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MADÁRTÁVLAT

ÉS KUKAC-SZEMSZÖG

FERENC PÁPA GONDOLATAIVAL

Érdekes dolog végigolvasni a „hivatás” szó magyarázatát. A wikiszotar.hu az alábbiakat adja
meg: 1, elhivatottság, rátermettség egy feladat elvégzése iránt; egy munkakör, pálya,
foglalkozás iránt érzett lelki hajlam, belső vonzódás. 2, foglalkozás, kenyérkereseti
tevékenység, amelyet ilyen (1) elhivatottság alapján végeznek. 3, életcél, amely egy személy
életének vezérfonala, tevékenységének legfőbb értelme.
Valahogy olyan nemes értelmű ez a „hivatás” szó. A saját alkalmasságunkon, tehetségünkön
túl belépnek az összképbe lelki dolgok, racionálisan nehezen megfogható és leírható
vonzódások, valamint a filozófusok egyik kedvence, az igencsak mély és meghatározó
témának tartott „legfőbb értelmek”. Az érem másik oldalán pedig ott trónol a kenyérkereset, a
megélhetés, a hivatás segítségével megtermelt és megszerzett pénz.
Az is izgalmas kérdés a „hivatás” kapcsán, hogy vajon ki az, aki hív? A „hívat” ige minimum
két szereplőt feltételez: egyik, aki szólít, a másik, aki reagál a megszólításra. Vagy ez a hívás
csupán egy velünk született, univerzális, személytelen, mégis egyedi hajlam? Reakció a
környezeti ingerekre? Egy bennünk mocorgó valami, ami addig nem hagy békén, amíg be
nem teljesül a cselekedeteink által?
Muhámmád Junusz (angolosan Muhammad Yunus) Nobel-békedíjas bangladeshi közgazdászt
saját elmondása szerint a környezetében tapasztalt emberi szükség indította el nagyszerű és
bátor életútján, hivatásán. Az egyetemi katedráról le-, az egyetem épületéből kilépve azt
kezdte figyelni, mi van közvetlenül az orra előtt, mi az, amit meg is tud szagolni, meg is tud
érinteni. Amire közvetlenül hatást tud gyakorolni. A madártávlat után felvette a „kukacszemüveget”. Megdöbbentette a felismerés, hogy 42 mélységesen szegény, mégis keményen
dolgozó család életén minőségileg, hosszútávon tud segíteni mindösszesen 27(!) dollárral.
Akiknek a bank ezt a csekély összeget sem hitelezte, mivel papíron nem voltak hitelképesek.
A Grámin (Grameen) Bank története a segítség erejéről szól. A kis segítség is nagy dolgokra
képes. A mikrohitelek fedezete csupán bizalmi tőke: a hitelfelvevőnek 4-6 olyan embert vagy
szervezetet – „szolidaritási csoportot” – kell maga mellé állítania, akik szerződésben
felelősséget vállalnak a törlesztésért. A visszafizetési ráta pedig majdnem 99%-os! Négyféle
kamatlábat alkalmaznak, például a továbbtanulásra felvett hitel esetén jóval alacsonyabb
kamatot kell fizetni. A koldusokat sem tévesztik szem elől, számukra kamatmentes
visszafizetést tesznek lehetővé. És hogy valóban kerek legyen a történet: a hitelnyújtáson
kívül piaci, életvezetési tanácsokat kapnak az ügyfelek, valamint megtanítják őket a pénzzel
való gazdálkodásra.
A hétköznapokban a hivatást gyakran helyettesítik a feladat, feladatkör, karrier szavakkal és
jelentésükkel. Ámde hallgatólagos megállapodás-szerűen így is többet értenek alatta,

felemelőt, igazán emberit, esendőségünkön túli valódit; miközben magát a hivatást is az
esendőség, a szükség kelti életre. Orvosnál, pedagógusnál annyira egyértelműnek érezzük;
dehát mindnyájunk életében, a maga sokszínűségében ott a lelki hajlam, a vonzódás, nem
igaz?
Egy keresztény szellemiségű, tömör megfogalmazás alapján a hivatás az Úr személyesen
hozzánk intézett szava az Ő szolgálatára, amely szolgálat tehetségünkön, vágyainkon,
helyénvaló cselekedeteink bizonyosságán alapul, válaszul a rászorulók szükségére. Pénz, víz,
élelem, jó szó, odafigyelés, tanács, kölcsönös bizalom, precíz munka, innováció, problémák új
megoldási modelljei, esztétikus környezet, gyönyörködtető művészet – annyiféle szükség
létezik és annyi remek válasz… mert jót akarunk és jót cselekszünk…
Kukac-szemszög, hús-vér emberek, apró lépések meg bátorság – nos, ennyi a recept.
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