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Sergius elmélkedése az autobuszon

A szélvédőben nézem az arcomat, olyan, mintha húsz esztendős volna.
Ha leveszem a sapkámat, látszik a. kopaszodó homlok, s elárulja igazi koro
mat. Harminc év. A hanyatlás elkezdődik. Hiába mondanál mást, - az ember
már nem érintetlen. Akármilyen szépnek látszik a gyümölcs, már megfogdos
ták. Már a multat nézem. Az úgynevezett humanizmus az életnek csak egy
momentumára illik rá, mely egyénenként több vagy kevesebb ideig tart. Vagy
nem szabad jelentőséget tulajdonitani a szélsőségeknek, melyekbe természe
tünk magával ragad minket. A jónak és rossznak megkülönböztetése, ime, itt
a. bökkenő. Ha azt akarom állitani, hogy a természet nem visz bennünket
rosszra, akkor azt kell mondanom, hogy valakinek az elcsábitása, a test győ

zelme s az érzékek láza nem rossz, sőt meg kell magamat arról győznöm, hogy
mindez jó, a legnagyobb jó. Nem találok-e tizszeres kielégülést erőm érzésé
ben, hatalmam megszilárditásában? Ami mások szemében bűn, azt én nem tar
tom annak. A lelkiismeretfurdalás, melyet érzek onnan van, hogy az indulás
volt hibás: valaha mindennap aBibliát olvastam ... De mégis, hasztalanul mon
dom: Ki ne látná az emberi lénynek ezt az eredeti megsebeződését?- A mult
kor a szinházban ebben az elragadó Judith-ban Holofernes humanista verse,
a fiúk és lányok öröme, vánkoscsaták a reggeli napfényben... Igen, de ...
A testi vágy, mely eltér attól a céltól, melyet a természet szab eléje, egy el
hagyatott fiatal lány, akire többé nem vágynak s a prostitúcióba süllyed; ez az
a rák, melyet a világban éppen a szabad, ösztönös és örömteli élet tart örö
kösen fenn ... És az ember? Benyomások és szokások zsarnokoskodnak felette.
A keresztény morál minden követelésére ott a humanista morál egy hiánya.
A sziv tisztasága elérhetetlen számunkra.. És mi mégis úgy teszünk, mintha azt
hinnők, hogy ennek nincsen semmi jelentősége. Szerintünk bolondok, gyengék
és tehetetlenek azok, akik a belső fejlődést tartják fontosnak.

De mi tisztátalanok vagyunk, ezért gúnyolódunk a tisztaság felett. Agos
ton elhiszi nekem, hogy vannak szép lelkek, akik nem Krisztus táborából valók.
Mi elhagyjuk Krisztust, ez igaz, de azzal a feltétell,el, hogy a tűznek megadjuk
a maga részét, és ez a rész nem szűnik meg növekedni.

Odajutottunk. hogy megvetéssel beszélünk az aggályosságról (a bűn

mániákus súlyáról], melybe minden keresztény beleesik; s amit mi így hívunk,
ez lelkiismeretvizsgálat, belső kultura, tisztaság és tökéletesség felé való erő

feszítés, mely megalkotta a nyugati kultúrát s megakadályozza, hogy teljesen
romlottá legyen ...

Egy ilyen zarándokhelyen, mint Lourdesban - mondja magában Ser
gius -, mi az ami több, vagy kevesebb, mint minden más központban, ahol
összetorlódik az emberek tömege? A párizsi tömegben talán kisebb arányban
vannak rákosak, vérbajosak, vagy sorvadásosak? A metróban mí mindent árul
nak el az arcok! Vagy azok az élő hullák bezsúfolva egy moziban! - Csak
fokozati különbség van a rohanó emberiség külsejének romlottsága és azok
között, akiket a Pere Lachaiseben vagy más trágyadombon elföldelnek ...

És ha nem a testeket, hanem a lelkeket nézzük, a nagy, modern városok
borzalma sokkal nagyobb, mint Lourdesé. Lourdes-ot azok népesitik be, akik
hisznek az örök életben, akik. az egész mindenséget a szeretetből magyaráz
zák, akik azt vallják, hogya rosszat meg lehet váltani, s az meg is van váltva; .
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hogy a szenvedésnek megváltó értéke van, s hogy a szenvedő Krisztus meg
váltja a világot ... Igen, de ..."

Ebben a pillanatban az autobusz rátér a szűk útra Saint Sauveur fölé, s
amint Sergius szemével követi a kavicsos patak mozgását, a formátlan gondo
latok egész zuhatagja önti el. Mindaz, amit Freud teóriáiban olvasott, ott forr
most koponyájában: az önmegbüntetés vágya, megalázkodás egy isten előtt:

mindez nem más, mint áttett és szublimált sexuális kudarc... A szerelem
kitagadottjai, akik nem tudják, hogy áldozatuk nem más, mint menekülés a
normális élettől... infantilis lelkiállapot... Gyermekek maradnak és a gyer
mekségben élnek újra... Lourdes csak a fővárosa az örökös gyermekeknek,
akik nem érték el soha a normális mértéket. De Sergius még sincs erről meg
győződve. A freudizmus' legkedvezőbb feltevései is csak bizonyos esetekre
alkalmazhatók ... S az ostobák filozófiát csináltak a gyógyászatból ...

Hány olyan vallásos lélek van, akiknél a kiegyensúlyozottság kap meg
legelőször, s a győzelmes tevékenység, - legfőképpen a legnagyobb misztiku
soknál ... Ezeknél kettős a győzelem: egy belső, saját rossz ösztöneik legyő

zése, a másik külső... Sergius témájához tanulmányozta Szienai Katalin,
Loyolai Ignác, Avilai Teréz életét; beleágyazta koruk életébe, ők befolyásol
ták és átalakították azt, s rányomták saját bélyegüket. Sokkal inkább urai vol
tak önmaguknak és a mindenségnek, mint egy corneillei hős.

Kétségkívül, a templom előcsarnoka tömve van betegekkel, először át kell
menni az ő tömött soraikon. őket hívták meg legelőször s ez téveszthet meg
minket. Az ember Fia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, aki el
veszett ..." De a kérdés csak az, hogy nem tartozunk-e többé-kevésbé mind
nyájan. s még azok is, akik legerősebbnek látszanak közülünk, az elveszet
tek közé? Mi más volna a keresztény elet, mint a normális élet megvalósi
tása? A házasságban, akik arra hivattak, a szűzességben, akik arra kaptak
meghívást ... Egyedűl a keresztény házastársak nem sértik meg a természetet. ..

Sergius arra gondol, hogy akik Krisztusban élnek, nem is lehetnek nem
normálisak. Krisztusban minden emberi lény, bármilyen legyen saját süllye
dése, nyomorúsága, a kiegyensúlyozottság mesterművét valósíthatja meg és
olyan összhangot, melyhez az egyes szólamokat éppen legnagyobb eltévelye
dései szolgáltatják ... És mint minden mestermű, ez is egyetlen, és semmi más
sal össze nem téveszthető.

Különben ennek a vágynak titkát, mely a kereszténység minden útjára,
Szent Jakabhoz a liessei Miasszonyunkhoz Chartresbe és Rómába, ma pedig
Lourdesba vonzotta a zarándokokat, nem fedi fel a tudatalatti.

Bárkik is lettek légyen elődeink, környezetünk, kultúránk, legyenek bár
törekvéseink normálisak vagy vétkesek. mindannyiunktól feleletet követelnek
tőlünk független kérdések: az élet eredete, a lét, Isten, a jó, a rossz ... Ezekre
nem felelni annyi, mint már is felelni, tünődik Sergius; és minden élet, legyen
az fenséges, vagy alávaló, feleletet ad ezekre a kérdésekre ...

Nem gondolni ezekre a dolgokra, s csak a pillanattal törődni, íme, ez
szédíti meg az én fajtámbéli embereket, mondja önmagának. S amit és min
denekfelett gyűlölök Lourdesban, az a szenvedélyes biztonság, amely ott buzog,
ennek a nagy tömegnek katolikus állásfoglalása. Ez a zarándoklat az a helye
a világnak, ahol egy ember se kerülheti el, hogy szembe ne nézzen rendel
tetésével. Nincs lehetőség, hogyelrejtőzzünk. Lehetetlen Lourdesban három
lépést megtenni anélkül, hogy meg ne kérdezzük önmagunkat, hogy tulajdon
képpen mit hiszünk. vagy mít nem hiszünk. A probléma az, hogy ezt a kér
dést ki akarom kapcsoini életemből és Lourdes arra kárhoztat, hogy egy pilla
natra se veszítsem szem elől. A fiatalember még azt gondolja: "Ezt be nem
vallanám Ágostonnak egy világért sem, de az ami engem legjobban zavar
Lourdesban és ugyanakkor legjobban megkap: mindig is azt hittem, hogy a
vallás a legegyénibb aktus, a legszemélyesebb, a legbensőbb; tehát semmi sem
tetszhetett nekem jobban vissza; mint ez a szinte dandárokra osztott jámbor-
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ság, ez a kollektív buzgóság... És mégis, szerettem volna egyetlen elvesző

hanggá lenni ebben a hatalmas koncertben, egyetlen csepp ebben a tengerben,
melyet Isten 'magához vonz. Csak egy sejt szeretnék lenni, de gondolkodó sejt,
a kereszténység hatalmas testében.

És amiről azt mondtam Ágostonnak, hogy az bálványozás, a leborulás,
il kitárt karok, a föld megcsókolása, - Lourdesnak ez a naivitása tuladon
képpen mélyen érint engem, hogy annyira közömbösek az "észszerű" emberek
megvetésével szemben, hogy itt felmagasztalják a kis rózsafüzért! Az Ave
Máriáknak ez a monoton mormogása íme, ezek olyan emberek, akiket nem
nyugtalanit, ha mások bírálják őket Mi, mi mindig lessűk a szemünk sarká-
ból, hogy mit gondolnak az észszerű, a "józaneszű" emberek, s mi olyan messze
elmegyünk az ő irányításukra. amilyen messze csak mehetünk, s már előre

beleegyezünk mindenbe.
És Sergius visszaemlékszik arra, hogy mit mondott neki Ágoston:
"A lourdesi zarándok a Krisztus által meggyógyított vakonszületettnek

jóhiszemű fajtájából való, akinek a tanuságát a farizeusok el akarták sikkasz
tani. Először kikérdezték szüleit, akik nem voltak hajlandók vallani, s azt taná
csolták, kérdezzék őt magát: "Ők erre mégegyszer hivatták az embert, aki
vakon született, s azt mondták neki: .Adj hálát az Istennek!' Mi tudjuk, hogy
ez az ember bűnös. Ő azt felelte nekik: ,Hogy bűnös-e vagy sem, nem tudom,
csak azt tudom, hogy azelőtt vak voltam és most látok".

A lourdesi zarándok minden ellenvetésre azt feleli: "Ti azt mondjátok,
hogy mindaz, ami itt történik, nem más csak illúzió, nem tudom. " azt tudom,
hogyarákbetegek, tüdővészesek, il vak ik ezrei meggyógyultak. Ti azt mondjá
tok, hogy a természetben nincsenek állandó törvények, tehát egy csoda sem
bizonyítható. " Vagy hogy nincsenek olyan megmagyarázhatatlannak mondott
esetek, melyek idővel ne volnának megmagyarázhatók . .. Mi nem tudjuk, de
Lourdesban találkoztunk valakivel; nem szükséges éppen Lourdesba menni,
hogy vele találkozzunk, de máshol kikerültük és úgy tettünk, mintha nem
látnók, vagy úgy tettünk, mintha nem ismernők föl ... De Lourdesban lehetet
len őt kikerülni, elénk áll és elzárja az utat, s fejünket gyengéden két kezébe
fogja, úgy, hogy kényszerít bennünket, hogy ránézzünk: "Jézus találkozott wele
s mondta neki: "Hiszel-e az Isten Fiában?" Ő felelte: "Ki az, Uram, hogy higy
jek benne?" Jézus mondá: "Te láttad már, ő az, aki veled beszél". "Hiszek,
Uram" és lábaihoz borulva imádta Őt.

De nem, én nem tagadok semmit, mondt i;! magában Sergius, én csak nem
teszem fel il kérdést. Irtózom mindentől, amit túlzó, mértéktelen, esztelen. Miért
kell ezért elpirulni? Szeretem a rendes viselkedést. Lourdesban nem viselked
nek rendesen az emberek. Lourdes felháborító. A jónevelés és a humanizmus
között szoros viszony van. Mi jólneveltek vagyunk. Mi jó társaságból valók
vagyunk; a magas pénzvilágból, il nagvkereskedelemből, Egy angol mondta
egyszer nekem: "Megtérni annyit jelent, mínt deklasszálni önmagát".

Humanizmus ... Emberiesség ... emberi ... De az kellene, hogy az emberi
természet maga ne kerüljön újra és újra, ha más úton is, ez elé az örök kérdés
elé ... Pascal az emberből indul ki, hogy elérje az Istent ... Ha az emberihez
tartjuk magunkat ... De az Isten is bent van az emberben, s ha bezárkózunk
önmagunkba, akkor sem kerülhetjük őt ki. Ah! semmi sem használ. csak a
szórakozás. Szórakozni, elfordulni ... Mi mást csinálok én ebben az autocarban,
mint szök.öm a kérdés elől? Lourdes az a hely, ahol nem lehet szórakozni.
Lourdes olyan halastó, ahol a halász biztonságba helyezte halait. " De én ki
csúsztam, mint egy angolna az ujjai közül, mint egy pisztráng, és most ár
.ellen úszom.

Fordította: Sprenger M. Mercedes

(Folytat juk.]

545


