
A KIS ÚT
A Szent Lukács fogalmazásába.n ol

vasható evangélium 15. fejezetében ta
láljuk Jézus példabeszédeinek gyöngyét,
amelynek ezt a kevésbé sikerült címet
szokták adni: A -tékozló fiú. A hagyo
mányos eim semmit sem fejez ki a jó
ságos atyáról, sem az idősebb fiúról,
akik nétkii; nem kapjuk meg a példa
beszéd teljességét. Jobban összetartoz
nak ők hárman, mint a Kálvária három
keresztjén függőIc.

Ebpen a [eiezetbew "elveszettekről"

van sz6. Elveszett bárányról, tehát ér
telmetlen állatról. Elveszett I drachmáról,
tehát élettelen dologról, tárgyról.. Elve
szett emberről, aki élettelen dolgot té
kozol el, állati sorba süllyed.

A tékozló fiúnak egyszer eszébe ötlött,
hogy elkéri atyjától az örökség ráeső

részét. Megkapta. Elhagyta az otthont,
elment távoli országba, ne legyen atyja
szeme előtt. - Jókedélyű, szíves fiatal
embernek képzeljük, akit rokonszenvvel
fogadnak. Csapongó a fantáziája. Köny
nyed, sőt könnyelmű, gondatlan. Hamar
kész arra, hogy adjon vagy elfogadjon.
Unja a munkát, szereii a mulatságot.
Olyan korú, amikor az ember nehezen
viseli a fegyelmet, könnyen elragadja a
szenvediHy, kalandra hajlamos. .4. ka
landot kereső, kalandba bocsátkozó,
rajtaveszt, magára marad. Megy a
gyönge ellenállás irányába, cimborák
társaságába sodródik. Kihasználják, le
húzzák magukhoz. Csak arra jó, hogy
pénzén dorbézolhassanak. De amikor
többé nem várhatnak tőle semmit, nem
állnak vele szóba, nem is akarják meg
isme1·ni.

Féktelen. léha élettel elverte minden
vagyonát. Az éhínségtől sújtott vidéken
nem talált más megoldást, elszegődött

disznók mellé kondásnak. Egyik baj
szüli a másikat: Még a disznók elede
léből sem lakhatott jól. Vagy nem en
gedték, hogyelegye a disznók elől, vagy
az állatok hamarább felfalták az ételt,
mielőtt jóllakhatott. A zsidók legmegve
tettebb állatai, a disznók közé süllyedés
jelenti a szégyen és nyomor legmélyebb
fokát.

igy járt. Keserűséq kínozza a külső

helyzet miatt, keserűséggel van tele a
szíve. Belátja, hogy mostani állapotának
ő az oka. Ki segíthet rajta? Kire szá
míthat? Itt az idegenben - senkire.
Visszagondolt a hűtlenül elhagyott atyai
házra. Az édesapjára. Róla jó emlékei
vannak. Bízik" abban, hogy követelőzése,

FIAM, MINDENEM A TI1!;D!

önzése, hálMlansága ellenére is számít
hat rá, akit pedig súlyosan megbántott.
Csak ő mentheti meg életét. Mert élni
akar, de másképpen, mint itt, az ide
genben élt. Az atyja iránti bizalom ve
zeti megtéréshez. Belátja bűnét. Elhatá
rozza, hogy hazamegy, s megvaUja ap
jának: "Apám, vétkeztem az ég ellen és
teellened," Igazi bánatra vall, hogy az
atyai ezereteire gondol, abban hisz.

Elindul. Mennyire másként megy ha
za, mint ahogy onnan távozott. Eltűnt

a régi hetykeség, a nagy magabízás.
Minden vagyonának vége. Semmije.
sincs. Lelke is üres? Nem! Lehet, hogy
vannak kétségei: vajon hogyan fogad
ják otthon, édesapja és bátyja. De a
kétségnél, a szorongásnál erősebb benne
a bizalom. Nem önmagában bízik most
már, csak atyjában. S ez betölti szívét.
Tépelődését valami biztonság váltja fel,
s ez egyre fokozódik.

Mi járhat eszében a hazafelé vezető

úton? Nem tudjuk. Min gondolkoz
nánk mi az ő helyében? Nevén nevez
nénk állapotunkat: bűnös vagyok. El
hagytam az atyai házat. Hátat fordítot
tam a jóságo.~ atyának.

Az atya. A példabeszéd középpontjá
ban az atya áll. O az, aki elrendezi a
kisebb fiú sorsát. O az, aki megma
gyarázza az idősebbnek: magatartása
helytelen, oldódjék fel, rá, az atyára
mindig számíthat ő is.

Az atya személyéhez, cselekoéséhez :
kapcsolódó rész így kezdődik a példa
oesúdben: "Apja már messZiről észre
vette (fiat), és megesett rajta a szíve.
Eléje sietett, a nyakába borult és meg
ciókolta."

Az apa nem tartózkodással, még ke
vésbé haraggal vagy felháborodással fo
gadja fiát. Nem is az igazságosságot a
karja mereven érvényesíteni. Szeretete
nem ísmer határt, amikor "halott," "el
veszett" fiát meglátja. Várt rá, bízott
abban, hogy egyszer visszatér. Erre csak
a szeretet képes. Nem az volt a véle
ménye, hogy fia megátalkodott gyerek.
Leküzdötte magában a fiától okozott
mélt4nytalanságot, sérelmet, hűtlensé

get. Megértően, gyöngéden fogadta,
megbocsátott neki mindent.

Amit a fiú remélt édesapjától, meg is
kapta. S ő mit adott az apának? O
szinte bánatot, mélyMI feltörő vallo
mást, azt, amit korábban végiggondolt
magában: "Apám, vétkeztem az ég el
len és teellened. Arra, hogy fiadnak ne-
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oezz, már nem vagyok méltó." Benne
van ezekben a szavakban a lélek [ellé
leqzése, Benne mindaz, ami gyónasaink
ban: a bánat, a bűn bevallása, az erős

fogadás.
Az apa csókja melegíti a megtért fiú

arcát. Ez mindent jelentett neki. Csak
hogy az apa örömét ez nem merítette
ki. Ünnepi ruhát hozatott elő, nagy la
komát rendezett fiának. "Együnk és vi
gadjunk, hisz fiam halott- volt és életre
kelt, elveszett és megkerült." Ez a jele
net meggyőzően igazolja az Úr Jézus
nak nem sokkal korábban mondott sza
va.it (L 15,7): "Mondom nektek, nagyobb
öröm lesz a mennyek országában egy
megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc
igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy
megtérjen."

Ez a fogadtatás meggyőzi a fiút arról,
hogy minden rendben 1)an. Igazán bocsá
natot kapott. Ez a jóság, ez a ezeretet
tökéletes megnyugvást teremtett benne.
Bűneinél nagyobb az atyja szeretete,

Az idősebb fiú. E példabeszéd, kap
csán ritkábban elemzik az idősebb fiú
egyéniségét, viselkedését. Pedig nagyon
tanulságos az apja és öccse felé meg
nyilvánuló magatartása miatt.
Első futó tekintetre úgy látszik, mint

ha ő lenne a jó gyerek. Otthon marad.
Dolgozik. Nem mulatós. Nem szegi meg
apja parancsait. Találkozunk ilyen típu
sú emberekkel. Elég ez? Nem! Nem

<mert olykor az jár vele, amivel itt is
találkozunk: nincs megértés, sem derű,

csak keserűség, ítélkezés. Bizonyos kül
ső tisztesség nem elegendő. Több kell.

Az ami, ebben a fiúban hiányzik, a lé
lek meleqe: a szerétet. Apjával szemben
rideg, bizalmatlan. Öccsét nem szereti.
Oly kegyetlenül árulkodik róla az, amit
szemrehányóan mond apjának: "Látod,
én annyi éve szolgáíok neked, és egy
szer se szegtem meg parancsodat. És ne
kem még egy gödölyét sem adtál soha,
hogy mulathassak egyet a barátaimmal.
Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki
vagyonodat rossz nŐkre pazarolta, híz-
lalt borjút vágtál le neki."

Az ilyen elboruít ember nehezen en
ged utat magában az őt átalakítani aka
ró szeretetnek. A hozzá legközelebb ál
lókat is idegenséggel nézi. A munkát
robotnak tekinti. Inkább szánandó, mint
rokonszenves.

Három típus. A kisebb fiú a tékozlás
ban nem követendő. De az igazi szere
tetet, bizalmat nem tékozolta el. Nem
ölte ki belőle a bűn sem. Az idősebb

merevsége miatt nem vonz; de hátha
egyszer majd belátja, hogy milyen kí
nos ne/d is, a vele együtt élőknek is ez
a magány, mily üressé teszi. Az atya
semmi mást nem ítél jelentősnek, fon
tosnak, minthogy igazi atya legyen.
Amit az idősebb fiának mond, az min
dennél jellemzőbb: "Fiam, mindenem a
tied." Minden: a megértés, a bizalom, a
türelem a nagylelkűség, - egy szóval: a
szeretet. Ez az atya bízik tékozló, de
hazatalált fia ezután állandosuló hűsé
gében. Ünneprontó idősebb fiához is ta
nító szeretettel beszél. Nem elhihetet
len kép ez egy igazi atyáról.

SZALÖCZI PELBART

NAPLÓ
METZ PROFESSZOR NyíLT LEVELE KARL RAHNERNEK*
Kedves Karl Ralhner!

NEm1ir'é:g ünnepelted 65. születésnapo
dat. A barátnak és a mcsternek szól a
ikJöszöntő és a folytonos há'la.

A valódi teológia nem azonos a szel
lemdús, elit teológiával: nem aZiO!l10S az
zal a teológiával sem, amelyik feszült
ség nélkül simiul hozzá az áthagyomá
nyozott tételekhez és véleményekhez,
úgy rnímtha a teológiai igaLJságlliak ma
gának nem lenne többé kiszámithatat
lan jövője és már- osak az eddig meg
talált igazsághoz és hagyományhoz 'kel
lene igazodnia. Az a valódi teológia,
amely - úgy gondolom - létszükség
Ietébben a történeti órában, olyan nél-

'Megjelent a Publik 191>.9, W. számában,
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lkülö",hetetLen a hivőknek, mint a ke
nyér az éhezőnek.

Nem megtárnadtuatatlansága jellemzi
ezt ·a teológiát, hanem az, hogy maga
lendül támadásba; nem az tünteti ki,
hogy nem mondható ellene semmi, ha
nem laz, hogy neki magának V,3Il1 mon
danavalója; nem veszélytelensége jellem
zi, hanem az, hogy megmutat valamit
a benne szóhoz jutó krisztusi üzenet ve
szélyességéből. Tehát olyan teológia ez,
amely úgy betűzi és úgy ismét'li a dog
rnatikaí tételeket, mint az ernberíség el
fojtott és nagyon is veszélyes emlélke
zetének formuláit, mímt hajdani ígére
teik és egykor élt remények emlékeit,




