
ek, követhetőek, „használhatóak”. Istenről, tízpa-
rancsolatról, szabad akaratról, bűnbánatról és meg-
bocsátásról ír megszívlelendő tanácsokat. Legfőbb
üzenete az, hogy az ember számára csak az Isten-
be oltott, Istenre ráhagyatkozó lélek és élet adhat va-
lódi boldogságot. Jól ismerjük Szent Ágoston mon-
datát: „Nyugtalan a szívem, míg meg nem nyugszik
benned, Istenem.” A többi körülmény (vagyon, hír-
név, siker) mind csak szemfényvesztés, szemünk-
be hulló aranypor, ami elvakítja látásunkat. Böjte
Csaba így fogalmaz: „Mire vágysz: a Végtelenre, vagy
arra, hogy hozzád hasonló, marék porból született emberek
csodáljanak, és olyan helyekre ültessenek, amelyek ma ta-
lán fontosak, de holnap már semmivé válnak?” Új
könyve bátran számot tarthat a legszélesebb olva-
sóközönség érdeklődésére is. (Összeállította: Karikó
Éva; Helikon, Budapest, 2017)

BOZÓK FERENC

SOKARCÚ IRGALMASSÁG
Vallomások, interjúk, tanulmányok

Alig fél éve, 2016. november 20-án ért véget az Ir-
galmasság Éve. Ferenc pápa Az irgalmasság arca kez-
detű bullája, amellyel a rendkívüli szentévet meg-
hirdette, az isteni irgalmasság misztériumának
szemlélésére és megélésére buzdít. Fontos felelős-
ségünk, hogy a szentév elmúltával ne hagyjuk fe-
ledésbe merülni, hanem őrizzük meg és vigyük ma-
gunkkal ennek értékes gyümölcseit. Erre vállalkozik
az erdélyi Verbum Keresztény Kulturális Egyesü-
let gondozásában megjelent, Sokarcú irgalmasság
című kötet, amikor — majd félszáz vallomást, in-
terjút, tanulmányt gyűjtve egybe, melyek részben
az erdélyi katolikus sajtóban láttak napvilágot, rész-
ben itt jelennek meg először — hazai és külföldi pa-
pokat, világiakat és szerzeteseket szólaltat meg a
megtapasztalt és a továbbadott irgalmasság té-
májában.

Felépítése — a szerkesztő, Bereczki Silvia se-
gítő nővér munkája — egy, a pápai bulla szemel-
vényeit és teológiai bevezetőket tartalmazó nyi-
tórész után további öt nagyobb témakör szerint
rendezi el a tartalom és műfaj szempontjából egya-
ránt változatos fejezeteket, amelyek — akárcsak
a prizma a rajta áthaladó fehér fénysugarat — sok-
színűen tükrözik a kiindulópontot adó idézetet:
„A tevékeny szeretet képzelőereje nem ismer határokat”.

A szentév küldetése nem csupán abban állt, hogy
kezdeményezéseket ihletett, hanem abban is, hogy
új szempontot nyújtott az önreflexióhoz: vegyük
észre, hol és milyen módon tapasztalhatjuk meg
egyéni és közös életünkben a már mindig is jelen-
lévő irgalmasságot. A kötetben szereplő beszámolók
olyan feladatvállalásokról szólnak, amelyek ko-
rábban kezdődtek és tovább is mutatnak a szent-
év egyetlen esztendejénél. „Azt hiszem, számunkra
mindig irgalmasság éve van” — fogalmaz Réthi Ju-

dit, gyergyószentmiklósi családanya, a helyi plé-
bániai szeretetszolgálat elkötelezett önkéntese.
„Nem azért segítünk ezeken az embereken [ti. városuk
legszegényebbjein], hogy lekötelezve érezzék magukat”
— mondja tevékenységükről.

Az Irgalmasság a mindennapokban című rész a leg-
különfélébb területeket érintő tanúságtételeket
fogja össze. Bara László marosvásárhelyi plébános,
lelkigondozó a gyónásról mint az irgalmasság
szentségéről elmélkedik, majd a pszichológiai se-
gítségnyújtás, az iskola, a képzőművészet és a csa-
lád tárgyköréből olvashatunk vallomásokat. Két kü-
lönösen meglepő írással is találkozunk: Közélet és
irgalom? címmel Laczkó-Albert Elemér, négygyer -
mekes édesapa, Gyergyóremete polgármestere
be szél a közösségért végzett munka, az egyéni élet-
vezetés és a szentév összefüggéseiről, az Irgalmas -
ság az üzleti világban? kérdésre pedig Tankó Ágnes,
székelyudvarhelyi gazdasági szakember mond-
ja el, hogyan hívja segítségül napról-napra Jézust
nagyvállalati munkájához, és miként lehet „egy
nagy közösségben, krisztusi alázattal, profitorientáltan”
dolgoznia, komolyan keresve a szeretet útját az
emberi kapcsolatokban, és nem eszköznek tekintve
a partnereket.

Számos, különböző területeken tevékenykedő
erdélyi szerzetesközösség tagjai is megszólalnak.
Gondolataik közül hadd idézzünk most egyetlen -
egyet, Johanna Andrea nővér, kármelita perjelnő-
től: „Sajnálatra méltó, akinek mindig minden sikerül,
mert így soha nem tapasztalja meg Isten irgalmát”.

A segítő szeretet figyelmének korunkban nem
elegendő az anyagilag hátrányos helyzetűekre irá-
 nyulnia. Ludescher László, a gyulafehérvári Ca -
ritas szociális ágazatának igazgatója a peremre
szorultság, kirekesztettség egyéb módjairól és a
megoldásukért végzett rendszerszintű segítség-
nyújtásról szól a vele készített interjúban. Nem csu-
pán segélyek személytelen kiosztását tekintik cél-
juknak, hanem a pályaválasztásban és a hatékony
gazdálkodásban nyújtott segítséget, valamint a rá-
szorulók közvetlen környezetében élők — szülők,
hozzátartozók, tanárok (!) — kísérését is. Szolgá-
latuk valóban „összeköti az eget a földdel”, tettekre vált-
ja hitünk társadalmi tanítását.

Vass Éva, akinek saját autista gyermekét ne-
velve úttalan utakat kellett bejárnia, ma hasonló
helyzetű családok mentorálásával foglalkozik. Írá-
sát az alkoholizmusból és a hajléktalanságból való
szabadulás tanúságtételei követik. Szerzőikben
közös, hogy saját élettörténetükből, érintettsé-
gükből indult a peremre szorultak szolgálata. Seb-
zettségük tapasztalata jóra fordul, ahogyan —
mint a Feltámadott sebei — immár az élet remé-
nyét mutatják a rájuk bízottaknak: van esély a sza-
badulásra a szenvedélybetegségből, a megkötö-
zöttségek hálójából, a társadalom perifériájának
embertelen körülményei közül.
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Határokat bont az irgalmasság, ahogyan meg-
szólal a hazánkban élő külföldi és a külföldön szol-
gáló magyar misszionárius, vagy egy református
egyetemista lány — de élet és halál súlyos határ-
helyzeteiben is tágabb horizontot nyit. Önkéntes be-
teglátogatókról, daganatos betegek önsegítő cso-
portjáról, beteg gyerekeknek szervezett felejthetetlen
nyári táborokról olvashatunk a negyedik részben,
az ötödik pedig a gyászfeldolgozás kíséréséhez kí-
nál tudományos igényű alapvetést és megszívle-
lendő szempontokat.

A kötet fejezeteit értőn válogatott versek és
Sabău-Trifu Cristina szakrális műalkotásainak ké-
pei tagolják.

Sokarcú irgalmasság… A színes mozaikkoc-
kákból végül ismét egyetlen kép, az Irgalmasság
Arca rajzolódik ki. Felismerhetjük a tanúságtéte-
lek szerzőiről: ők azok, akik a világ igazi történe-
tét írják. Azt a történetet, amely nem a látványos
„jótékonykodás” vélt sikereinek színpadán, hanem
a rejtekben, a „Nincs emberem” (Jn 5,7) hangosan
vagy hangtalanul kiáltó embertelensége és az
emberség, tragédiák és irgalom találkozásaiból szö-
vődik. Erről ad hírt ez az értékes gyűjtemény, s ezért
lehet nem csupán szentévi emlék, de naponta ak-
tuális lelki olvasmány, kifogyhatatlan útravaló
mindnyájunk számára. (Verbum, Kolozsvár, 2016)

BALÁZS JEROMOS

JEAN VANIER: 
AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI

Jean Vanier neve és munkássága Magyarországon
sem ismeretlen. A fogyatékkal élőkhöz kapcsoló-
dó Bárka közösség jelenléte mellett a szerző köny-
vei közül is több napvilágot látott már magyarul.
Kisebb Jean Vanier-reneszánsz vette kezdetét a rend-
 szerváltást követően, ami a fordításokat illeti, és en-
nek a folyamatnak a töretlenségét bizonyítja Görföl
Tibor új fordítása: Az élet nagy kérdései.

Bár a könyv magyar címe csak a közhelyességig
általánosított jelentést adja vissza, a könyv erede-
tijében a kérdések „great” jelzője magában hordozza
a „nagyszerűség” jelentésárnyalatát is, ami már elő-
revetíti a szerző spiritualitásának alapvetően pozi-
tív hangoltságát. A kérdések komolyságát és súlyát
éppen ez az életszeretet és bizakodás egyensúlyozza
ki a válaszok terén. A kérdések köré szerveződő te-
matika az új gondolatok forrásvidékétől a valóság
feltárásán át a klasszikus teodíceia kérdésekig ível:
miért van annyi szenvedés és miért van a rossz a vi-
lágon? Ezeket a témákat pedig mintegy koncentri-
kus körökben tágítva, Isten jelenlétének és az em-
ber szeretetre való készségének tárgyalásával, újból
és újból felteszi: mi a valóság, hogyan lehetséges egy
jó Isten teremtésében a rossz, és a sor folytatódik a
halálra kérdező utolsó négy fejezetig.

Hamar világossá válik, hogy a klasszikus kér-
désekre adott válaszok teológiai forrásvidéke az in-
karnáció. Ez a megtestesülés-központú teológia ért-
hető, ha a Bárka közösség napi tapasztalatai között
az emberi testet és annak fogyatékosságait Krisz-
tus szemével látók tevékenységére gondolunk. De
többről is szól ez a teológiai hangsúly, mint egy visz-
szatérő tapasztalat egyszerű kiterjesztéséről. Jean
Vanier gondolkodási útja is elsősorban alulról in-
duló, induktív válaszkereséseken alapszik. Pusz-
tán az a tény, hogy a valóságot, amelyben a gon-
dolkodás megindul, visszatérő témájává avatja a
könyvnek, arra az Arisztotelészre emlékeztetheti
az olvasót, aki ugyanilyen kitartással fürkészte a ta-
pasztalhatók világát az antikvitásban. Abból pedig,
hogy Vanier a megtestesülést választotta teológi-
ai kiindulópontként, a visszatérő biblikus helyek
is következnek. Kiemelt fontosságú ezért a János
evangélium és annak prológusa, a teremtéstörté-
netek és más olyan részek a Szentírásból, amelyek
magyarázata Krisztus közénk jött valóságára irá-
nyíthatja a kérdező figyelmét.

Legalább ennyire fontos kérdése a könyvnek a
közösség és a társadalmi, emberi felelősségvállalás.
Több ez, mint a segítségnyújtásra felszólító hang.
Hiszen a teremtett világ védelmét drámai példák-
kal egészítve ki, nem egy helyen világosan kita-
pintható a szerző bűnfelfogásának a magjai közül
a kizsákmányolásra szegeződő tekintet, amely egy-
felől ember és ember, másfelől ember és környe zete
között zajlik a világban. Az öltözékünk megválasz -
tásával már óhatatlanul bekapcsolódunk abba a ki-
zsákmányoló circulus vitiosusba, amely a ruháink
megfizethető árát mások éhezésén és méltatlan mun-
kaviszonyain keresi meg. Ennek a tudatosítása a kö-
zösség felé mutató felelősségvállalás minimumai-
nak egyike lehet Jean Vanier szerint.

Ez, a teológiai szaknyelven strukturális bűnként
ismert jelenség, vezet el az áteredő bűn olvasá-
sához is. Megemlíthető hiányossága a könyvnek
ezen a ponton, hogy bizonyos leegyszerűsítések
miatt, például éppen az inkarnáció-központú te-
ológia vagy a bűnfelfogás árnyalatlanságából fa-
kadóan több gondolatmenet kifutása esetleges ma-
radt. Amennyire szimpatikus a cinkosság és a bűn
közötti összefüggés felmutatása (53.), annyira
leegyszerűsítő például a szorongás és a félelem
meghatározása (81.) és az ezen alapuló követ-
keztetési sor. A Júdás történetéről szóló olvasat
(149.) felületessége vagy a természeti törvény (lex
naturalis) és a természet törvényei közötti kü-
lönbségtétel hiánya (40.) is ahhoz vezet, hogy a
rossz döntés és ez által a bűn valóságának a meg-
ragadása is a konkrét példák szintjén működik job-
ban, és nem a fogalmi megragadásén.

A szöveg fordítása kifejezetten elegáns, gördü-
lékeny olvashatóságot biztosít a magyar olvasók szá-
mára. Egy-egy helyen talán elsietett megoldásként
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