
rikaiak lelkének. Egy röv id látogatás során mindent elmondott, amire szük
ségünk van, hogy problémáinkat világosan meglássuk."

Megnyilatkozásai közül kiemelkedik az ENSZ-ben mondott nagy beszéd (r ö

vldltett formájában pontosan egy óra hosszat tar tott) , ahol valóban "az emberi
ség lelk iismerete" gyanánt szólt. " Mi mást mondhattam volna ez el őtt a politikai
jell egú fórum előtt - mondta utóbb - , mint ami az evangé li umi üzenet magvát
alkotja?"

Elöl járóban megállapltotta : meghIvása arra vall , hogy az ENSZ elfogadja és t iszteli
az emberi kérdések vallási és erkölcsi dimenzióját. üdvöz ölte a földkerekség vala
mennyi és minden egyes emberét . Fölidézte az ember i jogok nyilatkozatát, amely nem
maradhat puszta betü . Meg ismételte VI. Pál emlékezetes szavalt : . Soha többé, soha
többé háborút! Soha több é egymás ellen vagy akár egymás fölött; mindig , mindenben
egymássali" Az Egyház békéért Imádkozik, békére tan ít. békére nevel. A fegyv erkezési
hajszát azonban csak az szüntetheti meg, ha a gyülölet és rombolás okainak gyökeré ig
hatolunk. A háború szelleme szükségképpen klfejlöd lk ott , ahol megsértik az ember
méltóságát és elidegeníthetetlen jogait . Két íö veszedelem fenyegeti a mai világo t:
az anyagi javak .félelmetesen egyenlö tlen· elosztása a vele járó feszültségekkel - és
a lelk i sérelmek. mindenféle diszkr imináció. Mint az Egyház első pásztora, a pápa
külön ls kitért a vallás szabadságra. Beszéde végén a nemzetközi gyermekévre hívat
kozva föltette a drámai kérdést: .Tovább gyüjtögetJük-e a gyermekek új nemzed ék é
nek feje fölé az általános Irt ás fegyve reit, amelynek eszközei ott vannak a modern
államok . főleg a nagy világhatalmak kezében? A fegyverkezési versenyt kapják-e tőlünk

kikerülhetetlen örökül?" - A beszédet azóta fölvették az ENSZ hivatalos dokuman
tumal közé.

Wojtyla pápa egy éves szolgálata alatt három fáldrészen már egész sor or
szágot járt be. Kétségtelen, hogy nemcsak a pápa hat útj ai során az emberekre,
hanem órá is formálóan hatnak tapasztalatai. Az is bizonyos, hogy a siker útja
mindig veszedelmekkel Jár. Mély lelkiségével ó maga van ezzel leg inkább tisz
tában . azért idézte azóta ismételten és nyomatékosan az Úr Jézusnak a " ha
szontalan szolgáról" szóló szavalt. A támogatást, amely et t ől ünk, . t érden áttö
seg ltó itá l" annyira kér, bizonyára akkor adjuk meg , ha nem "szupersztá rnak"
nézzük Szentatyánkat, nem esünk "t rium falizm usba", de igenis él jük a hit ön
tudatát és örömét, igyekszünk megfogadni a legföbb pásztor útmutatásait, és
sokat imádkozunk érte , úgy, ahogy kérte : "hogy hú marad jak küldetésemhez.
és hogy mindig csak ezt ismétel jem : haszontalan szolga vagyo k. Amen." (A
Pompe iben mondott beszéd vége .)

R.

ITT VAGY VELÜNK, URAMI

Kis szobám ajtaja, ahol szólongattuk egymást, Te meg én, nyitva vo lt . és
- egy ember jött be rajta . Te voltál az ajta ja. !os az én "Te" szócskám. útban
Feléd , egy ember szlvébe hullott. Most már nem tudom, ki szóIrtott elóbb, ki
verte fől bennem először a "Te" szavát: Te vagy az ember. Azt sem tudom
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már, hánya n vagyu nk a szobácskánkban : hárman-e, ketten, vagy csak egy·
valaki ? l:s nem tudom , hogy mekkora: tágas messzeség-e, amelybe kiléptünk,
magunk mög ött hagyva teremtése d apró előszobált , vagy egy rejtett, bizodal
mas sarok világod legbensejében?

Hadd beszélek hát Neked szeretetem szivbeli egységéról, kettenlétemrő l és
hármanlétünkrő l! Roppant csillagainkról kics iny földeden túl, meg a paradicsomi
zug ról nagy világod közepén!

Együttlétem azzal az emberrel, akit Te vezettél be hozzám, hogy Feléd lndl
tott "TeN szavam árá találjon . . . Ó , mit eszeltél kl Te itt ! A szeretet ez iránt
az egyetlen ember irá nt, akit nekem ajándékoz tál, egészen más, mint a többi
ember Iránti szeretet, amit parancsoltál. Voltaképpe n már több, mint szeretet,
de hát mi érne túl a szeretet csúcsain! Hisze n a szeretet Te vagy, és Rajtad
túl nincsen világ i Ez az együttlét nem térbeli ; nagyo n is gyakran éppenséggel
elválasztanak messzenyúló hegyláncok és mindenféle mély vizek. Minden tér
rWl mélyebb együttlét, és még ennél is több. A lét legvégsá mélyeibe ér, legalsó
alapjaiig, le egészen Hozzád. Mert ott árad ki Belőled magadból, mint saját
életed és szereteted kútja. Es szeretetünk megnyilvánulásai mintegy az örök
forrásaid fölé épü lt látható házikó. Együttl étünk Fiad Szivébe ér, Szívének és
Egyházának t itk ába . Ezért misztérium, ezért szentség, szent hasonmása annak
a nagy szövetségnek, ame ly minket a Te Igéddel egyesit.

Kölcsönös birtoklás és élvezés ez, s ugyanakkor kölcsönös adás, átadás,
odaadás. Köl csönös megértés, kölcs önös bizalom, és még több : mert ez a
megértés és bizalo m már tú l van mind en vágyon, hogy megértsünk es hogy
megértsenek bennünket , ez a bizalom megeláz minden elhatározást, hogy bizni
akarunk. Szünet nélküli Ide-oda áramlás, - és még töb b: több, mint amit egy
másnak mondani, egym ással közölni lehetne. Mert mindaz, ami t szavakba fog
lalhatunk, csak a perem rő l való. De a fénykö r közepébe nem hatol szem, szó
nem tér vissza on nét hlrnökül.

Ez az együttlét szebb és fontosabb, mint min den egyéb köröskörül. Világod
minden dolga közül csak egy a fon tos számomra, - az ember , akit nekem ad
tál , hogy ho rdozzam őt kett enlétemben, mert t ő l e termékenyült meg a lelkem.
Valam i új kezdődött akkor bennem, új ala ku lt kl bennem : új szenvedés és új
boldogság. Együtt létünk szülte ezt magából, ezt a szenvedést, ezt a bol dog
ságot. Szeretetünk gyerm ekeként jött a vilá gra . l:s úgy látszott , ki nem mer ít
het jük egymás te rmékenységét.

Hadd beszélek most Neke d fájdalmun król, hadd halmozom figyelő Szivedre
szeretetem terhét, amelyet életemre halmoztál. Hadd rejtem sí rő szememet
egy kissé a Te öledbe. Lásd , az embe r, akit szere tek, mert Te rendelted, pa
rancsoló édességgel, hogy szeressem I Egy emb er sem ok ozott nekem ennyi
szenvedést. Folytonosan remegnem kell ér te. Nem azért, mintha talán megint
elvehetnéd; mert amit Te egyszer Igy Ideadtál. azt nem veszed el tóbbé. Nem
ls szeretetéért és húségéért reszketek. Ó, akik Igy tesznek, semm it sem tudnak
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még a szeretet ről. Szeretetünk és húségünk nem a mi múvünk; a Te parancsod
ban és hivásodban van az alapjuk. Tied mindenestül , letétemény Benned, mint
valami kincseskamrában. A hely és idő kor látai miatt sem szenvedünk olyan
nagyon, leg fö ljebb egy kicsit. Igen, igaz , mind ig köz ibén k tolakodnak ; messze
dombok akad ályozzák meg , hogy láthassuk egymást, vagy akár a világosságot
is egym ás ablakában. I:s minden útkanyarnál látjuk - nem jönni egymást. A szé
pet és fölségeset , amit oly gazdag on szórtál szét világodban, legtöbbször nem
mutathatjuk meg egymásnak, nem csodálhat ju k egymással , s így fájó szépség
lesz és keserú édesség. Nehéz és keserű egyedül élvezn i az édességet , mert
csak két " te" közös örvendezéséből - egyiktől a másikig - árad meg az öröm ,
csak Igy növeks zik nagysága észrevehetőre. I:ppúgy, mint a szenved és : két
" te" közös fájdalma, egyiktől a másikig , végtelen fáj da lommá lesz . I:ppen ez
a ml legbenső fájdalmunk, ez valójában minden szenvedésünk eleven és fájó
idege : mindegyikünk kénytelen szenv edn i hagyn i a másikat.

Utunkra kell bocsátanunk egymás t, mind egyikünknek a saját útját kell já rnia,
befelé a saját sötétjébe, a saját veszélyeibe, a saját magánakvalóságába. Mind ig
marad egy végső útdarab, ahol mindenkinek egyedül kell mennie, ahol magára
kell hagynom út ján a másikat, és ez éppen a nehéz és sötét útszakasz a szen
vedés hegyének ormá ig . Min denkinek el kell oda bocsátania a másikat, egyes
egyedül , és éppen ez a saját Golgotája. Mindegyik a másik fájdalmát szenvedi,
és az olyan különböző a sajátjától, mint a " te" kiejtése különbözik attól, ha
"én" -t mondunk. Nem határolt és nyugvó fájd alom ez többé, hanem kisugárzó
és áradó, egyi k ponttól a másikig terjedő, áramló. A " te" felöl az "én" felé
foly ik, majd újra vissza, ide- oda egyre, folytában duzzad, feltorlódik, és rnlnd
egyikünkben számtalan lépcsőfokot emelkedik. mint partjai közül kilépő folyam;
aztán visszaörvényl ik a szeretett lényhez , benne ugyanúgy továb b árad, s még
magasabbra csap .

De nézd , a szenvedés mindig följebb magasló csúcsa mellett a bo ldogság
csúcsa is mind magasabbra emelkedik. Olyan ez, mintha egyik a másik tükör
képe lenne, de igazából két különböző hegy . Integetnek egymásnak, és verseny
futást rendeznek . Minden fájdalmat, ami sziven talál benn ünke t, kiegyenllt is
mét ennek a parad icsomkertnek áldott boldogsága. Mind en éjszakát mindig
újra el űz az ott sugárzó örök vil ágosság. Ettől a világosságtól vi lágít a Te többi
teremtményed , s izzan i kezd szépségben és örömben ennek a lámpának sugár
körén . Úgy, amint katedrálIsaink titokzatosan vibrálnak és remegnek az örök
mécs szelíd izzásától , amely jelenléted oltárain ég. Ó , milyen sz ép lesz a Te
világod , ha ebből az lsten teremtette szögletből nézh et jükI Ezért a zugocská
ért érdemes élni, még ezek en a sápadt és h űvös alkonyokon is. Ó, Ura m, mit
is eszeltél ki ezzel a boldogságo s szenvedés eltö ltötte kettenléttel! Egyszerre
kell sfrnunk és ujjonganunk. I:s ha erre ráeszmélünk, akkor zokogunk rnlnda
ketten a hosszan elfojtott fájdalomtól és az elviselhetetlen örömtől ; együttlétün
ket elárasztják a könnyek, s nem tud juk, a legkeserűbb fájdalom vagy a leg-
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üdvözültebb boldogság késztet -e a sírásra. Szív ünk egyszerre nyugtalan és
békés, el ragadtatott s ugyanakk or megh itt nyugalomban pihen . Ha azt mond
tuk egymásnak : Milyen boldogok vagy unk , akk or sírtunk, és örömünk legvidá
mabb órá iban keservesen birkóztunk a szívü nket eltöltó nyomasztó fájda lom
mal.

Igy hát a mi vi lág nagy kis szobánk tele van ellen tmondásokkal ; oly nagyok
ezek , mint - Te magad. Mert hisz Te itt vagy benn e, itt vagy velünk, Uram !
Ugyan miért nem kérd eztél meg bennünket soha egyenké nt: " te, jobban sze
retsz te engem, mint az embert? " Mag am is nevetek, ha így kérd ezem. Hiszen
nem is tudtál volna egyenként kérdezni. Mindig együtt fele ltünk volna: Hisz Te
itt vagy velünk, Uram ! Föl sem tehett ed volna ezt a kérd ést, mert csak olyan
emberekre áll és olyanoknak é rt het ő , akik kivül éln ek a Te gyönyörúséges zu
goeskádon. Mielött megtaláltalak Téged mint társamat, mielótt megtanultalak
" te"· nek szöl ítan l, én sem értettem, hogyan férhet össze az Irántad való sze
retet egy ember szeretetével. Es sok ember nem érti ezt, s egy re kérdezgetnek :
Vajon nem szeretem-e jobban a gyermekemet vagy az uramat, mint Téged,
Uramat és Istenemet? Hogy is kérd ezhet ik így! Akkor ók még nem mászták
meg a Te két legm agasabb hegy edet , ami nt a mi kis szobánkban emelkednek ;
még nem hatoltak pillantásukkal végsó mélyeidba.

Am ikor nekem adt ad kettenlétemet, akkor nem kérdeztem tovább, akkor
tek intetem átfogta minden völgyedet , akkor azonnal tudtam. hogyan szeretünk
egy embert úgy , hogy Tég ed szeré tünk benne, akkor kerestelek Téged, és 
egy embert találtam, akit nem ker estem. De éppen így találta lak meg Téged.

Itt vagy velünk, ó Uram . Ketten lét ünkben Te vagy az ö s szekö tő és elválasztó
teng er, a kettős és mégis egyetle n érver és. Te vagy a tér , amelyben vagyunk.
és a fal , amely körülzár. Te vagy kett ósség ünk és egység ünk. Nézd , saját életed
mását teremtetted meg itt. Hárman vanna k Benned , akik hívják egymást és
kilépnek egymásból , egym ásban vann ak és még is találkoznak egymással, egy
másból származnak és ellenkező oldalakról egymáshoz közeled nek. [gy vagyunk
mi is egyszerre három és egy : Te, a szeretett emb er és én. Es örökös kijövetel
és hazatérés folyik benn ünk , akárcsak Benn ed. Azért is tud od olyan jól, hogy
mit érzünk. Hisz Te vagy a mi ujjongó örömünk és a mi végt elen szomorúsá
gunk. Te vagy a boldogságos szenvedés gyermeke, akit vil ágra hoztunk, és
ugyanakkor enn ek a gyermeknek örök világrahozója . Kell , hogy jószívvel légy
lelkünk szövetségéhez, mert hisz Te magad vagy benn ünk a szi v és a szívverés.
Te vagy szetet ő gondunk remegése és sírásunk halk hüpp ögése. Ha azt mond
juk egymásnak : Ne sirj, s könnyünk mégis patakzik fe ltartóztathatatlanul, és
ha aztán mosolygunk könnyeink esóje közepett, akkor Te vagy a ránk ömlő

eső és a fölénk íveló szivárvány. Te nem a harm adik vagy szövetségünkben :
Te vagy a szövetség maga .

Azért Kezedbe és Szived re tettük egymást, - mert most már mindig ott
pihenünk. Feláld oztuk Neked a legkedvesebbet, amink volt : egymást, mert
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csak Benned bírjuk egymást, és azért csak Neked feláldozva lelhetünk egy
másra . Rátaláltunk boldogságunk és szenvedésünk értelmére és nevére: arra ,
hogy szeretetünkben Téged szeretünk, és a Te szeretetedben elrejtőzünk egy
más elől , hogy ebben a sötétségben megtalálhassuk egymást. Ekkor nevén
neveztük gyermekü nket , és ez a név Te vagy . Ezért hívjuk seg ítség ül nevedet.
Itt vagy velünk, ó Uram !

(Fejezet Peter Lip pert : Der Mensch Job redet mit Gott c. könyvéből)
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Közelség re
v{·gytam
cucllt
kaptam
Szülőkre

\oAgytam
ji.tékokat
kaptam
Beszélgetni
vágytam
egy könyvet
kaptam
Tanulni
vi:gytam
bizonyítványt
kaptam
Gondolkodni
v&gytam
tudást
kaptam

Attekintésre
vágytam
betekintés t
kaptam
Szabadságra
v~gytam

fegyelmet
kaptam
Szeretetre
vágytam
erkölcstant
kaptarn
Hivat ásra
vágytam
állást
kaptam
Bol dogságra
vágytam
pénzt
kaptam

Függetlenségre
vllgytam
kocsit
kaptam
Ertelmés életre
vf;gytam
karriert
kaptam
Reménységre
vágytam
rettegést
kaptam
Változtatni
vágytam
sajnálkozást
kaptam
I:lnl
akartam . . .

(Egy osztrák Klnd erdorf-kiadványból)

FALUDI FERENC LELKISE:GE

A Magyar Tudom ányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a Burgen
landi Tartományi Korm ány Kulturális Osztálya közös tudományos ülésszakot
rendezett Falud i születésének (1704. márc. 25.) 275. és halálának (1779. dec. 18.)
200. évfordulója alkalmából. Otthon Szörényi László szerkesztésében kiadtak egy
igen sikerült válogatást prózai müveiből, "Té li é jszakák" címen, Rónay György
előszavával és Vanossi Antal könyveiból vett emblémákkal. (Annak idején mint
az osztrák rendtartomány főnöke ez utóbbi küldte Faludit Rómába magyar gyón-

74


