásával és sebzettségével csak
lassan „normalizálódik”.

Az irgalmasság gyakorlása — a konkrét cselekedeteken túl — szem-
léletmódot jelent, amiért lehet — sőt kell is — imádkozni. Imádkoz-
ni, tudniillik kérni Istent, hogy úgy lássam magamat és másokat, aho-
gyan Ő lát minket. Ahogyan Ő látja — amint Jónásnak mondja — a
niniveieket, azt a „százhúsz ezer embert, aki nem tud különbséget
tenni jobb és balkeze között”(Jón 4,11). Isten soha nem lát minket be-
fejezett lényeknek, akiket a tetteik, hajlandóságaik és szokásaik egy-
szer s mindenkorra egyetlen irányba predestinálnának. Úton lévő em-
bereknek lát minket, akiket rossz ösvényeikről vissza lehet fordítani,
a jó ösvényeken meg előbbre lehet segíteni. Egy Lukács evangéliu-
mából vett képpel azt is mondhatnám: Isten olyan vincellér, aki a ter-
méketlen fügefának is ad esélyt, körülássa, megtrágyázza, hátha te-
rem (Lk 13,6–9). Lehet, hogy Isten „naiv”, mégis bízom abban, hogy
Isten látásmódja és naivitása az enyém lehet, a miénk lehet. Egy régi
ciszter tanár mondogatta gyakran: „Soha nem fáradok bele a meg-
bocsátásba.” Azt hiszem, ő már Isten szemüvegével tudott nézni. Be-
vallom, én nem tartok itt.

Úgy érzem, ezek egymást átjáró valóságok, noha nem feltétlenül
kapcsolódnak mindig össze. A Taizéi Közösségben, amikor egy test-
vér elköteleződni kíván, a közösség elöljárója a következő kérdést te-
szi fel neki: „Testvér, mit kívánsz?” Mire a válasz: „Isten irgalmassá-
gát és testvéreim közösségét”. Isten irgalmassága kifejezésre talál az
emberi irgalomban, a kettő együtt pedig közösséget épít. A misszió című
film megváltás-jelenetében a testvérgyilkos Mendozát egy guaraní in-
dián szabadítja meg a bűnös múltját szimbolizáló fegyverei terhétől.
Ezzel együtt befogadást nyer az indián közösségbe, mellyel mindhalálig
szolidaritást vállal. De vannak mai formái is az „irgalom – testvéries-
ség – szolidaritás” háromszögnek. Valahányszor egy „nehéz”, szin-
te vállalhatatlan embert sikerül integrálni egy közösségbe — iskolá-
ban, munkahelyen, plébánián stb. —, a háromszög életre kel.

A bibliai történetek és példabeszédek világában az irgalom gyü-
mölcse a visszatérés, az újrakezdés, a reintegráció. Ez történik a fog-
ságból visszavezetett választott néppel, az elveszett és megtalált bá-
ránnyal vagy drachmával, vagy az atyjához hazatérő tékozló fiúval.
Ezeket a történeteket körüllengi az öröm. Öröm abban, akinek irgal-
 maztak; öröm abban, aki irgalmazott. Öröm a földön, öröm a menny-
 ben (vö. Lk 15,7.10). Valószínű, hogy az irgalom spirituális minősé-
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gét éppen ez az öröm fémjelzi, ami spontán módon fakad fel abból
a tényből, hogy az elveszett nemcsak megkerül, de a helyére és ko-
rábbi méltóságába kerül.

Sokszor és sokféleképp szorultam és találtam irgalomra. Talán az
egyik legfontosabb pillanat az volt, amikor húsz éves koromban egy
hosszabb lelki krízis közepette először kértem meg egy papot, hogy
ne csak a szokásos gyónásomat hallgassa meg, hanem egy életgyó-
nást, melyben egész életemről számot adhattam. Ma is emlékszem
ennek a beszélgetésnek a felszabadító hatására és örömére. Az irgalom
azóta is a meghallgatni tudó emberekkel kapcsolódik össze szá-
momra. Sokszor ez fontosabb annál, amit esetleg mondanak, vagy
mondani tudnak. A figyelemmel több irgalmat képesek közvetíte-
ni, mint esetleges szavaikkal. Ezt magam is érzem, amikor engem
választ valaki, hogy tanúskodjam számára Isten irgalmáról.

Irgalom
A legvégsőkig esélyt adó isteni szándék és ennek
emberi vetülete

Természetesen elsősorban az „irgalmas szamaritánus” történetéhez
kötődik ez a fogalom, de azonnal kapcsolom a megbocsátáshoz, az
együttérzéshez, a segítségnyújtás bármiféle megnyilvánulásához, az
ön zetlenséghez. Tulajdonképpen az isteni és emberi szeretet szino-
nimája. Odafigyelés másokra, törődés valakivel, elköteleződés, fel-
vállalása valakinek, aki elesett, hátrányos helyzetben van. A fülem
ráhall arra a kifejezésre, hogy leginkább isteni tulajdonság. Tud meg-
bocsátani, elfeledni, nem áll bosszút („Isten vagyok, nem ember”, Oz
11,8–9). Ugyanakkor a nagybetűs EMBER jellemzője is az irgalom.

A Hegyi Beszédben, vagy ennek tükör-tanításában, Máté 25. feje-
zetében (25,31) Jézus Krisztus lelkülete tárul fel előttünk. Ugyanakkor
egészen világos, hogy az Úristen ezt a lelkületet akarja bennünk is ki-
alakítani Szentlelke által. „Ugyanaz a lelkület legyen bennetek” (Fil 2,5).
Az irgalmas szamaritánus történetével kapcsolatban mondja Jézus a tör-
vénytudónak: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!” (Lk 10,37). Jé-
zus magatartása ezt a lelkületet tükrözi magatartásában (tíz leprás, vak
koldus) vagy a többi példabeszédben (elengedett adósság, a tékozló fiú).

Hallgatom Mozart zenéjében a Kyrie tételt. Ez a visszatérő kérésünk:
Irgalmazz, könyörülj, bocsáss meg Uram! Hozzá fohászkodunk, aki
a „megroppant nádat nem töri el, a pislákoló mécset ki nem oltja”
(Iz 42,3). Mindig ad esélyt.

Emberi magatartásunkban az önkéntes-önzetlenség bátorságát és
nagylelkűségét csodálom. „Ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a
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jobb!” (Mt 6,3). Az érdek-számítás nélküli jóságot („Atyád, aki a rej-
tekben is lát”… Mt 6,4.6).

Ferenc pápánk nem véletlenül beszél arról, hogy „lépjünk ki a meg-
szokások, az önzés falai közül”. Jézus figyelmeztet: „Szegények min-
dig lesznek köztetek” (Mt 26,11). Egyik püspöki körlevelemben írtam,
hogy a cigány (és más hátrányos helyzetű) embertársainkkal való tö-
rő dés a hitünk egyfajta lakmusz-papírja. Az irgalom megélése tesz
(Krisztus mértéke szerint) emberré.

Jelen van a mai társadalmunkban is az irgalom számos megnyilvá -
nulása. Hálával gondolok azokra a családokra, akik meghallották né-
hány éve tett felhívásomat: a „Karolj fel egy családot!” Lehet egy csa-
ládon segíteni úgy, hogy a költséges külföldi nyári nyaralás helyett
„falusi turizmus” jegyében segítünk egy vidéki családnak. A „doboz-
program” keretében vidéki barátainktól szerezzük be a zöldséget, gyü-
mölcsöt, „disznóságot”. Csodálom a cigány-tanodákban fáradozó ön-
kéntes pedagógusainkat. Büszkén emlegetem azokat a keresztény
családokat, akik nem csupán kampányszerűen, hanem rendszere-
sen tá mogatják a helyi Karitász-csoportjainkat (jó szívvel rendsze-
resen be fizetik a legalább 1 százalékos egyházi adót).

Az irgalmasság, testvériség, szolidaritás ismét rokonfogalmak. Ez
is a „felnőtt hit” mutatója, ha nem felejtjük el, hogy nem mi válasz-
tottuk meg, hogy hol és mikor születünk. Ha Szent Erzsébettel fel-
ismerjük a rászorulókban Krisztus arcát, és ez nem szentimentális
frázis a számunkra.

Európa ma óriási próbatétel előtt áll. A népvándorlás egy egészen
új történelmi korszak kezdetét jelenti. Zavarodottak vagyunk. Po-
li tikusaink egymást vádolják.

Keresztényként az „idők jeleiként” kell felfognunk ezt a helyzetet.
Miközben Európa népessége elöregedett, a demográfiai mutatók
egy értelműen jelzik a lakosság csökkenését. Közben a Föld más népei
megfiatalodtak, létszámuk háromszorosára nőtt fél évszázad alatt. Szük-
ség van a bevándorlás lassítására, a folyamat irányítására, kezelésére,
de megállítani már nem lehet. Nem szabad okokat keresni arra, hogy
miért nem akarjuk őket elfogadni, hanem fel kell készíteni a lelkün-
ket, hogy a megszokott kényelmes, pazarló életmódunkat feladva,
leg alábbis mérsékelve, beengedjük őket a világunkba. Nagy kihívás,
amelyhez nagy hit, nagy lélek kell. Kérjük a Szentlelket, hogy ne fe-
lejtsük el: Jézus értük is meghalt. A Föld kincseit: ivóvizet, élelmet test-
vérként el kell osztanunk. Most még más országokba mennek, de majd
rövidesen nálunk is kopogtatni fognak. Szállást tudunk-e adni nekik
a mi Betlehemünkben?

Ferenc pápánk Assisi Szent Ferenc példáját állítja elénk. Ő a nagy-
lelkű irgalom boldog szentje. Az önzetlen jóság nyomán fakad az a fel-
szabadult öröm, amelyet senki el nem vehet tőlünk. A szeretet felsza-
badító öröme, békéje. Ez az élmény legyen Ferenc pápánk szándéka
szerint az Irgalmasság Évének kegyelmi gyümölcse!
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Közel 70 éve éltem át kisgyermekként életem első irgalom-élmé-
nyét, amikor őszinte gyerekszájjal hangosan kértem Szent Antal szob-
ra előtt, hogy „adjál nekünk is kenyeret”. Anyám csitított, de egy ked-
ves asszony meghallotta és pár óra múlva beállított hozzánk egy fél
kenyérrel. Ugyanezt később átéltem Szabolcsban, amikor a falubeli-
ek hoztak „kóstolót” ebből-abból a „kitelepített pestieknek”. Hány-
szor éltem át kórházban a látogatók szeretetét! Anyám halálakor mennyi
őszinte részvétet tapasztaltam a gyászomban!

Mindezek mögött mindnyájan hittel átélhetjük az Úristen irgalmas
szeretetét, aki értük vállalta az ember-sorsot, „közöttünk élt” és fel-
áldozta magát értünk. Megszületett Betlehemben, vállalta a sorskö-
zös séget a hajléktalanokkal, üldözöttekkel, az ártatlanul elítéltekkel.
Örök „példát adott nekünk” a „lábmosással”.

Karácsonyi örömként élem meg, hogy Isten ennyire bízik bennünk!
„Ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát” (2Kor 5,19). Assisi Szent Fe-
renc szavaival kérem, hogy „Uram tégy engem a te békéd eszközévé!”

Az irgalom Isten
könnyes mosolya

„Cordelia mit tegyen? Hallgat s szeret.”
(Shakespeare: Lear király)

A szív dobbanása. A gyomor rezdülése.
Az irgalom nem kér viszonzást. Nem gőgös és nem magamuto-

gató. Visszafojtott lélegzet, figyelem. Befelé figyelés. A Lélek sutto-
gása. Misztikus és tárgyszerű. Gesztusokban manifesztálódik.

A héber kifejezés jelentése gyönyörű képpé formálja. Rajem — anya-
öl, a kiszolgáltatott, magatehetetlen lény gondos, féltő szeretete, ahogy
az anyaméhben megbújik. Isten reményteli üzenetét egy leány ölé-
nek irgalmára bízta. Misericordia — a szív mélységéből fakad, ahogy
a latin szó jelentésének gyökereire bukkanunk.

A szív nem erőszakos, de csapongó. Túlcsorduló és őrült dolgokra
ragadtatja magát. A ráció korlátai közt szárnyal. Az irgalom nem ér-
zelmi indulatból cselekszik, hanem tudatos építkezés eredménye. Ahogy
Isten léte sem érzelmi alapú.

„A halál nem a tér és idő büntetése, hanem a térbe és időbe ágyazott világ
irgalma.” (Pilinszky János)

A művészet irgalmas, segít elfogadni, befogadni a halált. Nem az
élet receptje, hanem a halál tényével való együttélés mimézise.

Amikor egy filmen vagy drámán dolgozom, akkor Isten irgal-
masságát érzem. Áthat és valami egészen más dimenzióba emel. Más-
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ként érzékelem világunkat, nem ragadok le a felszín csalóka arro-
ganciájánál. Érzékenyebbé válok és ez toleránsabbá, megértőbbé tesz.

Az irgalom fénysugár, ami áthatol a sűrű homályon, ami elválaszt
a világtól és Istentől.

Kosztolányi Dezső: Özvegy a villamoson (részlet)

Ennek az özvegynek itt a villamosban
nem akar senki se
helyet adni.
Csak áll s lesi, hogy
hová
ülhetne le.
Szemében pedig ez van: Irgalom,
kegyelem, emberek.
(…)
Mondjátok, emberek,
ha láttok itt, amíg dülöngök,
rendkívül-furcsa kis fekete kalapomban,
rogyadozó térdemmel,
s a gyakori szüléstől
megroncsolt méhvel,
nem jut eszetekbe
az édesanyátok?

Miért van szükség irgalomra? Ha a csodálat energiái táplálnak min-
ket, akkor nincs szükség irgalomra. Az irgalom az önző világ vé-
dekező mechanizmusa. Az irgalom a keresztényi könyörület egy faj-
tája, amennyiben nem tartja magát többnek, nagyobbra, és alázattal
párosul.

A fájdalmakért ne a külvilágot okold, hanem magadban keresd a
megoldást. Ha magadban keresed, akkor békével szemléled környe-
zeted és természetes szeretet árad szét benned, mely az irgalom alap-
ja. Ebben a helyzetben már önmagadat sem ellenséges objektumként
vizsgálod, hanem mint Isten teremtő szeretetének részét. Nem akadály,
hanem híd leszel az Atya és a Fiú közötti szeretetkapcsolatban. Léte-
zésem nem feszíti keresztre Istent (utalás Simone Weilre). Irgalmam fel-
emel, gyógyít, megbocsátok magamnak Istenben és Isten megbocsát
bennem.

„Testvéreim, ne féljetek az emberek bűneitől, szeressétek az embert az ő
bűneiben is, mert ez közelíti meg az isteni szeretetet, és ez a legnagyobb földi
szeretet.” (Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek)

Ítélkezünk, ezt tartom az irgalom ellentétének. Gondolattal, te-
kintettel, mimikával és szóval. Hétköznapi, jelentéktelennek látszó
gyilkosságokat követünk el minden ítélkezésben. Ítéletekkel kerítjük
körbe bizonytalan énünket, miközben rettegünk a világ ítéletétől. Ez
a görcsös elzárkózás egzisztenciális magányba taszít és Istent vádoljuk
süketséggel, holott félelmünk minket tesz süketté. Ezért nem hall-
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hatjuk meg embertársaink fohászát, érzéketlenné és irgalmatlanná
válunk. Tüskevárainkból csóváljuk fejünket, hogy milyen kegyetlen
világban is élünk. Így válunk magunk is apró alkatrészeivé a mindent
letaroló „Birodalmi Lépegetőnek”.

„…minden, ami enyém, vétessék el tőlem, hogy Istentől fölemésztve Krisz-
tussá lényegüljön át, s adassék eledelül a szerencsétleneknek, kiknek teste-
lelke egyaránt nélkülöz mindenfajta táplálékot.” (Simone Weil imája)

Az irgalom, a könyörület, a szolidaritás hidak embertársaink felé.
A magányérzet legyőzésének bársonyos eszközei. Kapocs az indi-
viduumok között. Emberi dimenzióiban naponta, szinte észrevét-
len gyakoroljuk. Egy mosoly, jó szó a bevásárló-centrum elgyötört
pénztárosának, a zsúfolt buszon a hely átadása egy megfáradt utas-
társnak. A menekült szomjának oltása vagy a hajléktalan felöltöztetése.

„Mer’ aki nem vár semmit magától
Az nem menekül meg a magánytól
És egyedül marad végül
Irgalom nélkül.”
(Tankcsapda: Irgalom nélkül)

Irgalom a gyerekeknek
A szociálpolitika oktatójaként gyakran tanultam és tanítottam a Bib-
lia szövegeit és szövegmagyarázatait a másik segítésére ösztönző is-
teni szándékokról és parancsokról, az ószövetségi cedakáról, ami az
összetartozást is jelentő igazságtévő adomány a nélkülöző javára, és
az újszövetségi karitászról, a szeretetből fakadó segítésről. Rengeteg
a hasonlóság a különböző szövegekben. Az árvák, az özvegyek, a sze-
gények segítése mindig szent kötelesség, de az az idegenek és jöve-
vények segítése és befogadása is. Számomra különösen fontos, hogy
számos írásban milyen hangsúlyos a szegény méltóságának tisztele-
te. Az Újszövetség arra int, hogy „Ne tudja a te bal kezed, hogy mit
cselekszik a te jobb kezed!”, meg hogy a „te alamizsnád titkon legyen”.
Az Ószövetségben is rengeteg ilyen utalás van. Ezeket Maimonidesz
foglalta össze a jótékonyság nyolc fokozatáról, amelyekre talán érdemes
emlékeztetni. „Az első és legalsó fok az, ha az adakozás vonakodó vagy
sajnálkozó. Ez a kéz, de nem a szív ajándéka.” A következő fokoza-
toknál az adakozás örömteli, de vagy kérésre történik, vagy nem ará-
nyos a nélkülöző szükségleteivel. A negyedik fokozatnál mindez rend-
ben van, „ám az adományt a szegény kezébe adja, s ezzel a szégyen
fájdalmas érzését kelti benne”. A szégyen elkerülését szolgálja a tá-
volság növelése a következő fokozatoknál. Ne tudja az adakozó, hogy
kinek segített, ne tudja a szegény, hogy ki volt a jótevője, de legjobb
a teljes névtelenség. A nyolcadik, legmagasabb fokozat az, ha „a jó-
tékonykodást megelőzi a szegénység megakadályozása”. A szűköl-
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ködőt szakmára kell tanítani, vagy elég pénzt adni ajándékba vagy
kölcsönbe, „hogy tisztesen megkereshesse kenyerét, és ne kénysze-
rüljön ama kegyetlen alternatívára, hogy alamizsnáért nyújtsa a ke-
zét…” A kérés nélküli adás a befogadás útja. „Ha elszegényedik test-
véred és lehanyatlik keze melletted, támogasd őt, akár jövevény, akár
zsellér, hogy élhessen melletted…” (Lev 25,35).

A jótékonyság, a támogatás minden formájában közösségi ösz-
szetartó erő. A cedakát is, a karitászt is a másikkal és a saját közös-
ségünkkel való szolidaritás hatja át, „hogy élhessenek melletted…”
Az irgalmasság is az összetartozás szolgálata. Megbocsájtunk a bű-
nösnek, hogy egymás mellett élhessünk. Azt hiszem, nagyon szo-
ros a kapcsolat irgalmasság, testvériesség, karitász és szolidaritás kö-
zött. Kicsit szégyellem, hogy bibliai barangolásaim során nem
ütköztem bele az adományozás és az irgalmasság összefüggéseibe.
Talán azért, mert Isten irgalmassága, a bűnök megbocsájtása nem tűn-
nek közvetlenül szociális kérdésnek. De egy meghatározott érte-
lemben mégis alapvetően azok. További gondolataim teológiailag té-
vesek lehetnek, de nem hiszem, hogy ellentmondanának a szent
írások vagy a humánus szociálpolitika szándékainak.

Az irgalmasság a bűn megbocsájtása, a bűnös befogadása. II. János
Pál mondta, „úgy tűnik, korunk emberének lelkülete szembefordul
az irgalmas Istennel, talán jobban, mint korábban. S azt is megpróbálja,
hogy az emberi szívből kiirtsa és az életből kiiktassa az irgalom gon-
dolatát is.” Hát igen, ahogyan országunk a hajléktalannal, a szegénnyel,
a jövevénynek tekintett cigányok tömegével bánik, azon régóta nem
érződik az irgalom nyoma. Van azonban egy teológiai buktatója an-
nak, hogy számon kérjük ezekben az ügyekben az irgalom hiányát.
A bibliai isteni irgalmasság — Ninive és Jónás történetétől kezdve Fe-
renc pápa 2015. évi nagyböjti homíliájáig — azoknak bocsájt meg, akik
bűnüket felismerik és megbánják. A mai magyar társadalom szegé-
nyei közül azonban sokan nem érzik, hogy bűnösek lennének.

A szegények felosztása bűnösökre és ártatlanokra, érdemesekre és
érdemtelenekre olyan régi, mint maga a szegénysegélyezés. Az első kö-
zépkori szegénytörvények óta ennek a jogi formái is kialakultak. Se-
gélyre érdemes az, aki „önhibáján kívül” nem tud megélni valamilyen
esemény miatt, mint a betegség vagy az eltartó halála. De ahhoz, hogy
a segítséget meg is kapja, viselkedésében is érdemesnek kell lennie. Őbe-
lőle lehet ma jó szegény. Ahogy L. Ritók Nóra írja: „A jó szegény tud-
ja, hol a helye. Tudja, hogy ő a hibás azért, mert szegény.” Ezzel már
meg is bánta bűnét, számíthat az irgalomra is, csekélyke segítségre is.
Mellettük azonban sok a „rossz szegény”. Van közöttük igazi „ér-
demtelen”, iszákos vagy lusta is. Ám többségük csak olyan munka-
nélküli, aki keresve sem talál tisztes munkát, vagy aki — a munka nél-
küli világ második-harmadik generációjába születvén — már a
keresést is feladta. A rossz szegény lázong. Nem nyugszik bele hely-
zetébe, nem úgy viselkedik, ahogy ilyen kevés pénz mellett kellene.
Nem jól osztja be a pénzt, a pillanatnyi örömöt keresi, amikor csokit
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vesz a gyereknek a segélyből. Nem hálás a rosszul fizetett közmunkáért,
felháborodik az önkényes áthelyezések, a hűtője ellenőrzése miatt. Nem
vállalja fel, hogy ő a felelős, a bűnös. Ezért nem is érdemel irgalmat.
Az irgalom megtagadásának, az elutasításnak sok formája van az is-
kolai szegregálástól a közmunkából vagy segélyből való kizárásig.

Irgalom. A gyerekeknél kellene kezdeni. 2013-ban Magyarorszá-
gon nagyjából 1,5 millió ember volt szegény, közel egyharmaduk gye-
rek. 430 ezer szegény gyerek. (Az egy főre jutó havi jövedelem e csa-
ládoknál legföljebb 30 ezer Ft körül van.) A szegények aránya évek
óta 12–15 százalék, de a szegény gyerekek aránya érezhetően nő. 2009-
ben a 17 éven aluliak 20 százaléka volt szegény, 2013-ban 25 száza-
léka, és 2014-ben tovább látszik nőni az arány. A szegénységben élő
gyerekek egész életét, egészségüket, életesélyeiket meghatározza az,
hogy ma rosszul táplálkoznak, fáznak, stresszek között élnek. Az ir-
galom a szeretetteljes igazságosságot jelenti. Ideje, hogy társadalmunk
legalább a gyerekekhez irgalmas legyen, hogy ne engedje sorsuk ma
előre látható beteljesülését.

Az irgalomról
Befogadtunk egy macskát. Néhány hónapos, fekete, nőstény, egyik
nap egyszer csak ott termett az ajtó előtt, mint aki eldöntötte, hogy
ezen túl itt él majd velünk. A gyerekek nagyon örülnek neki, főleg a
kisebbik, legszívesebben egész nap hurcolná mindenhová. Ha meg-
érinti az ember, azonnal dorombolni kezd, odaugrik az ölembe és má-
sodperceken belül elalszik. Feltétel nélküli bizalom, mondhatnám, hi-
szen miért olyan biztos benne ez az állat, hogy nem akarom elpusztítani.
Nem hiszem, hogy ez a macska ilyesmit mérlegelne. Mintha inkább
arról lenne szó, hogy beleveti magát egész lényével minden egyes pil-
lanatba. Lesz, ami lesz. Rábízza magát a sorsára, vagy egy olyan mér-
hetetlenül bonyolult összefüggésrendszer általa nem ismert, csak fo-
lyamatosan megtapasztalt működésére, amivel kapcsolatban nem
lehetnek kérdései vagy feltételezései. Ahogy nekünk sem lehetnek.
A lét az, ami a macska egész lényét birtokolja, nyersen és kíméletle-
nül. Ennek a létnek pedig nincsenek előjelei, pusztán csak önmagá-
val lenne mérhető. Ezért megrendítő az állatok élete. Mert figyelve
őket belepillanthatunk a létezés olyan elemi tényeibe, amelyek az em-
ber előtt többnyire egész életében rejtve maradnak.

Gyerekkoromban láttam egyszer egy férfit a Duna-parton, ahogy
agyonvert egy kutyát. Kistermetű, keverék kutya volt, egy zsinóron
húzta maga után, többször felemelte és teljes erővel nekidobta egy
kőnek, majd belehajította a folyóba. A kutya egyszer még felmerült,
kapálózott egy ideig, aztán elsüllyedt. Ha azt mondanám, dermedten
néztem, elég pontatlanul fogalmaznék. Az undor és a megbűvöltség,
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a rettegés és a fokozhatatlan kíváncsiság elegye egyszerre akart szét-
vetni. Mintha beleláttam volna valamibe, amiről semmit sem tudtam
addig, noha a létezéséről közvetett utakon azért tudomásom lehetett
már. Megnevezni persze nem tudtam, ahogy ma sem tudom.

Annyit viszont tudok, hogy a saját lelkemnek is vannak olyan alig
feltérképezett területei, amelyekre önszántamból nem szívesen
merészkednék. Elég nehéz az embernek beismernie, hogy a ragadozó
vadállat és a fényességes angyali lélek kevercse alkotja lényének
szubsztanciáját. Amint nekiállnék megfejteni ezt az ép eszemmel nem
felfogható kettősséget, az őrület meredélyeinek peremén találom ma-
gam. Viszont annyit mégiscsak sikerült elérnem, hogy legalább nem
álltatom magam mindenféle negédes mellébeszéléssel. Ez vagy, a bor-
zadálytól remegve és az áhítattól eltelve nézd meg jól magad. Tisz-
tában vagyok vele, hogy mindezzel nem könnyítem meg az életemet.
Elég nehéz részt venni a mindennapi élet különféle akcióiban úgy,
hogy közben kénytelen vagyok arra gondolni, hogy az egész tulajdon -
képpen kolosszális hazugságokra épül.

Mindenkori kenyérkereső munkáimból adódóan talán az átlagos-
nál jobban beleláttam az emberi szenvedés bugyraiba. Láttam gyere-
keket haldokolni és láttam hajléktalan embert a saját piszkában sírva
fetrengeni. Láttam terhes nőt, aki nem nyugodott addig, míg ki nem
kaparta magából néhány centis magzatát, és láttam olyan öregembert,
akinek fogatlan szájában nyüzsögtek a pondrók. És nyilván nem lát-
tam sok mindent, amikhez képest az én tapasztalataim megmosolyog -
tató epizódok csupán. Amit láttam, az viszont arról győzött meg, hogy
bennünket bizony csúnyán félrevezettek. Vagy nem is félrevezettek,
inkább csak hallgattak, másra terelték a szót, nem beszéltek róla. A szü-
leink, a tanáraink, a papjaink. Legalább huszonöt évnek kellett eltel-
nie az életemből, amíg ráébredtem, hogy szinte semmim sincs a belém
plántált hazugságrendszereimen kívül, itt állok teljes tudatlanságban
és az ebből eredő folyamatos szorongásaim közepette, és nincs vála-
szom semmire, de még a megfelelő kérdések megfogalmazásáig sem
vagyok képes eljutni.

Most pedig, negyven évesen, inkább már attól kezdek félni, hogy
ez most már így is marad. A világnak kizárólag azok a fertályai ér-
dekelnek, amelyek irracionálisak, amelyek nem magyarázhatók meg
semmiből, amelyek mintegy a semmiben mozdulatlanul lebegve lé-
teznek. Az irgalmat is ilyen semmiben mozdulatlanul lebegőnek gon-
dolom. Egyszerűen nincs miből levezetni, hogy egyáltalán létezik.
A világon kívülről kellene levezetni, de arra meg nincsenek eszkö-
zeim. Magamból, a lényemből biztosan nem következik. Csak és ki-
zárólag úgy tudom megragadni, ha magamon kívül létezőnek
gondolom el. Olyasvalaminek, ami használ, igénybe vesz, dolgozik
velem, ha éppen akar. Nem én irányítom, nincs hatalmam felette. Aki
uralni képes, aki igába tudja hajtani, aki integrálja a vadállatból és
az angyalból összegyúrt lelkébe, az a szent. A szenten kívül végül
is nem létezik ember. Aki nem szent, az talán nem is ember, csak az

899

3_KÖRKÉRDÉS_Layout 1  2015.11.13.  13:52  Page 899



ember paródiája, a pokoli karnevál névtelen mellékszereplője, aki
önhittségében valódi embernek képzeli magát. Holott csak lárva, pers-
pektívák nélkül vergődő véglény. A semmitől való atavisztikus fé-
lelmünk sem akadályoz meg bennünket abban, hogy minden moz-
dulatunk és gondolatunk a semmibe tartson.

Néhány napja, egy mezei sétánk során, egy ismerős házaspár bir-
tokán megnéztünk egy halott birkát a gyerekeimmel. Ott feküdt a dű-
lőút mellett egy napja, már rájártak a hollók és az ölyvek, a gazda épp
készült eltemetni. Álltak a halott birka mellett a gyerekeim, szemük-
ben azzal a különös fénnyel, amit talán nem túlzás a fenségessel való
találkozás pillanatának nevezni. Le voltak nyűgözve az előttük feltá-
ruló ismeretlentől. Apa, ez a birka meghalt? — kérdezte a kisebbik fiam.
Meghalt, igen, válaszoltam. Nem baj, én szeretem — mondta ő, és a
mosolya, ahogy ezt kimondta, a torkomra forrasztott mindent, amit még
esetleg mondani akartam volna. Álltunk az erdőből lassan előszivár-
gó alkonyatban, és arra gondoltam, hogy tényleg csak a világon kívülről,
és tényleg nem következik semmiből, és tényleg a semmiben moz-
dulatlanul lebegve létezik.

Az irgalomról, 
túl a szolidaritáson
Az utóbbi hónapokban a magyarországi társadalmi közbeszéd na-
pirendjén jóformán egyetlen téma volt: a menekülteké, a migránsoké,
az illegális migrációé, a bevándorlóké (és még néhány további meg-
nevezési kísérletet is lehetne említeni). Alighanem ez egy ideig még
így is marad. Annyi biztos, hogy ilyen méretű emberáradat többé-
kevésbé emberemlékezet óta nem vonult keresztül Európán (java-
részt ugyanonnan indulva). Magyarországi adatok szerint jelenleg
már több mint 300 ezer emberről van szó; Németországban viszont
már több mint 800 ezret tartanak nyilván. Számuk az év hátralevő
részében nyilvánvalóan emelkedik még. A kérdés pedig magától adó-
dik: mi a teendő? Mi Magyarországon, mi Görögországban, mi Tö-
rökországban, mi Szerbiában, mi Horvátországban, mi Szlovéniá-
ban, mi Ausztriában, mi Németországban? Ha egyáltalán a teendők
országonként különböz(het)nek. És mi következik Magyarország-
ra nézve a horvátországi lépésekből, és mi az ausztriaiakból és így
tovább. És mi következik Ausztriára nézve a magyar lépésekből, és
Horvátországra nézve és így tovább.

Két megfontolást látszik kikristályosítani a tematizáció.
— Az egyik humanitárius kérdésnek tekinti az európai országok-

ra szakadt problémát, és a (szinte kötelező) szolidaritás mentén gon-

HORÁNYI ÖZSÉB

Kommunikációkutató
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dolja megoldandónak (hiszen abból kell kiindulnunk, hogy minden
ember egyenlő mindenki mással, és ebből következően, aki szükséget
szenved, az rászolgál a segítségre). Aki így tesz, az a keresztények
évszázados felfogása szerint, az irgalmasság testi és lelki cseleke-
deteivel van elfoglalva. Csakhogy, ha felismerjük, hogy az emberek
együttműködése a problémák megoldásának egyetlen módja; ennek
felismeréséhez nem kell mást tenni, mint megfigyelni a környeze-
tünket (benne például a jelenlegi európai helyzetet; például azokat,
akik cselekszenek és azokat, akik ezt különböző érveket hangoztatva
elkerülni törekszenek, sőt manipulálni akarnak bennünket) és ön-
magunkat; bárhogyan is: ennek felismeréséhez voltaképpen nem kell
kereszténynek lennünk; csak a szolidaritás útjait kell járnunk.

— A másik megfontolás, mondjuk így, rendészeti kérdésként te-
kint a helyzetre, és ezzel együtt — természetesen — azt is mondja,
hogy akik nem tartják be a szabályokat (ezek egy része lokális: itt
ilyen-és-ilyen szabályok vannak érvényben, amott meg olyanok-és-
olyanok, még ha vannak is közös elemek), azok valami szabályel-
leneset (illegálisat) tesznek és a többiek érdekében ezt meg kell aka-
dályozni. Úgy néz ki, az illegálisként címkéző mentalitás nem fér össze
a szolidaritással. Ennek az illegalitást tematizáló rendészeti menta-
litásnak a hátterében a verseny áll: aki nem tartja be a szabályokat,
az akár versenyelőnybe is kerülhet azzal szemben, aki betartja, és ezt
nem lehet hagyni; például a migráns illegálisan ér el Magyarországra,
és vélekedhetünk úgy, hogy el is veszi a munkahelyeket a magya-
roktól; vagy a migránsok pénzbeli ellátása Németországban nagyobb,
mint a németországi munkanélküli segély (éppen most gondolkoznak
azon, hogy változtatni kellene ezen). A versenyhelyzet felismeréséhez
sem kell más, mint megfigyelni környezetünket és saját magunkat.
Ehhez sem kell kereszténynek lennünk.

Első látszatra ez e két megfontolás (most mind a kettő jelen van tár-
sadalmaink valóságában) szinte egymást kizárják; mintha egymás el-
lenében volnának. Ha mármost társadalmi méretekben tekintünk erre
a kettősségre, akkor alighanem adódik, hogy a közigazgatásnak el kell
döntenie, mit érvényesít (az elmúlt hónapokból arra is volt példa,
miként változik a megfontolás iránya: Németország például kez-
detben teljesen nyitottnak mutatkozott, majd a migráció méreteivel
szembesülve — vagy más okból — elbizonytalanodónak mutatko-
zik). A döntés lehet politikai, de a döntés végrehajtása — ténylegesen
— közigazgatási (és ezen belül hatósági) kérdések seregét veti fel. Nem
pontosan ugyanazokat az egyik esetben, mint a másikban.

Mind a szolidaritás, mind pedig a verseny antropológiánkból kö-
vetkezik, méghozzá fizikai antropológiánkból. Nem arról van szó, hogy
az egyik kultúra hordozói megélnek, ha nincs köztük valamifajta szo-
lidaritás; a másikban meg nem. Ha nincs szolidaritás, az éppen azt je-
lenti, hogy a társadalom önmaga ellen fordul: nincs kibúvó, legfeljebb
ideig-óráig. Nincs ez másként a versennyel sem: cselekvéseink moti-
vációja, akármelyik kultúrát is tekintjük, éppen az, hogy a versengés
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által előnyösebb helyzetbe kerüljünk, mint voltunk (s minthogy az erő-
források javarészt végesek, ha valahova valamiből több jut, akkor más-
hova többnyire kevesebb). És látjuk is, hogy ez mire vezet — világszerte
—: milyen riasztó mértékben halmozódnak fel a javak (talán jobb vol-
na így: a források) egyre kevesebbek kezében (amit nemigen ellensú-
lyoz például az, hogy a gazdagok között vannak olyanok, akik az át-
lag emberek számára felfoghatatlan összegekkel jótékonykodnak, ilyen
például Bill Gates is). 100 évvel ezelőtt a mai javak töredéke létezett, de
sokkal több kézben volt, és 50 évvel ezelőtt is jobb volt a helyzet, mint
ma, de sokkal rosszabb arányok voltak, mint 100 éve. Nem a tényleges
számértékek a fontosak, hanem a tendencia. Az pedig riasz tó.

Mintha az a dialógikus etika sem működne, amit a múlt század má-
sodik felében vizionáltak (Jürgen Habermas és mások) az évszáza -
do kon át uralkodó monológikus etikai felfogás felváltásaként. Mint-
ha az égető társadalmi problémákra nem találnánk meg a társadalmi
méretű megoldásokat az egyezkedéseken keresztül. Lehet persze, hogy
a megoldás csírái megjelentek már, de még nem (vagy nagyon kevéssé)
látszanak. Mintha a problémák eszkalálódásának dinamikája és a meg-
oldásuk megtalálásához szükséges idő nem volna szinkronban egy-
mással. Szinte bizonyos, hogy antropológiánkban egymásra való rá-
szorultságunk és versengésre való ítéltségünk harmonizálására nincs
eredendő felkészültségünk, nincs stratégiánk, vagyis nincs benne fi-
zikai antropológiánkban. A jelek szerint ezt a harmonizálási igényt,
ha már a szabadelvű társadalmi dialógustól nem várhatjuk az óhaj-
tásokon túl, ekkor még gondolhatnánk belekapaszkodni (meríteni) kul-
túránkból (vagyis a fizikai antropológián túlmutató kulturális antro-
pológiánkból — ez is sokféle), de az évszázadok tanúsága szerint ez
sem megy.1 Ez a helyzet, ha lehet, még riasztóbb.

Nem marad más, a harmonizálás szükségességében morális szük-
ségességet kell látnunk; olyan önfelülmúlást2 kell tanúsítanunk az ön-
korlátozáson túl az összeegyeztetésre, ami már nem következik ant-
ropológiánkból: sem fizikai, sem kulturális antropológiánkból. Nem
egyszerűen szolidaritásra van szükségünk, nem egyszerűen a határok
felismerése és megtartása fontos, de morális kötelességünk valójában
a határok előtt való megállás és más irányba fordulás. Ez kétségkívül
többletkésztetést igényel, de talán több helyről is remélhetünk ehhez
segítséget. A keresztény mentalitás biztosan ezek egyike. Sokszor és
sokan kifejtették már korábban azt, hogy miként jelent megoldást ilyen
helyzetekben a transzcendensbe ágyazódás (ami kétségkívül többlet
az immanens eredetű — és a jelek szerint elégtelen — erőfeszítések-
nél); hagyatkozzunk most csak Ferenc pápa 2015. július 9-i, Bolíviában
elmondott beszédére, az elegendő felismerésére a lehetséges helyett, az
itt-és-most éppen szükséges felismerésére.3

Akkor vagyunk irgalmasok (és nem csak szolidárisak) a rászoru-
lókkal, vagyis egymással szemben, ha megelégszünk az elegendővel;
materiális és posztmateriális értelemben egyaránt, vagyis ha szellemileg,
intellektuálisan és lelkileg hozzásegítünk mindenkit, akit csak tudunk,

1Vö. például Jürgen
Habermas – Joseph

Ratzinger: A szabadelvű
állam morális alapjai.

(Ford. Horváth Károly.)
Barankovics Alapítvány –

Gondolat, Budapest, 2007.

2A terminus Weissmahr
Bélától ered, pontosab-

ban Ontológiája (Mérleg,
Bécs – Budapest –

München, 1992) eredeti-
leg német szövegének

magyarra fordítójától,
Gáspár Csaba Lászlótól.

3Vö. http://www.teremtes
vedelem.hu/content/cikk/

ferenc-papa-beszede-
nepi-mozgalmak-
vilagtalalkozojan.

902

3_KÖRKÉRDÉS_Layout 1  2015.11.13.  13:52  Page 902



hogy meglegyen számára mindaz, ami elegendő a jó élethez: ha arra
törekszünk, hogy mindenki, minden felebarátunk részesedhessen ab-
ból, amire szüksége van, legalább annyira, ami elegendő számára (most
látom, visszatekintve az irgalmasság felől, hogy mennyire nagy szük-
ség volna a fogalmi rendezettségre a szóba jöhető mentalitások és pra-
xisok áttekintésével, talán Reinhart Koselleck értelmében.4 És ez bizony
valami egészen más, mint a profitmaximálás bármely formája, amely
nemcsak a (vertikális, ha nevezhető így egy régi és szokásos metafo-
rát idézve) irgalmat nem ismeri, de a (horizontális) szolidaritást sem.

Eleosz
Az egyik hetilapban egy magas rangú kormánytisztviselő interjú-
nyilatkozatát olvasom. Szíriáról és az onnan felénk menekülő em-
berekről beszél. „Amit ők átéltek, az tényleg minden részvétet meg-
érdemel” — mondja. Egyetértek vele, magam is ezen a véleményen
vagyok. Igen, részvéttel kell lennünk irántuk, együtt kell éreznünk
velük. Aztán elgondolkozom. Talán a részvét és az együttérzés még-
sem a legmegfelelőbb szó. Kevés. Mindkettő kevés. A részvét abban
az értelemben, hogy részvétnyilvánítás, a részvét kinyilvánítása ak-
tus-szó, a kimondás által valósul meg. Ha azt mondom, segíteni sze-
retnék valakin, az más, akkor a cselekvés a kimondás után követke-
zik, ha komolyan gondoltam. Odamegyek és segítek. Élelmet viszek
neki, felcipelem a hátamon a nehéz csomagot, kihallgatást kérek fő-
kapitánytól és érveimet sorakoztatom az ügyében, aláírom a tiltakozást,
rá szavazok a kari tanácsban, amikor előléptetését latolgatják stb.
A segítés nem aktus-szó, hanem cselekvést-hívó szó. Persze, lehet szó-
val is segíteni: szólok valakinek az érdekében. A részvét, sem a rész-
vét érzése, sem a részvét megvallása nem követel cselekvést. Kon-
doleálok a barátomnak idős nagynénje halálakor. Nagyon sajnálom,
együtt érzek veled — mondom. És ez ennyi. Ha aztán elmegyek a te-
metésre, virágot viszek sírra — az már több a puszta részvétnyilvá-
nításnál. Mert a részvét az emberek közötti kapcsolat alsó fokain he-
lyezkedik el. Följebb van a szolidaritás, följebb a barátság, még följebb
a szeretet és még annál is följebb az, amit az irgalom szóval jelölünk.
Ez a görög eleosz. Gyakran előfordul a görög Bibliában, Jeromos leg-
többször a misericordia szóval fordítja. Nálunk Szen czi Molnár Albert,
amikor lefordította a 39. zsoltárt, az irgalom szóhoz fordult. „Az Úr-
nak irgalmát örökké éneklem / És hívséges voltát mindenkor hir-
detem.” Évtizedek alatt összehordott szakkönyvtáramban van egy
tüneményes, 1857-ben kiadott görög–magyar szótár, sárospataki ta-
nárok készítették, ez így adja meg az eleosz jelentését: könyör. És az
irgalom valóban közel áll a könyörülethez, de több annál is.

4Vö. Az aszimmetrikus
ellenfogalmak történeti-

politikai szemantikája.
(Ford. Szabó Márton.)

Jószöveg, Budapest, 1997.

KENYERES ZOLTÁN

Irodalomtörténész
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Amit jelöl, azt egyetlen szóval nem is lehet kifejezni, mert lénye-
ge, hogy nem lehet szóval kifejezni. A részvét a kimondott szóval tel-
jesül, a segítés nem szó, hanem cselekvés, de szavakkal, utólag el le-
het mesélni. Az irgalom bonyolultabb, túl van a nyelven, túl van azon,
amit nyelvileg egyszerűen ki lehet fejezni. Tudom, a mai nyelvfilo-
zófusok, a mai értelmezéstanászok és hermeneuták bosszankodva
kapják fel a fejüket ilyesmi hallatán. A későheidegggeri filozófia irá-
nyát követő filozófus szakemberek azt vallják, hogy minden a nyelv,
a nyelven túl nincs semmi, vagy legalábbis a számunkra való való-
ság addig terjed, ameddig a nyelv elér. A 20. század elején felívelő
és nagyon érdekessé váló lélektan-mélylélektan hatására azt mond-
ták, hogy minden a lélek. Aztán Husserl és a fenomenológiai redukció
nyomán azt mondták, hogy minden a tudat, a Heidegger utáni kor-
ban azt mondják, minden a nyelv. Pedig az irgalom túl van a nyel-
ven, ezért olyan nehéz beszélni róla. Csak körülírni lehet, sok-sok
szóval. Németh Lászlónak egy hatszáz oldalas regényt kellett írnia.

Az irgalom minden körülötte lévő instanciától eltér, sok rokon vo-
nás található benne, gyakran össze is keverik a szinonimák sokféle-
ségében, de külön áll, tulajdonképpen fölötte áll a többieknek. Más, mint
a szeretet és más, mint a részvét, amivel leginkább össze szokták ke-
verni. A szeretet nevében még gorombák és kegyetlenek is lehetünk
annak érdekében, akit szeretünk. A részvét pedig olyan együttérzés,
amely legönzetlenebb, legtisztább formájában is megőriz valamit a szem-
lélődő ember távolságtartásából: együtt érzek, de azért külön vagyok.
A szolidaritás több a részvétnél, a részvétet csak kifejezzük, a szolidaritást
viszont vállaljuk, mélyebben vagyunk benne. Kisebb a távolság. Az ir-
galom viszont minden távolságot felszámol, az irgalom a „bennelét”
olyan távolság nélküli tiszta érzése, amelyben feloldódnak és eltűnnek
a mindennapi élet különbségtételei jó és rossz között. (Gondoljunk An-
tigonéra, aki nem képes különbséget tenni két testvére között.) Tisz-
tán érzés, nincsen benne semmi szerepe az intellektusnak, nem tu-
datforma, tulajdonképpen még annyi intellektualizálást sem igényel,
amennyi a nyelvi megnevezéshez, a szóhoz szükséges. Minden szó
(eleosz, misericordia, irgalom, könyörület stb.) pontatlan. De néha, rit-
kán, amikor ez a tisztán teljes egészében érzésforma, mondhatnám „ér-
zéserő” mégis cselekvéshez vezet, akkor az a cselekedet csak és kizá-
rólag jó lesz. És igaza lesz. Antigonénak igaza van…

A szavak ilyen értéktartalmi latolgatása a fogalomelemzés tudo-
mányos körébe tartozik. Szinte a végtelenségig lehet ezt folytatni,
lehet játszani vele és lehet valóságos filozófiai mélységeket keresni
vele. De akármilyen irányban haladunk tovább, a filozofálgatás köz-
ben nem szabad elfelejtenünk, hogy legmagasabb értéke mégiscsak
a segítésnek van. Nem az elgondolásnak, hanem a cselekvésnek. Ami-
kor adott alkalommal konkrétan és cselekvően, ad hominem segítünk
másoknak.
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Irgalmasság a
migráció korában
Nem biztos, hogy a katolikus erkölcstanok szólnak az irgalmasságról,
de biztosan szólnak az Isten iránti szeretetről, és ennek kapcsán a fe-
lebaráti szeretetről is, amely egyébként az irgalmasság alapjául szolgál.

A három nagy kinyilatkoztatott vallás alapjául manapság diva-
tos gondolat elfogadni az iszlám (alaptalan) kijelentését a közösen
kapott ábrahámi kinyilatkoztatásról, bele sem gondolva abba, hogy
az iszlámnak ez a tanítása a továbbiakban azt állítja, hogy ezt a zsi-
dók és a keresztények utóbb meghamisították. Azaz a judaizmus és
a kereszténység a konszenzus-keresés során magára erőltetett start-
vonalnál már eleve vesztes helyzetben van az iszlámmal szemben.

Mégis az ábrahámi kinyilatkoztatás gondolatából fakadóan a mu-
zulmánok azt állítják, hogy hitvallásaikban semmi olyasmi sincs, amit
akár a zsidók, akár a keresztények ne fogadhatnának el: hit Istenben,
angyalaiban, prófétáiban, a kinyilatkoztatásában, a föltámadásban és
a túlvilági jutalmazásban, illetve büntetésben. Márpedig ez az állítás
nem igaz.

Nehézséget azonban nem az okoz, amiben e három vallás meg-
egyezik, hanem az, amiben különbözik. Ha innen nézzük a kérdést,
akkor a kereszténység eltér a két másik vallástól, amelyben Isten tisz-
teletének a középpontjában a törvények betartása áll, mivel a keresztény
tanítás tengelye a megváltás. Az isteni megváltásból fakad ugyanis az
isteni kegyelem, amelynek egyik részterülete az Isten iránt megnyil-
vánuló szeretet (Mk 12,19–20; Jn 13,15; 14,15–20; Róm 8,32; Gál Ferenc:
Katolikus hittételek. Szent István Társulat, Budapest, 1962, 179).

A megváltásból ránk áradó kegyelem terméke tehát az Isten irán-
ti szeretet, de az nem lehet meg az embertársaink iránti szeretet nél-
kül (Mk 12,31; 1Jn 3,17). A felebaráti szeretet alapja az, hogy a másik
ember is Isten teremtménye, éppen ezért őt is megilleti a tisztelet, neki
is méltósága van, és ezt a benne is meglevő értéket ismerjük el a rá irá-
nyuló szeretettel. Az embertársaink irányában megnyilvánuló sze-
retetből fakadó cselekedeteinknek különböző fokozatai lehetnek, füg-
gően az illető értékétől, az irányában viselt felelősségünktől stb.

A felebaráti szeretet ellentéte a megvetés.
Mindezt észben tartva vizsgáljuk meg tehát, milyen magatartást

kell tanúsítanunk a hazánkba áradó idegenekkel szemben.
Először is azt kell látnunk, hogy nem homogén tömeggel van dol-

gunk. Vannak közöttük olyanok, akik valóban segítségre szorulnak,
és vannak, akik csak szerencsét próbálni jönnek Európába. Vannak kö-
zöttük olyanok is, akik többszörösen segélyre szorulnak, így ezeket
kellene előnyben részesítenünk. Segítséget kell nyújtanunk a háború
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elől menekülőknek, de többszörös segítséget kell nyújtanunk a háború
elől menekülő keresztényeknek. Őket ugyanis kétszeresen sújtják a
háborús cselekmények, és még a menekülők között, itt, az állítólag ke-
resztény Európában is, a mi irgalmunkra apelláló muzulmán „me-
nekültek” atrocitásainak vannak nap mint nap kitéve. Fölmerülhet te-
hát a kérdés, hogy milyen megfontolásból számít a mi irgalmunkra
az, aki keresztény testvéreinkkel szemben nem ismer irgalmat.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a „menekültek” közt vannak
olyanok is, akik eddig fegyveres terrorszervezetek tagjai voltak, de
megunva a vérontást és az örökös életveszélyt, úgy gondolták, hogy
inkább maguk is elhagyják azt a poklot, amelyet addig ők is segítettek
önmaguknak berendezni.

És van számos olyan „menekült”, aki csak a jobb élet reményében
jön Európába. Itt egyértelműen a kereszténynek tartott őslakosság se-
gítségében, azaz irgalmában bízik, amikor részesülni szeretne az it-
teni jólét áldásaiból, meg sem gondolva, hogy mivel viszonozza mind -
azt, amit kapott: anyanyelvén kívül más nyelvet nem ismer, sőt, a
tapasztalatok szerint nem is akar megismerni; képzetlen, az esetek
többségében funkcionális analfabéta, mindenféle munkavégzésre al-
kalmatlan, még hosszabb távon is.

Ugyanakkor viselkedésével lépten-nyomon kinyilvánítja, hogy
mindent megvet, ami keresztény (kivéve a pénzt). Vonulásuk során,
mint Magyarkanizsán, beköp a templom kertjébe és illemhelyként
használja azt, nem fogadja el a segítséget, ha vörös keresztet lát a se-
gélyszervezet munkatársán stb.

Arisztotelész írja a bőkezűség erényéről, hogy az közép két hiba, a
zsugoriság és a tékozlás között. Bőkezű az, aki annak ad, aki valóban
rászorul, akkor ad, amikor kell, és annyit ad, amennyit kell. Ostoba az
és tékozló, aki annak is ad, akinek nem kell, többet ad, mint amennyi
kell, és akkor is ad, amikor nem kell.

A keresztény irgalmasság alapja is az igazságosság erénye, és erre
a most elmondottak mind állnak. Menekült keleti keresztény test-
véreink kétszeresen rászorulnak a segítségre, most, és annyira, ameny-
nyiből itt Európában új életet tudnak kezdeni.

A föntebb említett fokozatosságot szem előtt tartva másodsorban
a háború sújtotta övezetből jövő igazi menekültek érdemlik meg ke-
resztényi irgalmunkat, de csak annyira, amennyire kell: amíg tart a
háború.

A többi, a kereszténységet megvető, aki egyoldalúan a mi irgal-
munkra számít, de azt semmivel sem akarja viszonozni, még pozitív
érzelmekkel sem, nem érdemel irgalmat. Annyit igen, hogy az osto-
basága teremtette helyzetből kimentsük: nekünk kellene hozzásegí-
tenünk az azonnali hazatéréshez.

Ehelyett mit tesz Európa? Nem meri megünnepelni saját karácso-
nyát, nehogy sértse az őt megvető, belőle csak hasznot húzni akaró ál-
menekültek érzékenységét. Le akarja szedni az iskolák faláról és a temp-
lomok tornyáról a keresztet, mert nem akarja sérteni az őt megvető
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muzulmánok érzékenységét. Azaz megtagadja önmagát, elrejti, sőt, las-
san elfelejti saját keresztény identitását, mert a rosszul értelmezett ir-
galmassága ezt diktálja neki. Azért, mert a kereszténységtől távol álló,
azt csak fölületesen ismerő ellenségei hamis érveléssel azt az irgalmas -
ságot kérik számon rajta, amelynek a jelentését maga sem ismeri pon-
tosan. A keresztény erény, az irgalmasság, így válhat keresztényelle-
nes fegyverré.

Test, arc, tapasztalat
Rembrandt képén, A tékozló fiú hazatérésén figyelem az atya alakját. Nem
a hozzá simuló, sőt inkább hozzá bújó fiúra néz, hanem valahová el,
a messzeségbe vagy csak önmagába. Az arca aranyló fényt oszt. Alak-
ja meggörnyed, lehajlik, de nemcsak azért, hogy a fia elérhesse. Ál-
lása még oldalvást is megtörik, mint azoké az embereké, akik nem tud-
ják, vagy nem akarják már magukat szálfamódra tartani. A tékozló fiút
egy ilyen, vele legmélyebben együtt érző, vele együtt szenvedő atya
fogadja vissza, aki ebben a pillanatban mintha magával is számot vet-
ne. Ez a pillanat még nem az ünneplésé, még nem a „halott volt, és
most életre kelt” gyermek és testvér feletti öröm. Rembrandt képén
egy megtört apa fogadja fiát. Mindent tudok — súgja a mozdulat. Mint-
ha azt is előre tudná, hogy lesz valaki, aki még számon kéri rajta ezt
a gesztust. A gyengeséget. A pazarlást. — Ezt is tudom. Neked is iga-
zad van. De nekem inkább…

Valahonnan ismerős ez a tartás. A gótika ikon-keresztjei jutnak
eszembe: ott a keresztfán a megfeszített Fiúisten hajlik meg hasonló-
 képpen. A hajlott test akkor a fájdalom kitekert pózában lebeg, saját
szenvedésétől és az emberi élethelyzetek súlyától végsőkig gyötörten,
vagy immár halálos ernyedésben. S ha a két képet, az Atya és a Fiú
képét egymásra vetítem? Akkor azt szemlélem, ahogy az örök, élő és
igaz Isten a világ szenvedésének teljes súlyát fogadja el Fiának ke-
resztjén. Azt, ahogy az irgalmas Atya a Fiú által testben ismeri meg
a világ elhagyatottságát, a test tehetetlen feszülését.

Isten élete örök szeretet. De mondjuk-e, hogy Isten élete örök irgalom
is? Mármint: hogy öröktől fogva irgalom? Inkább azt kell állítani, hogy
szeretete irgalomként is megjelent, amióta az ember és a világ a ki-
szolgáltatottság és a nyomor állapotában van. Bár Isten végtelenül sza-
bad, és ezért a szeretet is szükségképpen mindig szabad odaadást je-
lent, mégis van benne valami szabályszerű. Isten önmagának állít
szabályt, önmagát kötelezi el, önmagát adja és hűséges önmagához,
amikor szeret. És amikor mi emberek igazságosan szeretünk, mi is „sza-
bályosan”, vagyis jól és helyesen szeretünk. De lehet-e azt mondani,
hogy az irgalom szabályszerű? Nem tartozik-e lényegéhez a szeretettel
együtt az ingyenesség, a kiérdemelhetetlenség, ugyanakkor mindenféle
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testi, véges és egyedi dologgal együtt a kivétel, mint szabály? A sze-
retet állandó. Az irgalmasság a szeretet kivételes pillanata, ezért min-
dig meglepő.

A bibliai történetek testben értik meg az embert, és az emberben ér-
tik meg Istent. Ezt a sajátos látásmódot csak bátorítja, ha meggondol-
juk, hogy Isten maga is testet öltött, hogy megváltsa az embert. Leha-
jolt az emberhez, hogy testben is szerethesse. Ezt a „testi”, vagyis egészen
emberi és az emberen át Istenre vetülő megértést az irgalmassággal kap-
csolatban a héber rehemim és a görög szplankhnon szó példázza legin-
kább. Mindkét szó azt is jelenti, hogy irgalmasság. A rehemim jelenté-
se viszont eredetileg anyaméh, míg a másik, a szplankhnon jelentése
zsiger, belső világ, szív. Mindannyian a testünkben hordozzuk annak
tapasztalatát, hogy valami olyasmi történik bennünk, amit képtelenek
vagyunk szabályozni. Elönt a forróság, mert dühösek vagyunk. Ösz-
szeszorul a gyomrunk, mert valakivel találkoznunk kell. Férfi és nő per-
sze más szinten és más értelemben, de átélheti, hogy rúgkapálni kezd
benne az élet, helyet kér magának. Vajon a testünk és a vele titokza-
tosan összefüggő érzelemvilágunk nem képes meglepetésekkel szol-
gálni? Vajon nem egyszerre részünk, önnön magunk, és ugyanakkor
különböző is, saját, és mégis idegen anyag? Amikor az Ószövetség Is-
ten irgalmáról beszél, mintha rá is átvinné ezt az emberi tapasztalatot:
hogy „szíve megváltozik bensejében” (vö. Óz 11,8; illetve 11,2–11), hogy
amikor irgalmas, bizonyos értelemben belső kényszernek enged, és ezért
kivételt tesz.

Az ókori keleti ember szerint a világ napról napra mintegy anya-
méhből születik, s ez a kép, áttételekkel, Jób könyvében még a Bib-
liában is tetten érhető (vö. Jób 38,8–9). A világ megváltása újjászü-
letés Isten irgalmában. Újjászületés a test által, bár reményeink szerint
nem csak testi életre. Az emberi irgalmasság valamiképpen ebben
az újjászületésben vesz részt, és ennek a születésnek fájdalmából és
öröméből részesül (vö. Jn 16,21; Mk 13,8; Róm 8,23). A magzatot, fiút
vagy lányt, ilyet vagy olyat egyként befogadó anyai tapasztalat, amely
az élet kezdetét jelzi, mintha az élet végén, a vargabetűk, nagy té-
kozlások és nagy felfedezések után válhatna igazán férfitapasztalattá.
Rembrandt képére gondolva legalábbis így képzelem.

Gyerekek arcán képtelen lennék irgalmat keresni. A fiatalság a sze-
retet tékozló szabályát követi. Valahol az élet közepén, kudarcok után,
betegségek előtt, talán elevenebbé lehet az irgalmasság vágya. Olyan
vágy ez, amely tettekben akar megszületni, tettekben akarja meg-
ismerni a másikat és önmagát. Megszületik a vágy, hogy az ember
túllépjen saját kíméletlen szabályain, és irgalomra találjon, saját vé-
gességének, saját határainak elfogadására is, amikor mással ugyanezt
teszi. Így talál utat a másik test, sőt minden test tiszteletéhez és bá-
tor szeretetéhez. Mert egyszer, végül, „minden test hozzád mégyen”
(vö. Zsolt 65,3).

És akkor, az irgalmasság e kölcsönös tapasztalatában, felragyog az
ember arca. A test tükrözi a személyt, vagyis újra élő arccá lesz. És fel-

908

3_KÖRKÉRDÉS_Layout 1  2015.11.13.  13:52  Page 908



ragyog az Isten arca. Magamon érzem Isten tekintetét, és remélem, hogy
az enyémből is valahogy ő sugárzik.

Az irgalom
struktúrái felé
Kedvenc idézetem Rónay György Szerápion legendáinak egy sora: „a
mások Irgalom”. Afféle életigeként hordom magamnál, sok-sok év
óta morfondírozom róla. Lassan tárul fel végtelen mélysége, a ke-
reszténység vallásának centruma.

„A mások, ismétlem, nem a Pokol. A mások
az Irgalom. Nem mintha nem tudnám a Butaság
s a Hatalom gaztetteit. Nézz végig testemen: bőröm bokától
homlokig csupa sebhely. Még sincs bennem harag már,
csak irgalom.”
A vers egy áldozatot szólaltat meg, aki minden rettenet átélése után

a másikban, elsősorban az ellenségben, képes meglátni a mögötte lévő
Irgalmat, magát az Istent. Innen a nagy kezdőbetű, s innen a vers mély-
ségesen keresztény tartalma, talán nem túlzás azt mondani, misztikája.

Az irgalom erénye a kereszténységben kiemelkedik, a legnagyobb
erény. Ferenc pápa idézi Aquinói Szent Tamást: „Az irgalmasság ön-
magában az erények között a legnagyobb, (…) Isten sajátossága az ir-
galmasság gyakorlása, és mindenhatósága különösen ebben mutatkozik
meg” (Summa Theologiae, II–II, q. 30, art. 4.; Evangelii Gaudium 37). A Ró-
nay-idézet ezen túlmenően az irgalom misztikáját a társadalmi dráma
terében fogalmazza meg, a háború, nyomorúság, kiszolgáltatottság ál-
dozati pozíciójából.

Ugyanilyen drámai kontextusban beszél az irgalom szükségességéről
és jelentőségéről Jon Sobrino, a felszabadítási teológia kiemelkedő dog-
matikusa. Latin-Amerika „felfedezésének” 500 évfordulójára emlékezve
Johann Baptist Metzet idézi, aki szerint a kontinens népét Európa és
az USA olyan messzeségbe tolta magától, hogy az arcok már nem lát-
hatók. Az irgalom és az irgalmatlanság struktúrája közötti különbség
a közelség és a távolság kategóriájával írható le. Az irgalmas attitűd
és magatartás közel lép ahhoz, aki távol van: az idegenhez, a félelmet
keltőhöz, az akadályozóhoz. Közel lépve látszanak a sebek, az éhezéstől
és magánytól eltorzult arcok. Amint a keresztények Istene a megtes-
tesülésben egészen közel lépett az emberhez, amint Jézus egészen kö-
zel lépett a kortárs társadalmi logika szerint bűnösökhöz és kitaszí-
tottakhoz, ugyanazzal a perspektívával és motivációval kell
szorgalmazni és modellezni a közelség struktúráit. Sobrino szenve-
délyesen húzza alá, 1992-ben a világ központi problémája nem Euró-
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pa újra-egyesülése a szovjet mintájú kommunizmus bukását követő-
en, hanem az Észak és Dél közötti gazdasági szakadék folyamatos nö-
vekedése. Az irgalom struktúrái a hagyományos és rutinizált távolságok
és szakadékok közötti hídépítés művei. A kölcsönösségi hálózatok
kiterjesztése és újraszövése — ebben jelöli meg a jövő legsúlyosabb
kihívását, amelyre a kereszténység válasza egyedül az irgalom opció-
 ja lehet.1 Az irgalom óhatatlanul odafordít másokhoz, a másikhoz, és
nem merül ki az egyén személyes attitűdjében és döntésében. Igaza van
Heller Ágnesnek, aki szerint: „Önmagunkat választani annyit jelent,
hogy emberi köteléket és együttműködést választunk, vagyis máso-
kat választunk.”2

A keresztény társadalomtan az utóbbi évtizedekben a bűnnel kap-
csolatban a személyes bűnökön túl a bűnös struktúrákról is beszél.
A bűn struktúrái az eredeti bűn örökségét képezik. Az ember bűnre haj-
ló természetet örököl, ez a világ bűne. Ennek következtében az ember
hajlamos arra, hogy önmagába zárkózzék. A modern technikai lehe-
tőségek közepette csak még inkább megnövekedett ennek a lehetősége,
miszerint az ember saját magát tekinti úrnak, s mindent és minden-
kit uralma alá próbál vonni. Olyan struktúrákat alkot, melyek szinte
szükségszerűen vezetnek mások leigázásához, elnyomásához, személyes
bűnre való csábításhoz. A strukturális bűnnel szemben az igazságos-
ság struktúráit kell felállítani, amelyek alapja Isten és az emberek jo-
gainak elismerése. Istené, aki atya és az embereké, akik testvéreink.3

A bűn struktúráival párhuzamosan gondolkodnunk kell az irgalom
struktúráiról is, azokról a lehetőségekről, melyekkel elnyomó logikák,
rutinok és rendszerek változtathatók meg. Olyanok, amelyek szinte
kényszerítik az egyént arra, hogy már ne is lássa a jó választási lehe-
tőséget. Ferenc pápa az irgalmasság évére készülve kiadott egy ren-
delkezést, amelyben megkönnyítette többek között az abortusz bűnével
kapcsolatos feloldozási lehetőséget. Miközben az abortuszt az egyház
tanítása szerint súlyos bűnnek tartja, mély megértéssel beszél azokról
az anyákról, akik először is áldozatai a bűn struktúráinak, s a saját bű-
nüket csak ez után követik el, miközben talán nem is tudják, milyen
súlyos tettet hajtanak végre. Szent II. János Pál pápa a keresztények meg-
tört egységével kapcsolatban írta enciklikájában: „Nemcsak a szemé-
lyes bűnöket kell megbocsátani és túlhaladni, hanem a szociális bűnöket,
a bűn úgynevezett „struktúráit” is, melyeknek részük volt és lehet a
megoszlásban és annak megmerevedésében.”4

Az irgalom struktúrái a békét, az igazságosságot, a szabadságot tá-
mogató és lehetővé tévő viszonyok — függetlenül a közösség, a tár-
sadalom méretétől. Walter Kasper az irgalom teológiáját kifejtő friss
könyvében erről beszél. A globális egyenlőtlenségek olyan fokúak és
olyan természetűek, hogy csak globális összefogással, még inkább glo-
bális tágasságú felelősséggel kezelhetők. A nemzetközi gazdasági együtt-
működéseknek és szerződéseknek olyan rendszerére van szükség,
amely érzékeny és tekintettel van a nyomor zárványaira.5 Miközben
a kereszténység napjainkban azt éli át, hogy a tiszta tanítás megóvá-

1Jon Sobrino: 500 years:
structural sin and

structural grace
(Reflections for Europe

from Latin America).
SEDOS Bulletin 1992,

Vol. 24, No. 5, 15th May,
151–156.

2Heller Ágnes:
Az igazságosságon túl.
(Ford. Berényi Gábor.)

Gondolat, Budapest,
1990, 359.

3Vö. Nemzetközi Teológiai
Bizottság: Az emberi

személy méltósága
és jogai (1983).

4Ut unum sint (1995), 34.

5Walter Kasper:
Barmherzigkeit.

Grundbegriff des
Evangeliums, Schlüssel

christlichen Lebens.
Herder, Freiburg – Basel

– Wien, 2012, 183.

910

3_KÖRKÉRDÉS_Layout 1  2015.11.13.  13:52  Page 910



sa egyre nagyobb erőfeszítést követel, ezzel párhuzamosan, akár ezt
megelőzően, az irgalom gyakorlása még ennél is jelentősebb feladat.
„Mert az »ortodoxia« védelmezőivel szemben olykor azt a vádat eme-
lik, hogy passzívak, engedékenyek vagy vétkesen cinkosok az elvi-
selhetetlen igazságtalanság élethelyzeteivel, és az azokat fenntartó po-
litikai rezsimekkel szemben.”6 Amikor az Irgalomtól igyekszünk
megélni és megtanulni az igazságosságot a személyes viszonyok kö-
zött, tehetségünkkel és közösségeinkkel törekednünk kell az irgalom
struktúrájának, kultúrájának építésére, és az ezek elé tornyosuló aka-
dályok leküzdésére.

Irgalomért
„jorgasson… ës kegyigygyën,

ës bulcsásså mënd ű bűnét”

Az irgalom a küszöböt vagy határt jelölő fogalmak közé tartozik, va-
lami nagyon lényegeset jelöl, többek között azt is, hogy a jelentését kö-
rülíró szavakat megtalálni csak addig a határig problémamentes, amíg
nem ismerjük, nem tapasztaltuk meg valójában, ténylegesen, hanem
csak sejtésből, átderengésből, hogy mit jelent. Ha pedig megvan a ta-
pasztalat, akkor az elnémít, vagy az elcsendesedés felé visz. Mindezzel
együtt gondolom el a válaszadást, ami teljes mélységekig nem jut el,
tudom, biztosan.

A Halotti beszéd és könyörgés nem véletlenül teszi egymás mellé a há-
rom szót: irgalom, kegyelem, bűnbocsánat. Ezek már utólagosak ah-
hoz képest, amihez viszonyulnak, mivel mindezek előtt van az, ami
miatt lenniük kell, szükségesen, elengedhetetlenül: az elvétés az elté-
rés, letérés, vagy másként bűn, ami valójában nem más, mint a szere-
tet elvétése, elmulasztása, visszavonása vagy nem megadása. Emiatt
kell bocsánatot és irgalmat kérnünk. Mintegy esdekelnünk érte. Ki-
esdekelni. Vagyis ‘kiesni, kizuhanni saját magunkból’, vélt határain-
kon messze túlra. Pontosabban: ezt a kiesést, kifordulást elviselni, el-
fogadni, hogy átfordulás, átalakulás lehessen, újra rátérés a szeretet
útjára. Metanoia.

Mindennapi szinten a szeretet-mulasztásokat nem, vagy alig
vesszük észre, túllépünk, túltekintünk rajtuk, mintha meg sem érin-
tenének bennünket. Az érintés — a meg/érintettség, a megérintve len-
ni — akkor érkezik el, amikor meglátjuk saját cselekedetünkben vagy
mulasztásunkban a szeretetelvétést, amikor valamilyen tiszta szemlélet
felnyit és megláttat bennünket saját magunk számára egy ilyen hely-
zetben, amikor ez a felismerés vagy rálátás el tudja érni fájdalomkü-
szöbünket, ahol elidőzik, nem halad tovább, hanem ide-oda cikázik raj-

6Hittani Kongregáció:
Libertatis nuntius instruk-
ció (1984. VIII. 6.), XI, 18.
Idézi Ferenc pápa az EG

194. pontjában.

MÁTHÉ ANDREA

Esztéta
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ta: karcolja, karistolja, vési, faragja, nem várt, lecsapó váratlansággal
érkező szenvedéssel és kínnal, ami megnevezhetetlen; az elviselhető-
ségen majdnem túllendítve az elviselhetetlenség határához közelít. Ez
a tiszta szemléletű rálátás kérdések sorát teszi fel számunkra: Mit is tet-
tünk? Mit nem tettünk (meg)? Mit teszünk folyamatosan? Miért mu-
lasztunk? Miért nem tudunk kilépni a szeretetlenségből és átlépni a sze-
retetbe? Mert nem tudunk csak úgy egyszerűen? És miért olyannyira
fájdalommal és szenvedéssel telített? Miért nem tudjuk átadni az éle-
tünket, miért nem tudunk ráhagyatkozni? Mi ez az egész önakarat/
oskodás? Ilyen és hasonló kérdések tombolásának lecsillapodása köz-
 ben vagy után, a felismerésnek ezen a nagyon keskeny fénycsíkján —
ha képesek vagyunk megnyílni és beengedni — léphet be az irgalom.

Első jele, hogy egyáltalán el tudjuk vinni, hordozni, cipelni az el-
vétésnek és felismerésének fájdalmát. Mert ez a fájdalom — kín, gyöt-
relem, szenvedés — messze meghaladja az emberi tűrőképességet
és fájdalomküszöböt, azt, amit az ember úgy általában el tud visel-
ni, és lényegében mindent, amihez hozzászokott, amihez ragaszkodva
odakötözte magát, de ami lényegében nem, vagy lényegileg nem hoz-
zá tartozik. Másként fogalmazva a letérdelésből a feltérdelés folya-
matán vezet át az irgalom. Megtörténik mindeközben a rálátás ki-
tisztulása, a korábbi történések vagy nem-történések fénytörésének
megváltozása, felfénylése, ami a szeretet elvétését egyre világosab-
ban és tisztábban láttatja. Olyan mély síkokon történik mindez, hogy
irgalom nélkül lehetetlen lenne végigmenni rajta. Mégis úgy tűnik,
mintha a magára maradottságon kívül más nem létezne, holott az
irgalom jelzi jelenlétét, az irgalom az, ami folyamatosan elemel a mély-
ségekből, és a felfelé gravitáció felé nyit utat.

A Felülről megtapasztalt irgalom érzékennyé tesz a másik ember irá-
nyában, vagyis a vertikális tapasztalatot horizontális irányba transz-
formálja. Az elvétést követő szenvedésutat végigjárva növekszik a meg-
értés, a Másik cselekedeteit és küzdelmeit látjuk, és nem ítélkezőn
fordulunk felé vagy el tőle, és ugyanakkor önmagunk felé is nagyobb
megértést, de egyben nagyobb visszafogottságot is tapasztalunk: nem
akarunk többet véteni a szeretet ellen, vigyázóbb, körültekintőbb, óva-
tosabb megközelítésmóddal, magatartással fordulunk a világ, a másik
és önmagunk felé. Mindez elfogadás is, minden létező éppen úgy lé-
tének elfogadása magyarázat keresése nélkül, magunkra vonatkozóan
pedig magyarázkodás vagy önmagyarázat nélkül, az ésszerű megkö-
zelítés tompulása és a ráhagyatkozás (iránti vágy) felerősödése. Az ir-
galom megtapasztalásának és kifejezésének öröme is ebben az átalakító
beállítódásban érkezhet el, nagyon egyszerűen és természetesen, ész-
revétlen szelídséggel. A megbocsátást adó kegyelem irgalma, amely bár
Felülről érkezik, de mindig a Másik ember nyújt(hat)ja, ad(hat)ja át szá-
munkra, megértő, csendes szelídségű odaadáson és feltétlen, kétel kedést
kizáró, minden önérdekről való megfeledkezésen alapulhat. Ami egy
másik küszöb, amelyről-amelytől lehetőség van indulni irgalmas/abb
cselekedetek felé. Felszabadultan, egyre szabadabban. Újra és megint.
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„Uram, Jézus
Krisztus, irgalmazz
nekem!”
Számomra az irgalmasság mindenekelőtt Jézus Krisztus irgalmát je-
lenti. Azét a Messiásét, aki a próféta szavát beteljesítve irgalmasságot
akart, és nem áldozatot (vö. Mt 9,13). Akinek megesett a szíve a fiát gyá-
szoló özvegyasszonyon (Lk 7,13), s aki végtelen irgalmasságától in-
díttatva meggyógyított mindenféle betegséget a választott nép köré-
ben (Mt 9,35).

Ezt az irgalmat vette célba a kánaáni asszony, s erre találunk utalást
a két vak (Mt 9,27) vagy éppen Bartimeus fohászában (Mk 10,47; Lk
18,38): „Dávid fia, könyörülj rajtunk!” Vagy épp a tíz leprás segélyki-
áltásában: „Jézus Mester, könyörülj rajtunk!” (Lk 17,13). Hiszen az itt
szereplő „könyörület” egyet jelent az irgalmassággal.

Ezt a fohászt ismételgetem én is jövet-menet, mint ahogy a görög
szerzetesek teszik: „Uram, Jézus Krisztus, irgalmazz nekem!” Mert erő
árad ki Jézus nevéből, illetve legszentebb személyéből. Remélhetjük
és meg is tapasztalhatjuk azt a hit szintjén.

De szinte ezt ismételgetjük mindannyian akkor is, amikor „Kyrie
eleiszon” szavakkal énekelve imádkozunk. Megszólítjuk az Urat és ir-
galmasságot, kegyének reánk árasztását kérjük. A görög nyelvben az
irgalom (eleosz) és olaj (mai kiejtésben: eleon) hasonlóképpen hangzik.
A görög szertartásban imádkozó hívő Isten irgalmának kiáradását a
testen végigcsorgó illóolaj módjára képzeli el. Így árassza ki reánk Jé-
zus Krisztus is az ő irgalmasságát!

Az irgalom öröme
és szomorúsága
Az irgalom evangéliumi fogalma, úgy gondolom, a keresztény taní-
tás centrumában foglal helyet. A világ: az emberiség és a természet min-
denképpen irgalomra szorul, és az irgalom morális fogalma mintegy
szinonimája annak, hogy keresztények vagyunk. Ugyanakkor az ir-
galom fogalma nem valamilyen zord szigort képviselő erény, inkább
a mindennapok gyakorlati életvitelének irányítója, legalábbis ennek kell

OROSZ ATANÁZ

Miskolci püspök

POMOGÁTS BÉLA

Irodalomtörténész
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lennie. Pál apostol írja a Rómaiakhoz szóló levelében: „ahogy egy test-
ben több tagunk van s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test
vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak,
s a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek:
aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget ka-
pott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát
kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerűségben, aki elöl-
járó, legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen”.

Irgalmasnak lenni nem egyszer szomorú életet jelent, az irgalom kép-
viselőinek át kell élniök azokat a fájdalmakat, amelyeket orvosolni sze-
retnének. Ugyanakkor igaz lelki örömökkel jár együtt az irgalmasság
gyakorlása: aki másokkal (emberekkel, állatokkal) irgalmas, az, ahogy
én gondolom, az Úristen teremtő terveinek a szolgálatát vállalja: az Úr-
isten munkájában osztozik. Talán nem tekintik a Vigilia olvasói blasz-
fémiának, ha itt most József Attilát idézem. Istenem című versére gon-
dolok: „Dolgaim elől rejtegetlek, / Istenem, én nagyon szeretlek. / Ha
rikkancs volna mesterséged, / segítnék kiabálni néked. (…) Ha csősz
volnál, hogy óvd a sarjat, / én zavarnám a fele varjat. / S bármi effé-
le volna munkád, / velem azt soha meg nem unnád. / Ha nevetnél,
én is örülnék, / vacsora után melléd ülnék, / pipámat egy kicsit elkérnéd
/ s én hosszan, mindent elbeszélnék.”

Igen, a derű is fontos: az, hogy az irgalmat ne a parancsok fegyel -
mezett követése vezérelje, hanem a keresztény derű. Másként szól-
va, vagy inkább a derű lelki tulajdonságát megvilágítva: a jókedvű
szeretet. Az, hogy az irgalom (a szeretet) nemcsak azon segít, aki-
nek bajaiban segítséget kínál, hanem azon is, aki az irgalmasságot
gyakorolja. Ennek az önkéntes és derűs irgalomnak különösen ak-
kor van jelentősége, ha megsokasodnak az evilági gondok, ha a köz-
napi szenvedés árnyékot vet egyszerű és ártatlan emberek sorsára.
Mint például napjainkban, midőn a közel-keleti országokból ezré-
vel és százezrével indulnak útnak szerencsétlen menekülők — bíz-
va abban, hogy a keresztény Európa még ismeri az irgalom fogal-
mát, és nem zárja be szívét az emberi nyomorúság köznapi, tömeges
tapasztalata előtt.

A mögöttünk álló napokban mind nyugtalanabb szívvel láttam a te-
levízió képernyőjén a délről érkező „sorstalan” (ezt a fogalmat szabadjon
nekem abban az értelemben használni, amelyet Kertész Imre világhí-
rű regénye adott neki!), igen, „sorstalan” menekülők özönvízszerű ára-
datát. Lehet, hogy vannak közöttük olyanok, akik nem érdemlik meg
a keresztény Európa irgalmasságát, lehet, hogy vannak közöttük olya-
nok is, akik egyenesen a keresztény Európának a szabadságára kívánnak
törni. Én mégis azokat a meggyötört arcú asszonyokat, azokat az ap-
juk nyakában ülő kisgyerekeket látom, akik talán puszta életük vé-
delmében, talán egy orkánszerűen kibontakozó tömeghisztéria hatá-
sára elindultak valahonnan Irakból, Szíriából, hogy „valahol Európában”
(ennek a két szóból álló fogalomnak is mitikus jelentése van, emlé-
kezzünk csak Radványi Gézának közvetlenül a második világhábo-
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rú befejezése után forgatott nevezetes filmdrámájára!), tehát „valahol
Európában” biztonságot és békét találjanak.

Az irgalomra manapság igen nagy szüksége van a világnak, Euró-
pának, Magyarországnak. És azok az állami vezetők, azok a politikusok,
akik az irgalom stratégiáját választják — szemben az államigazgatás,
akár a társadalmi jólét (a „jóléti állam”) stratégiájával —, bizonyára in-
kább követik a krisztusi tanítást, mint a szigorú rendvédelmi teoreti-
kusok. A krisztusi irgalomnak ma olyan szószólói és tevékeny képvi-
selői vannak, mint Ferenc pápa vagy Angela Merkel, én őket tartom
ma a keresztény Európa igazi képviselőinek.

Legyünk irgalmasok!
Aligha választhatott volna a Vigilia időszerűbb témát, mint az irgal-
masságról való párbeszédet. Egyáltalán létezik a hétköznapi életben?
Tudunk irgalmasak lenni? Megetetni az éhezőket? Befogadni a haj-
léktalanokat? Megszólítani a magányosokat? Letörölni a kivetettek
könnyeit? Nem folytatom. Kínzó lelkifurdalással nézegetem a me-
nekülők ezreit, akik irgalmasságunkban (is) bizakodva keresnek új ha-
zát, otthont maguknak. Világméretű irgalmasságra volna szükség, hogy
enyhítsük szenvedéseiket. Fel kellene támasztanunk ezt az érzést, gya-
korlatba kellene átültetnünk a részvét halkan elmormolt szavait.

A sors megmagyarázhatatlan fordulatainak egyike, hogy miközben
utána akartam nézni, mit írnak a nálam sokkal bölcsebbek az ir-
galmasság testi és lelki cselekedeteiről, az egyik könyvből a papköltő,
Tűz Tamás verse hullott ki, amely a Hazánkban, a Demokrata Nép-
párt lapjában jelent meg 1948. augusztus 27-én. Talán édesapám ol-
lózta ki és tette félre. Az irgalmasság emberfeletti, csodálatos és vi-
gasztaló megnyilatkozását ábrázolja. (Szerzője lelkészként működött
a második világháborúban, hosszú ideig azt hitték, ő is az áldoza-
tok között van. Tanulmányt is közöltek róla a Magyar mártír írók an-
tológiájában.)

MÁRIA A SEBESÜLTEK KÖZÖTT

Ködös reggel. Az ég üvölt s a vér már patakokban ömlik.
Egy baka haldokol. Jer, látogasd meg őt s a többit,

kik tátongó sebekkel utánad sírnak,
mert te vagy nekik a legragyogóbb csillag.

Ne bánd, ha vérünk tán kéklő övedre fröccsen,
kimossák majd az angyalok a mennyei körökben.

RÓNAY LÁSZLÓ

Irodalomtörténész
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Ez a szegény gyerek nincs még húszéves sem s már holt itt.
Aknára ment s a lába, mint a rongy, lefoszlott csontig.

Amott egy gyalogos bámulja jobb kezét.
Kaszát nem fog többé vele, se kenyeret; gránát morzsolta szét.

Sápadt arcával rád tekint ez az öreg vitéz.
Hasán ment át a vas. Csöndes, meghalni kész.

Nem asszonynak való, bizony e szörnyű látvány,
De tudjuk, mily erős voltál te vérző fiadnak láttán.

Azért legkedvesebb lesz szívednek az a vézna legény,
ki miként Jézusod, nyitott szívével fekszik az út peremén.

Anyja nem látja többet őt, így hát te légy az anyja: nézd meg!
Szelíd kezeddel simogasd s mint fiad, úgy becézzed.

S ha meghalna tán — ki tudja, lesz-e sírja —
nevét jegyezd föl, Asszonyom: vérző szívedbe írva!

Gyerekkoromban a Rózsadombot még nem építették be. Hatalmas
mezőkön rúghattuk a labdát. Gőgösen FRSE (Felsőrózsadombi Egye-
sület) néven alakítottunk csapatot, s később is összetartottunk, bár 1956
eseményei alaposan megritkítottak bennünket. Egyik barátom meg-
nősült, két gyermekük született, aztán egyik napról a másikra eltűn-
tek (Nyugatra távoztak). Magányos édesanyja minden reggel kiállt a
ház elé, alkonyatig figyelte az utca végét, hátha felbukkannak, hátha
visszatérnek. Némán állt, mint a fájdalom oszlopa. Senki sem jött.

Még álmomban is visszajár, ahogy ott állt kopott kabátjában. Oda
kellett volna menni hozzá. Valami vigasztalót kinyögni. De csak néz-
tem. Elmulasztottam valamit, amit már nem lehet jóvátenni. És még
hányszor! „Most már késő…” — írta József Attila. Mint rám súlyosodó
terheket viszem ezeket a megkövült, könnytelen arcokat, holott talán
egyetlen vigasztaló szó is elég lett volna. Az irgalmasságot nem az el-
mélet síkján kell megismerni. Gyakorolni kell(ene).

A menekülők között egy főkötős asszony ült a Keleti pályaudvar
előtt. Három gyermekét igyekezett óvni a hidegtől. Egy civil segí-
tő takarókat nyomott a kezébe. Sokan sürögtek-forogtak közöttük,
igyekeztek enyhíteni szenvedésüket. De ott volt, segített mindenki,
akinek kellett volna?… Jól vizsgáztunk kereszténységből?… Nem úgy
viselkedtünk-e, mint a názáretiek, akik „megbotránkoztak benne”,
s nem engedték, hogy irgalmasságot tegyen velük?…

Apám mesélte, hogy látta Babits Mihályt a betegágyán. Verset is
írt a szíven ütő látványról (B. M. a betegágyon). Nem sok ideje volt
már. Magányosan feküdt, senki sem törölte le arcáról a kínok verí-
tékét. Milyen sokszor mulasztjuk el ezt a mozdulatot! „Beteg voltam
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és…”; „Éheztem és…”; „Szomjaztam és…” Vajon a tetteink szintjén
betöltjük az ések utáni hiányt? Netán üldögélünk és üzletelünk a
templom előtt? Meglátjuk a szenvedőket, magányosokat, a jó sza-
vak hiányát szenvedőket, vagy félrefordítjuk a fejünket, és elindu-
lunk hazafelé a napi bevételt számolgatva? Csupa kérdőjel. Csupa
kérdés. Tettekkel kellene válaszolnunk rájuk, míg nem késő, és szá-
mon kérik, amit elmulasztottunk.

Egyetlen gondolatot még. Az irgalmasságnak és könyörületnek új
dimenziói nyílnak meg napjainkban. Irgalomért esedeznek a kény-
szerűségből Európába özönlők, de azok a kis országok is, amelyek az
újabb kori népvándorlás számos terhét hordozzák, s erre éppen úgy
nincsenek felkészülve, mint a jobb módú országok. Európa először
fogadta el a kereszténységet, s ennek elvei, erkölcsisége hatotta át. Ezek-
nek az erkölcsi elveknek például a szegényebb államok iránt tanúsí-
tott szolidaritásban is meg kellene nyilvánulnia, hiszen csak így be-
szélhetünk egységes Európáról, amely befogadja az üldözötteket, és
elfogadja, hogy a körében élőket is segítenie kell szorongattatásukban.

Az irgalmasság
erénye
Etikai szempontból az irgalmasság (misericordia) erény, amely a má-
sik ember nyomorúságára (miseria) irányul és az anyagi vagy a mo-
rális értelemben vett konkrét segítségnyújtást teszi lehetővé. A zsi-
dó-keresztény hagyomány szerint az irgalmasság szeretetből fakad
és nem kizárólag érzületben vagy egy meghatározott gondolko-
dásmódban nyilvánul meg. Az irgalmasság sokkal inkább a hely-
zetnek megfelelő cselekedetben testesül meg (például az éhezőknek
ételt adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, az uta-
zóknak szállást adni, a halottakat eltemetni, a bűnösöket meginte-
ni, a tudatlanokat tanítani, a szomorúakat vigasztalni stb.).

Az irgalmasság habitusának kialakítása, gondozása és az ennek meg-
felelő cselekedetek gyakorlása során szembe kell néznünk azzal a ne-
hézséggel, amely általában az erény időszerű értelmezését megnehezíti:
saját hagyományainkon belül eltérő értékfelfogások és erényfogalmak
léteznek. Ez a probléma azonban csak első megközelítésben jelenthet
nehézséget, mivel a jelenség tüzetesebb vizsgálata egyértelművé te-
szi, hogy az irgalmasság fogalma a legegyetemesebb emberi tapasz-
talatokra támaszkodik (éhezés, szomjúság, öröm, fájdalom, végesség
stb.). Az irgalmasság cselekedetei tehát éppen azokra a testi és lelki
szükségletekre vonatkoznak, amelyek — a nyelvi, vallási és kulturá-
lis különbségeken túl — egyetemes emberi mivoltunkból fakadnak.

SÁRKÁNY PÉTER

Filozófus
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Ennek köszönhetően az emberi irgalmasság általános értelemben vett
etikai jelentősége az alábbi három dimenzióban körvonalazható:

a) Az irgalmasság hétköznapi életünk alapja. Minden ember alapvető
tapasztalata a testi és lelki dimenzióit érintő gondoskodás kívánatos
és jótékony hatása. Az irgalmasság az ember testi, lelki és spirituális
igényeinek értelem-összefüggésében nyilvánul meg. Ennek köszön-
hetően az irgalmasság etikai szempontból a hétköznapi életünk hiá-
nyaira adott morálisan helyes válaszok összességeként értelmezhe-
tő. Az irgalmasság színtere a közvetlen életvilágunk feladatrendszere.

b) Irgalmasság a hivatásban. A legtöbb hivatás gyakorlása előfeltéte-
lezi az irgalmasság erényének birtoklását. A szakmák többsége ugyan -
is a már említett emberi szükségletekkel áll összefüggésben. A hiva-
tását gyakorló orvos, pedagógus, szociális munkás, stb. tevékenysége
etikai szempontból az irgalmasság erényének figyelembevételével ér-
telmezhető. Természetesen egy adott hivatás csak az irgalmasság egy-
két cselekedetét gyakorolja professzionális módon. Ezért mindannyi-
an egy másik (szak)ember irgalmasságára szorulunk. A hivatásként
értelmezett irgalmasság színtere a közvetlen környezetünk intézmé-
nyesített hálózata.

c) Az irgalmasság mint diskurzus. Etikai szempontból újra és újra kí-
vánatos az irgalmasságról folytatott tudományközi és vallásközi pár-
beszéd lehetőségének megteremtése és folyamatos fenntartása. Az eti-
ka számára komoly és időszerű kihívás az irgalmasság, a kardinális
erények (okosság, igazságosság, bátorság, mértékletesség) és az iste-
ni erények (hit, remény, szeretet) viszonyának tisztázása. Számos ak-
tuális társadalmi kihívás arra kényszerít, hogy az irgalmasság erényének
gyakorlása során az új és ismeretlen szituációk sajátosságaira jobban
figyeljünk. Úgy tűnik, az elkövetkező időszakban is sokszor fel kell idéz-
nünk Aquinói Szent Tamás intő sorait: „Az igazság irgalom nélkül ke-
gyetlenség; az irgalom igazságosság nélkül a bomlasztás szülőanyja.”

Az irgalomról
A Biblia egy egészen különleges szót használ az irgalom kifejezésére.
Héberül az anyaméhet jelentő főnév többes számát (rahamim), gö-
rögül pedig az ember belső részeit jelentő szót (szplankhna). Az az
ember irgalmas, akinek anyai szíve van, akinek a benső részei re-
megnek, ha mások szenvedését látja. Sirák fia könyve ezt a szót hasz-
nálva írja: „Aki gyermeket dajkál, sebeit is fogja majd kötözni. Min-
den kiáltásra megremegnek a belső részei” (Sir 30,7).

Lukács evangéliumában háromszor szerepel az irgalomnak ez a rit-
ka, nagy erővel rendelkező szava. Isten az ő irgalmas szíve által lá-
togatott meg minket a magasból, és küldte el a Fiát, hogy a bűntől meg-
sebzett embert felemelje (Lk 1,78). Az irgalmas apa szíve megrendül,

SZÉKELY JÁNOS

Esztergom-budapesti
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megindul, amikor látja, hogy a fia hazatér (Lk 15,20). A szamaritánus
megrendül, amikor meglátja az útszélen fekvő, félholtra vert embert
(Lk 10,33). A három evangéliumi mondat összefügg egymással. Az is-
teni irgalom, amellyel meglátogatott minket, amellyel a mennyei Atya
hazavár minket, túlárad bennünk, és egymás iránti irgalommá válik.

Simone Weil írta azt, hogy az irgalmas szamaritánus példabe-
szédének idézett mondata („meglátta, és megesett rajta a szíve”) a
szeretet leggyönyörűbb rövid leírása a világirodalomban. Szeretni
annyi, mint meglátni. A szemünk ablakain át beengedni a másik fáj-
dalmát úgy, hogy nekünk is fájjon. Azután már természetes lesz, hogy
ezen a közös fájdalmon segítsünk.

Az irgalom az igazságosságon, a járandóságon, a kölcsönösségen
túlmenő, túláradó anyai szeretet és együttérzés. E nélkül a megsebzett,
megromlott kapcsolatok nem tudnak gyógyulni, e nélkül az elron-
tott helyzetekből nincs kiút.

Egy diakónus testvérem mondta el, hogy egy alkalommal az anyó-
sa nagyon bántó, fájdalmas módon (ki tudja, már hányadszor) bele-
szólt a családja életébe. A feleségének is nagyon fájt az eset, de ő nem
mert szólni, így a férj (a diakónus) ment át feldúlt állapotban az anyó-
sához, hogy helyre tegye őt. Az anyósék közel laktak, mintegy száz
méterre. A diakónus — hirtelen indíttatásra — végigimádkozta ezt a
száz métert. Az anyósáért könyörgött, és a családjuk békéjéért. Mire
az ajtóhoz ért, elszállt a mérge. Néhány szó után — bár ilyet addig
nem igen tett meg — átölelte az anyósát. Aztán leültek, és olyan jót be-
szélgettek, mint még soha. Finoman a problémát is elmondta a dia-
kónus. Semmifajta vita ebből nem támadt, szeretetben búcsúztak el.
Azóta is békesség uralkodik a családban. Az irgalom, az a száz mé-
ter és az imádság megoldott egy olyan helyzetet, amit az igazságos-
ság képtelen lett volna rendezni.

Friss jogosítvánnyal volt egy autóbalesetem. Nagyon szégyelltem
magam, mert én voltam benne a hibás. A faluban, ahol káplán vol-
tam, néhány óra alatt elterjedt a híre a balesetnek. A helyszínről este
érkeztem haza a faluba. A megérkezés döbbenetes volt: rengetegen
vártak a plébániánál. Sok kisgyerek odafutott hozzám, és átölelt. Na-
gyon örültek, hogy semmi bajom nem esett. Mint az elveszett fiú ha-
zatérésekor, úgy fogadott engem a közösség ölelő karja.

Egy három gyermekes anya belebolondult egy idegen férfibe, gyak-
ran ott aludt nála. A férje óriási kínokat élt végig. Ez a dráma körül-
belül három éven át tartott. A férj ezalatt mindent ellátott a három kis-
lányuk körül, reggelit készített, vitte őket az iskolába. Nem rendezett
jeleneteket, ha a felesége hazajött, befogadták. A férj három éven át ilyen
módon küzdött és szenvedett a házasságukért. És lassan, apró lépé-
seken keresztül ez a házasság megmenekült, talpra állt, újraszületett!
Amit az igazság képtelen lett volna elérni, azt megcselekedte az irgalom.

919

3_KÖRKÉRDÉS_Layout 1  2015.11.13.  13:52  Page 919



Mindnyájan ők
vagyunk
A jelentésüket, egyediségüket elvesztők, akiket a háború talán arra ítél,
hogy nyomtalanul eltűnjenek, nagy tömegekben vonultak át Magya-
rországon 2015 kora nyarától késő őszéig. Kegyelmi pillanat volt ez,
ritka ajándék Magyarországnak — amivel mi, még egyéniségünket őr-
zők — éltünk, vagy amit eljátszottunk (talán örökre). Pedig a kocká-
zat, aminek kitettük vagy nem tettük ki magunkat, számunkra csak pil-
lanatnyi volt, az értük hozott halálig tartó elveszettség veszélye föl sem
merülhetett bennünk. Az Evangélium egyik legmegindítóbb, irgalmas
szeretettel teli jelenete számomra a betániai vacsorán játszódik le (Jn
12,1–8). A gyász előérzetétől megindulva Mária vett egy font valódi
nárduszból készült drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a ha-
jával, a ház betelt az olaj illatával. Szeretek elidőzni itt az olvasásban, a
szeretet és irgalom kifejezési formáin, de a szokásos júdási érvelés fel-
tép minden ajtót és ablakot, a belső tér falai megrepednek. Miért nem
adták el inkább az olajat 300 dénárért és osztották szét a szegények között? —
kérdezi Júdás. — De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett vol-
na gondja, hanem mert tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és eltulajdonította, amit
rábíztak. Jézus így szólt: „Hadd tegye, hiszen a temetésem napjára teszi. Sze-
gények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.”

Boros László A köztünk élő Isten című ihletett könyvének negyedik
fejezete az irgalomról szól, arról a képességről, melynek birtokában
az irgalmat gyakorló a szenvedő lénnyel létegységre lép (mint Mária Jé-
zussal, fűzöm hozzá magamban). Rémes veszélynek teszi ki magát ezzel
az ember — írja Boros László. Erre a felmérhetetlen áldozatra-áldo-
zathozatalra idézem Kalkuttai Teréz anya alig húsz évvel ezelőtt be-
végzett életének történetét, aki fiatal lány korában meghozta veszé-
lyes döntését, és csaknem negyven éven keresztül, 87 éves koráig
végezte India legnyomorultabbjainak utcai szolgálatát, s csaknem az
első naptól átélt rettenetes utcai tapasztalatai miatt elvesztette a hitét,
kitaszítottnak, megvetettnek és kisemmizettnek tudta magát, ahogy
az utcán élő többi nyomorult is. Nincs bennem szeretet, jegyezte fel nap-
lójában; és lelkigyakorlatos füzetébe a magának föltett kérdésre: Sze-
retettel és megrendülve veszem-e magamhoz az ostyát?, azt a kurta választ
adta, hogy: nem. Gyógyító munkájának keserű gyümölcse volt a lel-
ki sötétség, a belső kiüresedés, amit a szociális munkát végzők szak-
mai ártalomnak tekintenek, s amit Boros László „lélekcsere” néven em-
lít. Először idegen, kitaszított s hazátlan lesz, a másik mindent elszürkítő
kedvetlensége őt is elszürkíteti, s a végén pedig vállára veszi a másik ke-
resztjét, aminek a terhét az a másik valószínűleg már nem is érzi.

TAKÁCS ZSUZSA

Költő, író
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Pilinszky azt írja a költészetről, hogy az a gyónás egyik fajtája. Meg-
fordítva ezt az állítást azt is mondhatnánk, hogy a gyónás egyik faj-
tája a költészet. Szavaim hiteléül álljon itt Kalkuttai Teréz egy fel-
jegyzése, amit gyóntatójához, Picadilly bíboroshoz juttatott el,
kísérő levelében azzal a kéréssel, hogy — mint minden egyéb fel-
jegyzését és levelét is — az elolvasás után égesse el. Uram, Istenem…
senki sincs, akibe kapaszkodhatnék… hol van a hitem… bennem nem csak
az üresség és sötétség van. Nem merem elmondani azokat a szavakat és gon-
dolatokat, amelyek a szívemben vannak és elmondhatatlanul gyötörnek…
szeretet — ez a szó — semmit sem jelent… Ha van Isten, kérem, bocsás-
sák meg nekem ezt. Mielőtt ez a munka elkezdődött, olyan nagy egyetér-
tés, szeretet — hit — bizalom — ima — áldozat volt bennem. Hibáztam-
e, amikor vakon engedelmeskedtem…? A munka iránt nincs bennem kétség…

Egy alkalommal azt kérték tőlem, hogy utolsó két kötetem India
ciklusával kapcsolatosan beszéljek Kalkuttai Teréz költészetéről. Kép-
telen kívánság volt, hiszen ő nem volt költő, fiatalkori kísérletei je-
lentéktelenek. Isten kiválasztottja volt, amiről viszont önmaga sem-
mit nem tudott, hiszen önmagának semmit sem remélt. A kitett
csecsemők és öregek, az üldözöttek, az útszélen hagyottak, az éhe-
sek és szomjasak, az árkon-bokron átgyalogoló kisemmizettek
egyik sarusa volt, látó a múlt és a mindenkori jelen sötétjében.

Isten nem úgy…
…valamilyen, ahogy — bocsánat a hasonlatért — egy szép szelet fél-
barna vajas kenyér lekváros is. Isten nem tud valamilyen lenni, csak
isteni. Abszolút Valaki. Annyira Ő ő, hogy csak közelíteni képes Hoz-
zá a teljes embert betöltő és lefoglaló létérzet. Ő nem irgalmas, hanem
maga az irgalom. Mivel szeretet. Benne, az Irgalomban élünk, moz-
gunk és vagyunk. Belőle senki sem zárhat ki senkit. Akarhatja az em-
ber, vagy szeretné, ha akarhatná, de ezzel törekvésében körön kívülre
helyezni magát. Egyedül Isten zárhat ki magából, vagy fogadhat be
magába bárkit. Bármit. Hála érte, hogy így van. Szabadon, istenien
botránkoztathat meg minket (és tegye is), örökös részrehajlásaink,
pártiságunk, vélemény-offenzíváink ellenében. Annak irgalmaz, aki-
nek akar, és ez — titok, hogyan s miért — döntéseinek oka és alap-
ja. Isten nem (agyaskodó) író, sem teológus. Ő Irgalom. Úgy, ahogy
Jézus élet és út. El kell hallgatnunk előtte, ha a szükségeset szeret-
nénk megismerni. Aki az ő kegyelméből ilyen mélyen fekvő magasba
jut el, hunyja le a szemét, mert megérkezett. Megkapta.

j

Ferenc pápa soraiban nekem ez a legbiztatóbb kijelentés: „minden-
ki”, tehát nem sokak, hanem mindenki, aki kegyelem-érintette em-
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ber, vagyis a nem katolikus fekete a tongui őserdőben, az élő akár-
ki is, és így Isten-érintette, és az, akivel kívülálló számára ismerhe-
tetlen, bizonyíthatatlan esemény történt, „megtalálhatja a megbocsátás
bizonyosságát”. Ez a remények legreményebbje. Fölszabadító, kitá-
rulkozó, igazi ölelés. Fokozhatatlan; az emberi kínlódás özöne szét-
mossa az ilyen-olyan típusú reményeket. Mert a „mindenki” bűn nél-
kül nem tud élni, a megbocsátás reménye nélkül még kevésbé. Tehát
vagy legyint és otthagyja az „egészet”, vagy szorong, lévén, hogy nem
mindenki katolikus… És nem is lesz, józanul mérlegelve az idők je-
leit. Ez, az ilyen biztatás valósággal lök a tespedtségre hajlamos em-
beren. Segít. Az, ha tényleg Benne járunk bűneinkkel együtt, és még -
is azt mondta nekünk Isten: „Nem akarok nélküled élni”, mert beléd
szerettem, mondja Isten. Henri Boulad jezsuita ezt ilyennek hallot-
ta: „Értsd meg, ember, őrülten szeretlek téged!” Azaz mindenre el-
szántan. Föltétel nélkül. Örökre. Irgalom vagyok.

j

Mindig és mindenkinek van esélye, hívása, oka és alkalma arra, hogy
másoknak irgalmazzon. Még akkor is, ha kezdetben (ál)diszkréten el-
fordul. Tovább lépdel. Hiába teszi. Az emberi nyomorúság oly nagy,
oly általános, oly sokféle, hogy úgyis meg fogja őt előzni. Szökni nem
lehet, csak hazudni. De az efféle „szabadság” mindig visszaüt. Ott se-
gíts, ahol kell, ahol tudsz. Figyelj. X. vagy Y. nem szól, csak néz. Vagy
kitartóan küldik neked a csekkeket. Fizess valamennyit a rászorulók
megsegítésére. Ne húzd el a szád, hogy ezekből a milliókból építik a
villájukat, mennek (Májemibe) Miamiba, stb., stb. Ne törődj vele. Adj
és adj. Taníts, támogass, állj föl idejében a kk (kedves kis) tv elől. Előbb
mosd ki, aztán varrd meg a hálóingét, meg az alsónadrágját; ne fintorogj,
ja, meg a párnáját. (Imént gatyát akartam írni, de nem írom.) Igazítsd
meg a gumilepedőjét. Pelenkázd. Legyen mindig víz a poharában. Örülj,
ha iszik. Ha (végre) alszik, de nyöszörög, és nem találod a papucso-
dat, menj oda hozzá mezítláb. Jó, de hideg van. Istenem. Neki is az van.
Zuhanyoztasd. És még hatszázötvenezer dologra figyelj. Igen, figyelj.
Változtasd meg gondolkodásodat. Meg fog változni az életed. Ne kér-
dezd, hogyan, milyen minta, szabály, igény szerint. Ne törődj senki igé-
nyeivel. A megszólaló, harangként kolompoló szívedre hallgass, és se-
gíts. Adj. Ne kérd vissza. Nem igaz, hogy mindent megtettél, most már
elég. Sosem elég. És nem tehetsz meg mindent. Az irgalom nem kam-
pány. Élet a neve. Annak is a sava-borsa. És tudni kell, hogy maga az
Irgalom lesz, aki akkor majd üres kezükkel együtt „meneszti a gazda-
gokat”. Ha olykor igen csúnyákat csikorogsz, nem fontos. Légy sze-
gény. Hallgatag. Szerény. Irgalmazz. Szolgálj, és te fogsz nyerni.

j

Még valamit. Van Kalkuttai Teréz Anyáról egy kép az Ahol szeretet van,
ott az Isten című könyvének borítóján (Vigilia Kiadó, 2015). Egyedül,
soványan, kissé nyúzottan áll valamiféle romok között, erősen, vá-
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rakozó döbbenettel, pillantás nélkül néz egy messzibb pontra. A le-
omlott falak alól sikítás, könyörgés, haldoklók utolsó szavai hallat-
szanak. Szorosan ölel magához egy (talán indiai) kisfiút, aki már reg-
gel óta nyeli a könnyeit, belefúrja fejét az Anya kék-fehér csíkos,
klepetusos vállába. Az Anya két ráncos bőrű ujja közé fogja a kicsi kar-
ját, az meg markolja, ami a keze ügyébe esik… Mi az, hogy irgalom?
Ha ez, kit kizárni belőle? Tolongva tóduljon mindenki bocsánatért. Igen,
az ártatlan, a betörő, a kéjgyilkos, a szent pap, meg a becserkészett szűz
is, az istenkáromló, a remete, gyónók gyóntassák a gyóntatókat, a
szupercéda, a világsztár könnyeit ontva ministráljon a nemrég 43 éve-
sen elhunyt teniszbajnok barátomnak. Először is, kedves Olvasóm, nézz
körül otthon. Még ma. És „Irgalmazzatok, akkor majd nektek is ir-
galmazni fognak”. Nem írom ide, ki mondta ezt. S mikor. Tudjuk va-
lamennyien. Ma is mondja.

j

Hálára ne számíts. A hálapénz (?) is másokat keres kitartóan. Keres-
sen… Akinek irgalmaznak, szükségképpen ellene fordul annak, aki ir-
galmaz neki.  Ha igazán nincs senkije, csak te, ki ellen forduljon? Meg-
üthet. Leköphet. Ordítozva öntheti rád (a konzervből megfiatalított)
borsólevest, n. b. nem csodálkozom rajta… Harmadszor is mosakod-
hatsz. Bevádol. Rád hazudik. Beteg. Van fogalmad erről a bajról? Ha
van, az még édeskevés… nem számít. Végül is semmi sem számít, csak
az, hogy segíts. Vagyis szeresd őt. Szeress. Sosem vagy egyedül.

„Szeretettel és
irgalmasan”
Irgalmasság: súlyosan komoly szó. Gyanítom, ha megkérdeznénk a já-
rókelőket, legtöbbjük papok, szerzetesek, apácák hatáskörébe utalnák.

Az irgalom Jézus számára olyannyira fontos, hogy Máté evan-
géliumában kis módosulással kétszer is kimondja: „Menjetek és ta-
nuljátok meg, mit jelent ez: »Irgalmasságot akarok, és nem áldoza-
tot!«” (Mt 9,13; 12,7).

Nap mint nap tapasztaljuk a világban jelen lévő irgalmatlan ön-
zést, cinizmust, gőgöt, rosszindulatot, irigységet, sokak számára a
siker a legfőbb cél, az érdeknek rendelnek alá mindent. Száz év múl-
tán még inkább igaz, amit Franz Kafka ír A perben: „A hazugságot
avatják világrenddé”. Hol kezdődik az irgalmasság, van-e arra esély,
hogy köznapivá szelídüljön?

Tudjuk, nem kevés ember hazugságokkal szövi át élete rendjét.
Mindenben önigazolást talál. Vagyis fölöttébb kétséges számomra,

VILLÁNYI LÁSZLÓ

Költő
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hogy aki önmagával szemben is vétkezik, azt szabad-e „meginteni”,
szembesíteni az igazsággal. Életem legszörnyűbb — utóbb több-
szörösen megbánt — helyzetei azok voltak, amikor valakinek ir-
galmatlanul a szemébe mondtam az igazságot. Mit tehetünk, ha egy
hozzánk közel álló emberről kiderül, a számunkra ismerős, izgalmas,
rokonszenves, becsült énjén kívül van egy rejtett, bűnöket elköve-
tett énje? Ha a hazugság birodalmát építette maga köré?

Ha megrendülünk, mert valakit másnak ismertünk, a legkevésbé
irgalmatlanok akkor vagyunk-e, ha nem kezdeményezünk párbeszédet,
hiszen a rejtőzködő én alaposan kidolgozott ideológiát hoz létre, az
ártatlan áldozat arcát mutatva a világ felé, s így — önmaga javára for-
dítva minden szavunkat — észrevétlenül a cinkosává válunk?

Akkor vagyunk irgalmasak, ha kivárjuk, míg az ártatlannak gon-
dolt személyiség bűntől tartózkodó énje szembe mer nézni vétkes
énjével, önmagától rádöbben, nem áll mindenek felett, az ő mások
életét megkeserítő tettei sem parányiak Isten szemében, nem ki-
sebbítheti azokat?

Ugye nincs jogunk megítélni a vétkest, irgalmatlanul a fejére ol-
vasni Jézus szavait? „De ha valaki akár csak egyet is e kicsinyek kö-
zül, akik hisznek bennem, bűnre visz, jobb annak, ha malomkövet
kötnek a nyakába, és a tenger mélyére vetik. Jaj a világnak a bűnre
vezető alkalmak miatt! Elkerülhetetlen, hogy bűnre vezető alkalmak
adódjanak, de jaj annak az embernek, aki a bűnre vezető alkalmat
okozza!” (Mt 18,6–7).

Irgalmas remény-e, ha azt kívánjuk, a vétkesnek legyen ereje ve-
zekelni? Mikor billen át az irgalmasnak szánt szó, cselekedet irgal-
matlanba? Szabad-e tanácsot adni annak, aki bizonytalan valamely élet-
helyzetben? Beleárthatjuk-e magunkat mások életébe? 

Hiszen aki nem belső indíttatásból talál rá a helyes útra, az csak té-
vúton járhat. Nem a keleti bölcsnek van-e igaza, aki akkor sem ad ta-
nácsot, ha valaki kéri?

Senki sem ismerheti teljességgel a másik érzelmeit, nem lehet ta-
pasztalatainak birtokában. Nem az-e az irgalmasság első jele, ha az
elesettek iránti részvétet nem tudja kikezdeni az ellenszenvet sugalló
manipuláció ereje? 

Az irgalom először a bensőben teremtődjön meg. Észre se vegyük,
meg se fogalmazódjon: „most irgalmas vagyok”. Az irgalmasság vé-
letlenül se váljon hiúságot kielégítő szereppé. Fensőbbségből eredően
nem lehet irgalmasságot gyakorolni.

Aki megosztja a másikkal tétovaságát, gyengeségét, esendőségét,
beavatja saját hasonló élethelyzetébe, többet segít, mint aki tanácsokat
osztogat. Nem irgalmasság-e a másik ember iránti gyengéd figye-
lem, a figyelmes hallgatásban megnyilvánuló együttérzés?

Az irgalmasság a leghitelesebben a hétköznapok apró gesztusa-
iban nyilvánulhat meg. Eleget téve a 7. zsoltár szelíd kérésének: „sze-
retettel és irgalmasan bánjatok egymással” (Zsolt 7,9).
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Ferenc pápa szavaira
az irgalomról
Senkit sem lehet

kizárni Isten
irgalmasságából.

Az irgalom
mindenkit befogad,

senkit sem utasít.
Kapui kitárva,

hogy a kegyelem,
az irgalmasság,

hisz bűnösök vagyunk,
képes legyen megtalálni.

Mindannyian arra
nyertünk meghívást,

örömet nyújtsunk,
vigaszt korunk számára.

Senkit sem lehet
kizárni Isten

irgalmasságából.
Nem lehet kizárni,

hogy kizárnak,
de aki kizár, magát zárja ki, magának

nem irgalmaz.
Kelletlen ördögök

keresnek okot
az irgalomra,

készséges angyalok
hirdetik a kegyelmet.

Aki másnak nem
irgalmaz, magának nem

irgalmaz, aki nem
engedi a megbékélés

asztalához a rá-
szorulót,

Jézust zárja ki.

Jézus a kapuk alatt,
Jézus a kerítésnél,

Jézus a gumicsónakban,

VÖRÖS ISTVÁN

Költő, író
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Jézus, fején a pengés drót
koronájával.

Az irgalom nem kérdez,
az irgalom cselekszik,

könyörgök, Jézus,
bocsáss meg

nekünk,
hogy mindezt eltűrtük,

hogy mindez velünk
esett meg, mindez

általunk esett meg,
hogy mindez nélkülünk

eshetett meg,
hogy mindez ellenünkben,

de megeshetett,
hogy nem állítottuk

meg az irgalmatlanságot,
könyörgök,

könyörgök
bocsánatért.

Senkit sem lehet
kizárni Isten

irgalmasságából.
Az irgalom

mindenkit befogad,
senkit sem utasít.

Kapui kitárva,
hogy a kegyelem,

az irgalmasság,
hisz bűnösök vagyunk,

képes legyen megtalálni.
Mindannyian arra

nyertünk meghívást.

Tűnődések az
irgalom körül
Irgalmat reméljenek a páfrányok nékik megadatik / nekünk adassék a me-
nekvés ha szemünkre szállnak a varjak — írtam egy korai versemben a
fiatalokra jellemző megalapozatlansággal, de kellő öntudattal kép-
viselve a leírtakat. Miért gondolom úgy, hogy ez akkor (mekkora)

ZALÁN TIBOR

Költő, író
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meggondolatlanság volt? Mert feltehetőleg nem voltam, nem lehettem
még tisztában annak a fogalomnak a jelentésével, vagy inkább mi-
benlétével, amit az irgalom szó lefed. Ahogy jószerével ma sem va-
gyok a teljes, vagy a lehetséges értelmezés birtokában. Így, kései vé-
giggondolással is képtelen vagyok fölidézni, mit is akartam akkor
páfránnyal, irgalommal és reménnyel. S noha ma már rutin-egy-
szerűséggel tudnék olvasatot kialakítani magamnak a felidézett vers-
szakaszról, be kell valljam, hogy ezzel a „profi” olvasattal, felnőtt-
kori megbölcsüléssel — ha az idők során végbement egyáltalán egy
ilyen folyamat bennem — sem mennék semmire. Hogy mire nem tu-
dok rájönni? Hogy kitől reméljenek irgalmat a páfrányok, és miért
a páfrányok reméljenek irgalmat, amikor a lírai én szemére szállnak
a varjak, és ez a kép egyértelműen a halál (vagy halál közeliség, fe-
nyegetettség) aktusának a felidézése.

Óh, irgalom atyja, ne hagyj el! — sikolt fel valaki Arany János Ág-
nes asszony című balladájában (és minden vigasztalás Istene — lásd Pál
apostolnak a korinthusbeliekhez írott második levelét!). Hogy ki az
irgalom atyja, így már nyilván egyértelmű és vitán felül álló: Isten.
De mi az, hogy atyja az irgalomnak Isten, kérdezhetnénk rá. Miért
nem az irgalom birtokosa, szét- és kegyosztója? Az irgalom a vers
fohászkodása szerint tehát biztosan isteni eredetű, vagy még inkább
istenhez tartozó lény (?), vagy princípium, vagy képződmény, vagy
adomány, büntetési és/vagy jutalmazási gyakorlat.

Az ennél lényegesebb kérdés azonban az számomra, hogy ezen
isteni eredetet és tulajdonviszonyt elfogadva, beszélhetünk-e az em-
ber irgalom-gyakorlásáról, azaz, átvehető-e az isteni gyakorlat min-
 dennapi emberi létezésünk keretei közé. Lefordítva magamnak a
problémát, lehetek-e én irgalmas bárkivel szemben is (gyakorolha-
tom-e az irgalmasságot), illetve, kérhetek-e, remélhetek-e irgalmat
embertársaimtól. És itt komoly megpróbáltatás az irgalom szó je-
lentésének — és működési közegének — a definiálhatatlansága.

Mert az irgalom valóban rokonítható, de nem helyettesíthető be
a szolidaritással, a testvériességgel, a megbocsátással, a megke-
gyelmezéssel, a megértő szeretettel, a bűnökkel együtt történő (fenn-
tartásokkal vagy fenntartások nélküli) elfogadással. Az irgalom a fel-
soroltak mindegyikét képes magába fogadni, de feltétlenül több és
transzcendensebbnek feltűnő azoknál. Magasabb rendű lelki csele-
kedetnek mutatkozik. De kinek a lelke cselekszik irgalomgyakorlás
közben, és milyen felhatalmazással irgalmaz, és mit jelent is pontosan,
hogy irgalmaz? Az irgalmazó feltétlenül kegyet gyakorol valakivel
szemben, akit e kegy gyakorlása nélkül komoly veszteség érne —
fizikai vagy erkölcsi értelemben. Például: irgalmat kér (kegyelmet)
a legyőzött a legyőzőtől, hogy ne vegye el tőle az életét. Például: a
megalázott (megbocsátást) a megalázótól, hogy ne alázza tovább. Pél-
dául: az elesett (empátiát) a két lábon járótól, hogy ne taposson rá,
vagy rajta tovább. Például: a megbotlott (megértést) a botlást nem
ismerőtől, hogy ne ítélkezzék felette…

927

3_KÖRKÉRDÉS_Layout 1  2015.11.13.  13:52  Page 927



Az irgalmasság (vagy irgalomgyakorlás) tehát már első megköze-
lítésben is alá- és fölé rendelő viszonyt feltételez, amelyben egy magasabb
rendű erkölcsiség, úgymond, szívességet tesz egy neki kiszolgáltatott
másiknak. Érdekes lehet az is, és feltétlenül ide kapcsolható, hogy
irgalmat nem lehet adni (kérni-könyörögni viszont lehet), csak gya-
korolni. Az adásnál a gyakorlás vélhetően több méltóságot feltéte-
lez. De helyén való-e így? Valamiért tiltakozik az igazságérzet ben-
nem, hogy nem, bizony nem. Jóllehet, az irgalomnak nincs érintkezési
pontja az igazsággal. És mégis. Talán mert az irgalomnak lehet köze
a jósághoz, de nem feltételezi azt. Irgalmat gyakorolhatunk szána-
lomból, rokonszenvből, belátásból is — és ezeknek vajmi kevés kö-
zük van a jósághoz. Akkor most jó dolog az irgalom, emberi együtt-
 élésünk része-e, vagy erkölcsi kategóriákkal nem minősíthető, el orzott
isteni gyakorlat, amelyben önnön fölmagasodásunkban gyönyör-
ködünk? Leegyszerűsítve: a magunk tetszésére, vagy másokért gya-
korlunk irgalmat?

Hosszan sorolhatnánk az érveket és a cáfolatokat felsorolt érve-
inkre, könnyen beleveszhetnénk az igazság mibenlétének a bon-
colgatásába, ha nem meredne ránk fenyegetően a szerkesztői terje-
delmi korlátozás. Vissza a páfrányok időszakához!

Az „irgalmat reméljenek a páfrányok” mondat egy határozott el-
határolódást tartalmaz. A páfrányok — ezek a tudattal nem ren-
delkező lények — reménykedhetnek az irgalomban, a lírai én (a tu-
dat) azonban elhatárolódik ettől. Ő nem számít irgalomra, jóllehet,
vagy feltételezhető, nem követett el még olyasmit, tehát nem is ke-
rült olyan helyzetbe, ami miatt más(ok) irgalmasságára szorulna. Ez
nyilván egyfajta öntudat-megnyilvánulás, egyfajta gőg a részéről. Azt
fel sem tételezi, hogy még követhet el olyat, ami rákényszeríti az ir-
galomkérésre, esetlegesen az irgalomért rimánkodásra. A tudat el-
lenkezik, a hitnek pedig még nincsenek erős gyökerei a fiatal lélek-
ben. Önmagában hisz, ami nyilvánvalóan a vakság egyik formája.
És talán, kell bevallanom magamnak, korai, ösztönös megfogalmazása
annak, ami később tudatos és megélt lét-állapotleírásként úgy jele-
nik meg nálam: Istennek háttal. Ezzel egyidőben fogalmazódik meg
a bennem másik kulcsmondat: Isten szemembe néz. Bármilyen külö-
nös is, számomra nincs ellentmondás a két mondat között. Az Istennek
háttal nem isten-nélküliséget jelent, hanem egy sajátlagos viszonyt
Istenhez. Hogy miért háttal, az mélységesen az én magánügyem. Akár
meg is lehet mosolyogni: ha az istenlény-fogalmat nem antropo-
morfizálom, akkor honnan tudhatom, háttal vagyok-e neki, vagy
szemben vele? Van-e praktikus, hétköznapi értelemben Istennel szem-
közt, és Istennek háttal? Ami bizonyos, annak a hajdani versnek az
írója az irgalmat isteni princípiumnak tekinti. És nem kér belőle. Így,
közelebb a halálhoz, mint az ifjúsághoz, ésszerűnek tűnik fel egy erős
szemléletváltás, egy hátraarc ez ügyben. De ezzel sem oldottunk meg
semmit — hogyan is vagyunk Istennel, az emberrel, és az ő irgal-
mával?
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