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PASKAI LÁSZLÓ

Bíboros

'VÖ. Fioretti, VIII.

A lelki békesség nem állapotot jelent, amit az ember birtokol
hat, nem is élményt, hanem aktivitást, cél felé törekvést. Einstein
szerint a vallásosság lényege, hogy választ keresünk arra a kér
désre, hogy mi az élet értelme. Wittgenstein szerint "Istenben
hinni azt jelenti: látni, hogy az életnek értelme van". Ez a hit
nem feltétlenül vallási meggyőződés formáját ölti, hanem "hi
vat"-ást, el-i.hivatott"-ságot jelent, ahogya magyar nyelv igen
kifejezően nevezi. A lelki békesség alapja, hogya megpróbáltatá
sok ellenére is hiszünk a jövő hívásában.

A szív egyszerűsége
A lélek belső békéje és boldogsága az élet kiemelkedő értékeihez
tartozik. Mégis a múltban éppúgy, mint a jelenben sokan más él
ményeket értékelnek, a testi örömöket és a lelki feszültségeket ke
resik. Mai rohanó világunk pedig eltereli figyelmünket belső vilá
gunkról, a sikerek, az elismerés megszerzésére indítanak. Mind
ezek mégsem tudják az ember személyes és szellemi világát kielé
gíteni, ezért elóbb vagy utóbb feltámad a vágy a belső béke és bol
dogság iránt, annak megszerzésére és megőrzésére.

A béke és boldogság belső tartalmáról, tökéletesítéséről, megőr

zéséról különbözö vallási és filozófiai irányzatok különböző tar
talmakat és eszményeket fogalmaznak meg. Hozzászólásomat a
kérdésre a katolikus lelkiség alapján teszem meg. Nem annyira el
méleti megközelítésben, hanem két kiemelkedő személyre hivat
kozva, akiknek az életében a belső béke és boldogság megtartása
megmutatkozik, még a legnehezebb külső körülmények ellenére is.

Előttem áll Assisi Szent Ferenc életéből Leó testvérrel történt
beszélgetése a tökéletes boldogságról. Így olvassuk a Fioretttben,
Szent Ferenc életéhez kapcsolódó események írásos gyűjtemé

nyében. Az Angyalos Boldogasszony kolostora felé tartottak a
kemény téli hidegben, fázva és dideregve. Útközben beszélgetve
Ferenc felsorolt több olyan tényt, amelyekre vágyódhatnak az
emberek. Ilyen az életük dicsérete, a betegek rendkívüli meggyó
gyítása, mások gondolatainak és a jövőnek a tudása, a körülöt
tünk lévő világ ismerete. Valamennyi után ezt mondta: jegyezd
fel, nem ezekben van számunkra a tökéletes boldogság. Végül
Leó testvér kérte: mondd meg hát, miben áll a tökéletes boldog
ság? A válasz - lerövidítve - így szólt: ha a kolostorhoz áz
va-fázva, éhesen megérkeznének, de nem engednék be, szidal
maznák, sőt meg is vernék őket, "ha mindezt békével és
vidáman tűrjük el az áldott Jézus szenvedéseire gondolva, ebben
van a tökéletes boldogság."}

Bizonyára többen ismerik ezt a kedves történetet. Azt a ke
resztény bölcsességet fejezi ki, hogy aki Jézus szenvedéseire
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gondolva fogadja az élet örömeit és szenvedéseit, sikereit és ku
darcait, lelkében a tapasztalati világot meghaladó békességet és
boldogságot talál. Mindenki találkozott ilyen beállítottságú em
berekkel. Magatartásukban megmutatkozott, hogya kereszt 
bár ostobaság a földi érvényesülés szempontjából - Isten bölcses
sége a belső béke és boldogság megszerzésében és megőrzésében.

A másik személy, akire hivatkozok, Szent Maximilián Kolbe
lengyel ferences. A második világháború idején ártatlanul bebör
tönözték, és Auschwitzban, a kegyetlen fogolytáborban 1941. au
gusztus 14-én megölték. Amikor egy fogoly szökése miatt tíz
foglyot éhhalálra ítéltek, egyik fogolytársa megmentéséért ön
ként vállalta az éhhalál büntetését. Más kilenc fogollyal együtt
sötétzárkába került, ahonnan mindvégig imádság és ének hallat
szott; a meghaltakat bensőséges imádsággal búcsúztatta. Élete
felmutatta, hogya kétségbeejtő és reménytelen emberi helyzet
ben megmarad az a belső béke és boldogság, amelynek alapja
Isten szeretete és az örök élet reménye.

A mai rohanó világunkkal együtt kell élnünk. Megtapasztal
juk, hogy súlyosan veszélyezteti belső személyes értékeink meg
szerzését és megőrzését. Ha nem akarunk a rohanás áldozataivá
válni, szükséges, hogy tudjunk megállni. Önmagunkba tekinteni,
mérleget készíteni személyes és lelki értékeinkről is.

Ma is érvényes, ami a kereszténység kezdetétől fogva számta
lan hiteles keresztény emberben megmutatkozott, és amire az
említett két személy élete is rámutat: Isten szeretete, Jézus meg
váltása, az örök élet reménye életértelmezésünk alapja. Ezek
megtartása biztosítja, hogy megőrizzük a szív benső békéjét és a
lélek boldogságát viharzó korunkban.

POMOGÁTS BÉLA "Rendezni végre. • •
II

Irodalomtörténész Nehéz feladat nekem, hogy megfelelő választ adjak a Vigilia kör
kérdésére, hiszen amit mostanában nélkülözünk, nemcsak én, ha
nem jóformán az egész magyar értelmiség, az egész magyar társa
dalom, az éppen a "szív békéje" , az, amit Szent Bernát "az értelem
szelídségének, a lélek nyugalmának, a szív egyszerűségének" ne
vez. Október 23-án, az ötvenhatos magyar forradalom negyvenki
lencedik évfordulóján hajolok most a papír fölé, és az ünnep külö
nösen elvárná azt, hogya megbékélés engesztelő érzésével gon
doljunk vissza a múltra és tekintsünk szét magunk körül. Ahogy
tapasztalom, éppen az ünnepnek, a mindenkori ünnepnek a béké
je morzsolódott fel a mögöttünk lévő másfél évtized közéleti küz
delmei között. Nem tudunk ünnepelni, ami azt is jelenti, hogy
nem tudunk együttünnepelni, együtt a nemzetnek abban a "csalá
dias" közösségében, amelyről annak idején, keresztény meggyőző-
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