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Előre szeretni
"Ilyenkor" már sűrűsödnek és mind sürgetóbbé válnak a kérdé
sek, és mind kétségbe ejtőbb az a felismerés, hogy ha eddig nem,
most már nem lesz módunk megtalálni a választ. Ugyanakkor az
is mind mélyebb és mind megnyugtatóbb felismerésünkké válik,
hogy talán nem is kell sem keresnünk, sem megtalálnunk, hogya
mérhetetlenül sok gyötrelem, amit e kérdések megválaszolatlansá
ga okozott, a nyitva maradás elfogadásáig vezetett. Másképpen
már nem a szavak magyarázó jellegében keressük a feleletet a
"honnét?", "hová?", "miért?" kérdéseire. Elfogadunk valamit,
amiről eddig is tudtunk, csak éppen megérteni akartuk azt, ami
nem megértés kérdése: az előlegezett szeretet tényét.

Mindenkit, a hitetleneket is megérinti a Teremtés lehelete, ha
a születés csodáját valamilyen formában átéli, felidézi, segíti.
Mindannyian köszönjük szüleinknek azt az egymásba merülést,
amivel életet alkottak. Egyre világosabban látjuk, kik voltak
azok, akik nehézségeinkben mellénk álltak, és átsegítettek sok
szor a fenyegető halál szakadékán is.

Többen, sokan segítettek életem folytatásában. Most egyről

szeretnék beszélni, valakiről, akiről minden bizonnyal nemcsak a
magamnevében emlékezem, nemcsak a magam hálájáról szólok,
hanem aki sokunk számára jelentett nagy-nagy segítséget éle
tünk nehézségeiben. Nem szeretném, ha emléke a mi elmúlá
sunkkal elhalványodna - annak ellenére, hogy a benne élő lélek
mindig is elmúlhatatlanul időtlennek tűnik.

Mégis: szeretném, ha a mostani fiatalok is hallanák nevét.
Előd István piarista atyáról van szó, aki hittant tanított a buda
pesti Piarista gimnáziumban, a Piaristák noviciátusában, dogma
tika könyve jelent meg, és minden bizonnyal szakterülete meg
becsült ismerője volt. Emellett azonban tudós szinten értett a
pszichológiához, ennek segédtudományaihoz, és akkor, amikor
ez a leghatározottabban tiltott volt, pszichológiai gyógyítással
foglalkozott. Nemcsak szeretete, hanem tudása erejével, és nem
csak tudása, hanem szeretete segítségével.

1912-ben született Nagykanizsán, nekem tehát, tekintély
szempontjából, magamnál jóval idősebbnek tűnt, de nem apám
szerepe átvevőjének. Mindvégig megmaradt a gyógyító hatás
körében, s ezzel kihívta a teljes bizalmat, anélkül, s ez a pszicho
lógiában, különösen a nehéz állapotban lévő páciensek esetében
jelentős eredmény, hogy bármiféle függőség alakult volna ki
gyógyító és gyógyított között. Gondolkozásmódjának és terápiá
jának alapja Jung felfogása volt, s ezzel nemcsak bennünket ve
zetett be Jung gondolkodásmódjába, hanem arra is megtanított,
hogy ezeket a gondolatokat hogyan építsük be életünkbe, hogyan
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használjuk nehézségeink leküzdésére, és nem utolsósorban önma
gunk megismerésére. A hatvanas évek második felében jártam
hozzá, amikor ez - a mai fiatalok számára talán érthetetlenül 
szigorúan tiltott témának számított. Emellett azonban más mód
szereket (például Rohrschach- és Szondi-tesztet) is használt.

Leírhatatlan jelenség volt, valóban a testet öltött lélek formáját
viselte fehér hajával, vékony, átszellemült arcával-alakjával. Hi
hetetlen finomság élt benne. Tudta, hogy nem vagyok katolikus;
a néhány év alatt, míg hozzá jártam (életem kétségtelenül legne
hezebb időszakában) mindössze kétszer-háromszor mondta, azt
hiszem álmatlanságommal, kétségbeesési rohamaimmal kapcso
latban: ilyenkor fohászkodni kell. A "kell" tanácsot és nem ja
vaslatot jelentett. Ő maga azonban, ebben biztos voltam, s ma is
biztos vagyok, minden nap irnádkozott értem.

A legnagyobb segítséget adta, amit embertől kaphatunk, és ez
az, amiről valójában ezen a karácsonyon szólni szeretnék. Ez a
segítség az előlegezett, várakozó szeretet, ez alakította ki (leg
alábbis bennem) először azt az érzést, hogy minden gyarlóságával
szerethetik az embert, s ha bennünket ígyelfogadnak, mi is elfo
gadhatjuk gyarlóságainkat. A legnagyobb csodának és a legna
gyobb ajándéknak azt a racionálisan máig is érthetetlen magatar
tást tartottam, amiben ez az előlegezett szeretet nem általános
magatartás, hanem személyre szabott érzelem. Talán ő szerette (és
ő ismerte) leginkább saját lényemet de egészen különös módon
már akkor így éreztem, amikor még elég keveset tudhatott rólam.

Azt hiszem, ezt nevezik a szeretet misztériumának.

A remény derűje
Az "itt és most" időszerű dolgokkal, napi eseményekkel való foly
tonos együttélésünkre utal. A jelen diktatúrája, hogy létezésünk
konkrét pillanatában már csak elvontan, emlékként van meg a
múlt, s olykor képzelt világnál is bizonytalanabb. És tervekkel,
szorongással, sóvárgással várandós, ismeretlen arcú a jövőnk. Az
"itt és most" kényszere nehezül ránk: gondolatokat, cselekedete
ket követel tőlünk, tehetetlenségünk ellenére is tudatos válaszokra
késztet. Nos, tudjuk: az itt és most a mulandó, a romlandó terepe.
Mégis jelen lehet benne az éltető mag, a jó földbe hulló. Tagjai va
gyunk-e egymásnak? Hogy azok legyünk, ahhoz kevés a jó szán
dék. A gyakorlati teendők szorgos elvégzése alig kecsegtet mérhe
tő eredménnyel. Járandóságainkért küzdünk, mindazért, ami a jó
tétemények véghezviteléhez nélkülözhetetlen. Nem maradhatunk
ki a mindennapi lét, a társadalmi élet formálásából, ugyanakkor
nagyvonalúan, könnyelműen (a könnyűvé tett szív bizalmával)
kell éltetnünk magunkban a nem evilági reményt. Használván jó
zanul a nekünk adott kegyelmet. Azt mondja Szent Pál: legyünk
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