
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Ma, amikor rnínd a vallás, mind a

vallásosság problémája annyira az elő

térben áll, sok felismerést és tanulsá
got meríthetünk OdUe Arnold írásá
ból, amelyet az Études tett kőzzé, Ar
ról számol be az írónő, hogy rníként
jutott el tizenöt évvel ezelőtt a hitet
lenségből a hitbe. Ennek az önvallo
másos tanulmánynak külön cikket
szentelt azóta a nagytekintélyű Der
Grosse Entschluss is Franz Schőnber

ger tollából. Ez a hittudós megállapít
ja: "Nem tekínthetíük Odile Arnold
fejtegetéseit a megtérés általános ér
vényű elméletének. Isten azonban ilyen
módon is vezethet, s kétségtelen, hogy
ennek a vezetésnek egyes elemeit más
esetekben is megtaláljuk.':

*
A legnagyobb hibát követnők el 

emeli ki visszaptllautáaában Odile Ar
nold -, ha alábecsülnök az élet em
beri értékeit. Fontosak ezek az érté
kek, mert ha teljességükben éljük őket,

akkor már egyszeru emberi voltuk
mellett is magukban hordhatják Isten
megnyilatkozását, Kimagasló érték eb
ből a szempontból a szenvedés és a
szerelem, de nincs egyetlen olyari ér
ték sem, amelyről nem beszélhetnénk
hasonló értelemben. Isten ugyanis már
ezeket a tisztán emberi strukturakat
is áthathatja kegyelmével, és utat, ka
put csinálhat belőlük, amely egyene
sen őhozzá vezet. Valami túlnanról jö
vő, de rejtett forrású fény világítja
meg ilyenkor ezeket az értékeket, ame
lyek benne maradnak ugyan emberi
szövedékükben, mégis "szakrális di
menziót" nyernek. Akik átélik őket,

azok mások, sőt önmaguk előtt is ú!'v
tűnhetnek fel, mint akiknek nincs
semmi kapcsolatuk Istennel, ha azon
ban vállalják a teljes átélését annak,
amit a sorsuk számukra adott, nem
ritkán Isten az, akihez eljutnak egy
napon.

Minden azon fordul meg - vél i a
szerző - hogy ez a teljesség csupán
az érzés 'és önfeledt élvezés teljessé
ge-e, avagy az "átkelés", az "érés" fel
ismerésével párosul. A kérdés az, hogy
megvan-e vajon az emberben a hala
dás vágya és igénye egy folyvást nö
vekvő és tisztultabb öröm felé? Mert
ha igen, ~kor ez magával hozza a
kitárulást az újabb és újablb megujhó-
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dás számára, és az önmagunktól való
elszakadást is abban a lendületben.
amely valami eljövendő, várt dolog
felé sodor. Ebben az esetben már Is
ten rostája lehet az, ami az emberi
értékek belső körében működik, míg
végül is Isten egyszerre csak a saját
életének szirrtjére ragadja fel magához
az emberi szívet.

Ez a folyamat mehet végbe a szen
védésben is, amely, mondhatni, önma
gába zárja be az embert. Nagyobb va
lóság nem férkőzhetík hozzá, mint az
önnön nyomorúsága. Ezzel a siralmas
állapottal szemben, amikor az ember
nem lát és nem fogad el más fényt,
rnínt magát a szenvedést, a kereszté
nyek hajlanak arra a gondolatra, hogy
ez a magáibazárulás minden utat be
rekeszt Isten felé. Holott éT'''en a szen
vedések teljes megtapasztalása válha
tik azzá az úttá, amelyen át a lélek
Isten jelenlétével bensőséges érintke
zésbe jut. A kegyelem révén, amely
nek titkát össze kell kapcsolnunk a
"könnyek boldogságával". A hívő ke
resztények rendszerint elképzelni sem
tudják, mit művelhet egy olyan szen
védés, amely önmagára volt korlátoz
va s azután egyszeriben az élet telje
sen ismeretlen térségeibe torkol.

Az emberi szerelemhez meglehetö
sen azonos elmélkedéseket fűzhetünk.

A másik lény felfedezése, méa ha nem
is szentesítí a szentségi rend, magá
ban rejthet egy isteni dinarnizmust.
amely azokat, akik készek követni. a
szív tisztaságába, Isten küszöbéig
emelheti. Bizonyos. hogy nem minden
emberi szerelern köt ki Istennél, de ha
az ember egészen átadja magát an
nak, aki őt szereti, akkor minden sze
relem - még ha szétválással kell is
végződnie és drámában vagy közöm
bösségben feloldódnia, ami egy szere
lern csúcspontját jelentheti - mérhe
tetlen gazdagság lehet, amely az Isten
ig vezet. Megeshetik, hogy egy hitetlen
ember úgy átadja magát a szerelern
nek, mint egy abszolutumnak. amely
ben létezésének egyetlen értelmét és
életének egyetlen szabályát látja. A
keresztény hívő arra gondol ilyenkor,
hogy ez a szerelern nem egyéb, mint
szenvedély, amely elburjánzott és a
magasabb értékek helyére nyomult, el
reteszelve minden fejlődést Isten felé.
S nem kétséges, hogy amióta Isten



kinyilatkoztatásával és az élő Krisz
tusban való hittel rendelkezünk, ezek
a valóságok nagyon különbözően szí
néződnek. Míg Istent fel nem fedez
tük, úgy vagyunk, akár a Nappal, mi
előtt felkelt volna: csak mint szétszórt
és a dolgok által visszasugárzott való
ságot észleljük. Ha azonban az emberi
szerelern lélektanilag abszolutummá is
nőtt, elhárítva látszólag míndent, ami
más, mint ő, Istennek ama kegyelme
folytán, amely könyörületességbőlbele
ivódik a teremtett strukturák mélyé
be, hogy ott ikeressen bennünket, ahol
vagyunk, akkor is tartalmaznatra egy
isteni jelenlét titokzatos "csalétkét" :
Isten akkor nem kívülről támad fel,
mint külső követelmény ennek a sze
relenmek legyőzéséhez, hanem annak
egyenesen a gyujtópontjában lép elő,

mint befejezése és túlhaladása ennek
a szerelemnek. Mínden beteljesül ak
kor és megváltoztatja a sékot, A fo
lyamatosság teljes marad s mégis gyö
keres törést takar, ezt azonban csak
később érti meg az ember.

Istennek ebben a gondviselő kegyel
mében, amely átöleli egész lényünket
és egész életünket, mínden mozzanat
alkalmas tehát arra, hogy Istenhez ve
zessen bennünket. Nincsen természetes
érték, amely ne szolgálhatna arra,
hogy az Úr megmutassa magát és az
egyházban az ő kinyilatkoztatásának
teljességébe kísérjen minket.

*
Nyilvánvaló azonban, hogy az ilyen

közvetlen megtapasztalások csak elő

készítenek a későbbi katekézisre és
semmi esetben sem helyettesíthetik
azt. Az az ember is, aki látszólag el
szakadt Istentől, hozzájuthat az isteni
jelenlét élményéhez, amely fokozato
san vagy hirtelen az értelem teljes
megvilágosodásává válhatik, színte
minden közvetítő nélkül. A hit szabá
lyát azután, amelyben mínden végér
vényesen világossá lesz, hitelesen, az
egyház nevében a katekézis adja meg.
"Ez a katekézis azonban, ha szabad
így mondanom, semmit sem fedeztet
feJ: valamelyest már csupa tudott do
logról szól" - állítja Odile Arnold. In
kább csak ráísmertetés ez és új nyelv:
megtanulja az ember az egyiház sza
vait használni s meghallja az egyház
ítéletét a már ismert, átélt és meg
ítélt valóságokról.

"Aimi engem illet, be kell vallanom
- írja Odile Arnold -, hogy én sem-

mi különlegesen újat nem tanultam.
Csupán rájöttern arra - s mekkora
meglepődéssel ! -, hogy ami az egy
ház tanítását teszi, pontosan megfe
lelt annak, ami kezdettől fogva a leg
bensőbben, a Iegdrágábban, a Jegtitok
zatosabban az enyém volt, hitetlensé
gem összes évein át. Csodálkozás és
gyönyörűség töltött el, mert ezt vég
képen nem képzeltem el. Amíkor visz
szatértem az egyházhoz, fel voltam ké
szülve arra, hogy mindent oda kell
majd dobnom áldozatul, azt hittem,
hogy mihelyt a küszöböt átléptem,
mindent magam rnögött kell hagynom,
ami az enyém volt azelőtt. S ime, ezen
,a másik oldalon mindazt ujból megta
láltam, csak már nem mint kicsinyke
személyes igazságot - mindazzal a
nyugtalansággal és árva- magányosság
gal, amit magával hoz -, hanem mint
laz egyház és az összes hívők szent
igazságát - nem kétséges, más sza
vakban kifejezve, szavakban, amelye
ket egykor nem értettem meg ~,

amely azonban sarkalatosan az enyém,
mint mindig is volt, és jobban az
enyém, mint valaha volt. Ennek az
aktiv, eleven és közeli. az életembe
beleolvadt és az életemet jelenlétként
vezérlő igazságnak, amelyet nem tud
tam megnevezni, sem megkülönböztet
ni az eseményektől.az emberektől és a
dolgoktól, megismertem most már a
Nevét, s a dogma kezembe adta mínd
annak felfoghatásához a kulcsot, amit
átéltem. Ami új lett számomra, nem
ezek a valóságok, ez a misztéríurn,
hanem belőlük a dimenziók felfedezé
se: a kinyilatkoztatás, az örökkévaló
ság, az ep"vház dimenzióinak felfede
zése, a ráébredés arra, hogy míndaz,
ami megelőzte őket, csupán szegényes
rnorzsa azzal a gazdagsággal szemben,
amely egyszeriben reám áradt és énem
be költözött s amely már nem az
enyém egyedül. Ami az új öröm, a
nem ismert öröm forrása lett: az élet
nek ez a hihetetlen elmelvülése és ez
az osztozkodás, és a bizonyosság, hogy
ez a végtelen mélvségű élet örökre
megadott Krisztusban."

Elmondja Odile Arnold, hogy ami
nek résztvevője vagy hallója lehetett
az egyházban: biblikus vagy teológiai
értekezések, előadások és tanfolya
mok, összejövetelek és meabeszélések
- míndez csak megerősítette és job
ban megvilágította a kezdeti értéke
ket, amelyek a kereszténységhez való
visszatérése előtt övéi voltak. Nem h3-
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gyort tovabbá alapot semmi olyasmi
nek, amit ő a kereszténység külső

megnyilatkozásaiban visszariasztónak
tekintett. ,,8 állítom, ez valóban rend
kívüli felfedezés volt számomra, a fel
támadás igazi rnisztériuma, Ez a fel
fedezés, túl az áldozat elfogadásán, a
keresztény csoda előttem."

Nem nélkülözhető persze a hitigaz
ságok értelmi és szellemi kifejtése
sem, ami munkát kíván s amihez bele
kell mélyülní az egyház tanításába.
"Végül is azonban mindig visszajutot
tam intuitív felismeréseimhez s ahhoz
a belső bízonyossághoz, amely maga
tartásomnak vezérfonala lett."

*
Amikor mi, keresztények, azt mond

juk, hitetlen barátainknak, hogy az Úr
majd megvilágosítja őket is és meg
újítja életüket, amikor szemerodottan
amiatt, hogy eltávolodtak például a
keresztény erkölcstől, figyelmeztetjük
öket, hogy változtassanak ezen, mert
csak az alkalmazkodást gyakorolva ta
lálhatnak Istenre, nagyon vigyázzunk
- írja Odile Arnold. Mindez kétség
telenül igaz, de kockáztatjuk e~v ször
nyű visszáját is. Mi ugyanis a tárgyi
asság fogalmaival, vagy a keresztény
leLki bensőség kifejezéseivel fordulunk
hozzájuk s ez a bensőség is többnyire
formulákban és szavakban jelenik
meg. Nem tudunk beszélni velük az Ő

személyes misztériumuknak, az ő élet
titkuknak fogalmaival.

"Megtöl'tént velem, hogy ezen az
utóbbi síkon próbáltam társalogni
egyik vagy másik nem-hívő ismerő

sömmel - folytatja üdile Arnold -,
nem a keresztény kinyilatkoztatás sza
vaival, hanem olyan szavakkal, ame
lyekről úgy éreztem, hogy megvilágít
hatják mcstaní életüket, vagyis a sa
ját titkuk szavaival - s akkor mintha
szíven ütöttem volna őket, izgalmas
módon tárták fel magukat: mert ez az,
amire vártak Csak nem hiszik, hogy
a vallás hasznukra lehetne életüknek
ezen a pontjárn, vagy éppen hogy Is
ten ott lakozhatnék ebben az ő sze
mélyes titkukban. Isten csak fogalom
az ő számukra, s azzal sem megyünk
előbbre, ha Személyként határozzuk
meg, vagy Krisztus történeti alakjá
ban vetít jük elébük. Ha azonban a sa
ját élményeinket hozzuk fel tanúsá
gul, ha áll ítjuk, hogy éppen azt, amit
melengotní szoktak, találják meg mér
hetetlenül tágasabban a keresztény-
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ségben, hogy éppen abba ékelődik be
Isten és Krísztus jelenléte és a keresz
tény kinyilatkoztatás, akkor a partne
rünk legalább is elcsodálkozik, mert
erre gondolt volna legkevésbé, arra ne
vezetesen, hogy megtalálhat a keresz
ténységben valamit önmagából, az ő

intim személyes életéből, a titokból,
amelyet magában rejt. Úf'V hitte eddig,
hogy Isten míndczt üldözi és csak mint
kívülről támadó, terhes valami léphet
be az életébe, avagy végtelenül távol
marad tőle s ott hagyja őt a szárazon."

A keresztények, még ha mólysézescn
tisztelik is a szernélyt, igen gyakran
rnérf'őldekre vannak attól, hogy meg
értsék a hitetlenségnek ezt a miszté
riumát - állapítja meg üdile Arnold.
Nem találják ki, horn' mi a pozitívum
ebben a negatívumban, ahol Isten oly
kor már működík, s nem veszik észre
azokat az elemeket, amelyekből Isten
felé "átmenet" lehet. Így azután,
minthogy a megszekott keresztény fo
galmak körében mozognak, nem rit
kán a legjobb akarat és a legnagyobb
szeretet mellett is olyan dolgokat mon
danak, amik csak zavarosabbá teszik
a kérdést és bizonyos esetekben az el
lentétes hatást váltják ki.

Az igazi probléma: megtalální az
emberek konkrét és jelen életének
azokat az elemeit, amelyeket el kell
mélvíteni, hogy kialakulhasson náluk
egy tökéletes emberi magatartás,
amely ugyanakkor, amikor magába
foglalja mindazt, ami lényüket teszi,
s azon a ponton, ahol vannak, egy szé
lesebb kitárulásea késztetheti őket. En
nek a folyamatnak elősegítése a nagy
munka - mutat rá üdile Arnold -,
amely már erkölcsi formálás is. "Még
nem az objekt ív keresztény morál sze
rint, mert úgy tapasztaltam. hogy
semmi sem veszítheti szem elől any
nyira a személyes mísztéríumot, mint
a kategórikus parancsok." Amiről itt
szó van, rt készség kifejlesztése a ta
nulékonyságra, a várakozásra, a re
ményre, vagyis a hit kifejlesztése egy
eljövendő vagy elmélyítendő gazdag
ságban. Mindez természetesen a jelen
életük fogalmain belül maradva, hogy
rávezesse őket az imára, mielőtt tud
nák, hogy imádkoznak, és az Isten va
lóságában való eleven hitre, mielőtt

még Istent nevén neveznék. Ezen az
úttörő fáradozáson kívül, amely bo
nyolultabb, ha magas értelmiségiek
ről van szó, Odile Arnold nézetc sze
rint úgyszólván fölösleges és hiába-



való magát a keresztény vallást a mi
megfogalmazásatnkban ismertetni.

Két dolognak kell lényeges helyet
hagynunk, kettőnek, ami tulajdonké
pen egy: a Gondviselésnek és az idő

nek. Az idő itt a Gondviselés szándé
kának folyamata, amely a külső körül
ményeken és a belső indításokon át
életünk minden mozzanatának megad
ja értelmét és mértékét, hogy elvezes
sen Istenhez; szükséges szakasza egy
hosszú haladásnak ama teljesség felé,
amelyet Isten valósít meg. Nincs kö
rülmény. amely a véletlen műve lenne:
külső és belső események egymásba
láncolódnak. Az egész élet Istentől ter
hes, ha az ember elfogadja a mozgá
sát. Nem szabad persze, hogy ez olyan
meggyőződés legyen, amelyhez az em
Der lemondóan menekül, hanem kell,
hogy fény legyen, amelynek megraga
dúsában gyakoroljuk is magunkat: a
k űlsó események, de a belsők is, fény
az utunkori még akkor is, ha elkcrülné
Figyelmünket. Meg kell tanulnunk él
ni őket és kíhámozni a velejüket, hogy
fclelhessünk reá.

Együttmunkálkodás ez mínden pilla
natban Istennel, azzal az élettel, ame
lyet Isten ahhoz mérten formál szá
munkra, hogy mik és mennyíre va
gyunk. S bíznunk kell abban, hogy ez
a lépésekben való haladás Istennel és
Isten felé a célba viszi az embert, el
az örök életbe, hála a kinyilatkoztatás
nak és Krisztus ajándékának.

Morális oktatásunkban - tér rá
Odile Arnold - gyakran hangsúlyo
zunk mi elveket, felsorakoztatjuk
Krisztus és az egyház követeléseit,
majd azt mondjuk az embereknek,
hogy alkalmazzák azokat életükre. Ök
ilyenkor igyekeznek az elvontságole vi
lágából a konkrétumok világába alá
szállni. Vegyünk ezv szándékosan go
romba példát: szerétettel kell lennünk
embertársaink iránt, mit tegyünk te
hát? Felleutatok a környékemen egy
szerencsétlen anyókát, hogy csomagot
vigyek neki? Avagv: sugározni kell
Krisztust: van egy barátom, aik i nem
keresztény, hogyan tanúsítsam előtte

a kereszténységet anélkül, hogy véte
nék nézeteinek tisztelete eLlen ?

Szeríntern viszont csaknem fordított
rnozgás a keresztény élet vallja
Odile Arnold. A hívás a körülmények
ből születik, a mi teljes hozzáigazoda
sunloból ahhoz a helyzethez, amelybe
Isten kívülről is, belülről is odatett
minket. Felebarátom az, aki nem hol-

nap, hanem most van előttem, a jelen
pillanatban, aki ebben a konkrét hely
zetben [elentkezett, amelyben éppen
vagyok. Nem az ikell, hogy elvekből ki
indulvavezessek le a magam számára
egy magatartást, hanem, hogy megta
nuljam olvasni az életemet összes kö
rülményeiben. Bizonyos, hogy a kettő

találkozni fog - s ez a szerencse -,
az eljárás azonban egészen különböző:

az egyik logikai és merev mechaniz
mus, akkor is, ha szeretet fűti, a má
sik egy út belső köréból adott felelet
és a fény értékével bir, hogy megvilá
gítsa a következő pillanatet.

Szent Pál buzdításai - és csaknem
ugyanezt mondhatjuk az Ujszövetség,
sőt az Úszövetség összes buzdításaíról,
kezdve a Bölcsesség maximáitól 
mindig meghatározott körülményekhez
fűződnek. Felszólítás ez arra, hogy in
tegrálisan éljük ezeket az eseménye
ket, egy szellemi fényességben, amely,
ha megkaptuk. mélységesen kondicic
nálja mindazoknak későbbi fejlödését,
akik átélik azokat. Ugyancsak más d~
log ez, mínt egyedi esetekre alkalmaz
ni egy általános elvet - még ha tud
juk is, hogy ez a jócselekedet hozzá
fog kapcsolrit Istenhez. Itt ugyanis
hagyjuk, hogy a fény irárit való enge
delmesség erejénél fogva sodorjon ben-o
nünket az az egész szellemi és isteni
dínamízmus, amelyet pontosan az a
pillanat tartalmaz, amelybe Isten b~

lehelyezett rnínket. S ne feledjük, hogy
ami annyi hitetlent bosszant abban a
kissé ízetlen kereszténységben, ame
lyet nekik ajánlunk: hogy az elvek em
berei vagyunk ahelyett, hogy az Isten
életébe foglalt saját életüniknek belső

dinamizmusától feszülő emberek len
nénk.

Azok számára, akik az átmenet sza
kaszában vannak, a legkülönbözőbb

utak nyílhatnak, de nem szabad, hogy
ez megzavarjon mínket: a teljes kate
kézis csak a végpont lehet. Ez alatt az
idő alatt az egyén hitében. szembeötlő

visszásságok mutatkozhaenak, követ
kezményeként a nem egyenletes fej
lődésnek, ezekneik azonban éppúgy
nem szabad minket megtéveszteniök,
mint a növésben levő gyermek arány
talanságaínak : nem hisz például Krisz
tusban és mégis elfogadja az egyhá
rot és igénybe veszi szentségeit ... "Én
magam is sok hónapon át éltem így,
várva a teljes világosságot - je.gyzi
meg Odile Arnold. Ez a világosság
meg is jöt1: a maga idejében. Az utol-
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.só állomás azonban sokáig késhetik.
Nem rnindig adatik meg, hogy egyik
napráil a másikra beléphessünk a 110?:
málísan egyensúlyozott hitbe. Azt hi
szem, kerülni kell itt minden sziszte
matizálást és csupán ama kell tőreked

nünk, hogyelőkészítsük és siettessük
azt az órát, amikor az ember belülről

fedezi fe~ a dolgokat. Bele kell állmi
Isten rttrnusába, dolgozni a kiteljese
désén annak, ami érőben van. alkal
mazkodni Isten szándékához s nem a
magunkét erőltetni."

..
A teljes fény, a szív tökéletes meg

-világosodása inkátfu csak követi, mint
megelőzi a megtérest. Elhangzik előbb

a hívás, amelyre cselekvően kell vá
laszolni. Ügy vagyunk, mint a belül
megvilágított házzal: amíg kívüle tar
tózkodunk, ánnvékban maradunk; lát
juk a fényt, de nem fürdünk benne.
Hogy elárasszon minket a fény, be kell
lépnünk a házba. Lényeges kellék ez,
és ezt a legnehezebb megértetn i az
emberekkel. Különösen azok, akik va
lamelyest keresztény nevelésűek. azt
hiszik, hogy ismerik már a ház bel
sejét, holott rendszerint csak külsősé

ges és téves képzetekkel bírnak, akkor
is, ha ezek bizonyos vallásgyakorta
tokkal párosultak. Nem értik meg,
hogy az a fény, amely túl szegénves a
szemükben. csak akkor növekedhetik
meg, ha Ibeleállnak annak sugárzási
körébe. Odile Arnold szerint az ember
aI1I'a van kárhoztatva, hogy az elhatá
rozó lépést bizonyos sötétséeben tegye
meg. A teljes fény csak utána jöhet,
válaszként erre a cselekedetre, amely
maga is válasz egy burkolt hívásra.
Ez a hívás, amelyet meg kell hallani,
ezer formát ölthet - még azt a for
mát is, amikor aHg észrevehetően,

szímte elfojtottan benne lappang egy
heves tiltakozásban.

Am mem szükségszerűenez az egyet
len és döntő cselekedet, amelyet kép
zelhetünk Lehet ez a bizonytalankodó
hit vagy távoli reménykedés belső ak
tusa, vagy egyszerűen valamely ese
mény őszinte elfogadása, akár egy igé
ret is, amely csak utólaeosam helyez
kilátásba külső cselekvést vagy nem
is hoz mázával semilyent. Diszkrét
hívások és félénk válaszok szővődhet

nek fgy egybe igen változatos sorokká.
amelyeket hirtelen és intenzív fények
is szegélyezhetnek: Isten kegyelme
osztja el és alakítja ilyenkor annak
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az útnak jelző karóít, amelyet senki
sem láthat előre. Mimden megtérés bo
nyolult jelenség, hosszú történet, még
ha nagyon rövidnek tűník is fel az
időben és ha kJi is emelkedik benne
egy olyan mozzanat, amely a csúcsot
jelenti és homályba borítja mindazt,
ami rnőgötte maradt.

A lélektanban kevésbé jártas embe
reknek rendkivül nehezükre esik meg
érteni ezt. A megtérest ők hirtelen re
velációnak, egyszeriben felviUaIl1ó, tel
jes megvilágosodásnak fogják fel. ami
nagyon hamis elgondolás. Bizonyosra
veszik, hogy semmi sem onnan túlról
származik meteor módjára, hanem
még a legragyogóbb fény is csupán
önmagunk belső szellemi struktúrájá
ban keletkezik. A keresztény hívők vi
szont kissé örömrontók, amikor ezek
röl a dolgoleról beszélmek: hajlanak
arra a vélekedésre, hogy nincs szük
ség semmiféle különös fényre ft meg
téréshez s nincs szükség rá utána sem.
Szerímtük ha az ember beleegyezett a
hitbe, ha csatlakozik hozzá, tehát tud
és akar hinni, abból még nem követ
kezik, hogy világosabban is látna. Az
igazság azonban az - állítja Odile Ar
nold -, hogya megtérésben és utáma
is valóban új fény ragyog fel, amilyet
nem láttunk addig s amely gyökeresen
új szént ad az összes dolgainknak. Ez
zel persze nem azt kívámja rnondani,
hogy azokat az isteni valóságokat,
amelyek ebben a nem remélt fényoen
jelennek meg, nem észleltük és éltük
már leplezett formában a megtérest
megelőző életünkben.

A meteorszerű hit eszméje gyakran
együttjár egyébként a nem-hívő em
bernek azzal ra bizonyosságával. hogy
ez ra hit őt semmikép sem ragadhatja
meg. "Előttem például teljességgel
nyilvámvalónak Iátszott ez - írja Odile
Annold. Hogy valamikor is hinni tud
nék, elképzelhetetlen volt számomra.
A vallás semmiféle vonzást sem gya
korolt reám. Nem rnentem volna fér'[
hez egy gyakorló katolikushoz, mert
azt, hogy valaki ebben a függőségben

élhet, a szegényes személydség és a fo
gyatékos élet jelének tartottam. Ké
sőbb, amikor egyéni válságaírnban ver
gődtem, gondoltam ugyan arra: .Oh,
ha CSJak hitem lenne !' ez azonban nem
jelentette sem azt, hogy vá-vódnám a
hitre, sem azt, hogy várnám a hitet,
csupán kínlódtam amiatt, hogy nem
találok egy szilárd pihentető pontot
sem az értelem, sem az élet sijkján -



mert vannak pitlanatok, amikor rnin
den kicsúszmi látszik. S arnikor még
késöbb ezt jegyeztem fel: ,Ha valaha
megjönne a hitem, akkor sem szabad
na bíznom benne,' ezzel voltaképen
a gondolkodásom alapját fejeztem ki
(egyben a távoli készűlődést is ahhoz,
ami bekövetkezett). A ihit az utolsó
csapdának tünt fel előttem, amely vé
gül is megfoghatja a gyávát és az os
tobát. Éin, aki addigra már sok csap
dába beleestem, félni kezdtem, hogy
alkalmasint ezt sem 'kerülöm el, s
mondogattarn: nagyon kell ügyelnem.
hogy messze elkanyarodjam tőle."

S a valóság valóban az - folytat
ja"odile Arnold -, hogy hitetlensé
gem összes éveiben s míndaddig, amíg
Isten teljesen meg nem világosodott
előttem, tökéletes közömoösséggel ví
selte1Jtem a vallási kérdések iránt. Ele
gendő volt, hogy Isten szóba .~erü1jön

egy társalgásban vagy egy könyvben,
s rnárís elfogott az unalom. Nem volt
ez ellenségesség, mert hiszen semmi
f~le húrt sem ütött meg bennern. Csak
kedvem lett volna menten elaludni
vagy elszaladni, ugvanúvv, mintha
számvitellel vagy csillagászattal trak
tálnak, bár bízonyos, hogy még ezek
a dolgok is jobban érdekeltek volna.
Kényszeríthettem magam, hogy ma
radjak odahallgassak. erőt vegyek fi
gyelm~tlenségemen:mindez rajtam kí
vül játszódott le. Rábukkantam egy
Ieljegyzésemre, amelyet még akkor ké
szítettem amikor filozófiát tanultam.
Katolik~ társaim elvi1Jtek egyszer ön
képzőkórükbe. amelyet lelkiatyjuk irá
nyított. A rossz problémáját fejteget
ték. Ha nem volna meg ez a négy pa
pfu-lap a saját kézírásommal, tagadhat
nám hogy valaha is ellátogattam hoz
zájuk. A témát taglaló előadás jó volt:
pontosan olyan, amilyennel a fiata
lokat megpróbálhatják .ráirányi~ani a
hit.re, Nálam azonban a legcsekélyebb
fejtörést sem índűtotta meg. Nem azért,
mintha filozófia-professzorunk más
szemléletet oltott volna belém: az ő
előadásai egyáltalán nem e1égítettek
ki - hanem mert azokat a megolda
sokat, amelyekkel a vallás állt elő,

még hézagosabbnak és összefüggéste
lenebbnek éreztem... Olyan dolgok
voltak ezek, amelyek fel sem keltették
érdeklődésemet."

Elmondja Odile Arnold, hogy más
vallások sem vonzották. Altalában
semmí sem vonzotta, aminek csak tá
volról is vallási jellege volt. Szerette

az antik és az egzotikus mitológiákat,
de csak a néprrajzi és ~ultúrális érde
«essézeík miatt, mert mihelyt a leg
csekélyebb teológiai tartadomhoz ért,
hagyta az egészet,

"E totális közömbösség közepette 
amely kiterjedt összes gyermeki em
lékeírnre, hibtanórákra és az első M
dozásra is - csupán egyetlen napja
volt az évnek, arnikor valami fényes
ség derengett bennem: Inem karácsony
és nem husvét, hanem vírázvasárnap,
talán mert ennek az evangéliumát be
téve megtanultatták velern. Bizonyos,
hogy ezen a napon sem mentem rní
sére - a míse különben sem [elentett
számomra semmit -, de szenvedtem
az elszakadás miatt s olykor Inem is
tudtam megállru, hogy be ne lépjek
egy pillanatra egy templomba, a ga
lyak közé, amelyek Krisztust ünnepel
ték . .. Múló és míndjárt el is felej
tett hangulat volt, de olyan, mint a
nap, amelyről az Úr azt mondta, hogy
ha a gyermekek hallgatnak, majd ma
guk a kövek szólalnak meg."

*
Vannak, akik csodálkoznak, hogy

amikor me.gtérése felől kérdezősköd

nek a megtértnél. mennyire nehéz en
nek válaszolnia, mennyire nehéz vá
zolnia az utat, amelyen áthaladt. Pe
dig valóban rendkívül bonyolult mínd
ez - hangoztatja Odile Arnold, Az em
ber maga ís bizonytalan abban, hogy
mík hatottak reá igazában. "S azt hi
szem, annál nehezebb felelni, rnmél
közelebb vagyunk még a megtérésünk
kulcs-mozzanatajhoz,"

"Ami engem illet - írja Odíle M
nold -, amikor a lelkiatya azt tuda
kolta tőlem, hogy mícsoda események
s milyen okok vezettek Isten felé,
ugyanesek kényelmetlenül éreztem
magamat: jöttem, ez minden. A ván
dorlas benyomásait teljesen sötétségbe
merítette a felfedezés. Olyan ez, mínt
amikor az egyre kiragyogóbb horizont
ra szegezi a szemét s így járja az em
ber az utat: nem tudna beszámolni
arról, hogy mi minden mellett haladt
el, csupán azt rnondhatná, hogy látta
a fényt, a távolság ,pedig, amely a
fénytől elválasztotta, megfoghatatlanul
csökkent. Minden egyebet elnyelt az
árnyék. Az ember megvallja Istent, ezt
a megérkezest hozzá, EIDnyi az egész,
A hogyanole és a miértek nem érdek
lik, nem is léteznek, Azután persze,
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hogy felelhessünk a kérdezősködőknek,

megkíséreljük elemezni azt, ami tör
tént. Jó azonban, ha magunk is na
gyon sok fenntartással tekintjük a sa
ját válaszainkat. mert rögtönzött ön
vízsgálatból, vaktában hangzanak el.
En például elsősorban azokra a felü
leti tényekre mutattam rá, amelyeket
lelkileg a legkínzóbb volt elviselnem.
sokkal inkább, mint azokra a tények
re, amelyek a mélységekben vezettek,
amelyek fokozatosan gyujtották ki a
fényt és az alapvető állomásokat je
lezték feléje. Inkább a problémákat
láttam, amelyeket a ke-velem munká
ja oldott meg, mint az eseményeket,
amelyek e rnunka szolgálatában áll-

A KIS ÚT

LELKET A MUNKABA

tak. Es csak hónapokkal később, ami
kor a fény megismerése teljesebbé
vált, kezdtem csodálkozni és elmélked
ni a módról, ahogyan az Ül' az utamat
rendezte a megérkezésig."

"Úgy tűnik fel előttem - fejezi be
üdile Arnold -, hogy minél jobban
múlmak az évek, annál jobban tanu
10m meg látni ezt az utat. S mérhe
tetlen örömet okoz a visszaemlékezés
az Úr könyörületességére. Ugyanígy
az is, hogy tanulom meglátni ezt a
könyörületességet mások életében, aki
ket közömbösségük vagy elesettségük
mélyén is folyvást keres az Úr, hogy
az úton, ,az ő útjukon' végigvigye
őket."

Sok lelkiéletet élő ember azzal a panasszal van tele, hogy a mindennapi
élet munkája kizökkenti a szükséges összeszedettségből, és elsodorja a \Sok
tennivaló. És tényleg igaz, hogya legtöbb ember, miután elvégezte kenuérke
reső munkáját, nem szabadul a dologtól, hanem várja az 'otthoni feladatok
egész sora. Ezeknek ezernyi elágazása, továbbá az, hogy maradéktalanul alig
lehet elvégezni, mint valami súlyos teher nehezedik a lélekre. Kettőzötten el
lenségesen néznek ezekre a fizikai természetű munkákra a szellemiekkel fog
lalkozók, küZönösen a férfiak. Legjobb esetben még elvégzik, ha duzzognak és a
munka alacsonyságától idegenkednek is. Legtöbbször azonban feleségükre ,vagy
idősebb szüleikre hagyják, és azok igazán görnyednek a túHerheLéstől.

Lehet-e lelkiéletről szó egy ilyen túl
hajszoltnak látszó légkörben ?

Lehet, csak megfelelő módon kell
megközelíteni a kérdés megoldását.

Sokszor az is segítséget jelent, ha
ésszerűsíteni próbáljuk a tennivalókat.
Sok esetben ugyanis abból ered a mun
katöbblet. hogy amit egy úttal vagy
egy mozdulattal megtehetnénk, azt há
romszoros energiával végezzük el, ép
pen a kedvtelenségből eredő figyelmct
lenség és az immel-ámmal való ügy
ködés miatt. De leginkább segítséget
fog jelenteni annak a lelkületnek ki
alakítása, amitől más lesz a munka
légköre.

Figyelemreméltó, amit ezzel kapcso
latban Prohászkánál olvasunk "Az
ideál - ílrja 1919-ben - csak az em
ber Összes tehetségeinek harmonikus
kiképzése lehet; de ezt csak a való
sággal valló sokoldalú érintkezése ál
tal. Nemcsak a tudomány által, nem
csak a sportolás által, hanem a mun
ka által lehet csak. A fizikai munkát
míndenkdnek gyakorolnia kellene.
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A ferde alakulásoktól szenved az er
kölcstan. Nem lehet Uszta nemzedék,
de nem-jól-nevelt nemzedék. Nem le
het eros, természetes érzésű, itéletű,

melyet csak SZÓVlal, csak eszmékkel.
szemléletekkel nevelnek. Nem lehet
szocíálls, ha a munkát, a gondot, a fá
radalmát nem ismeri. Nem tudja érté
kelni a kézimunkát s az azzal párosuló
érzelmi világot, ha maga nom dolgo
zik. A hogyan neveljünk a munka sze
retetére, ha nem a belátás által, hogy
az ember Ideáljához a munkaszeretet
éppen olyan nélkülözhetetlen vonás,
mint az értelmi műveltség."

A figyelemreméltó Prohászka fel
jegyzéseiben az, hogy ezt nem hiva
talos előadásban mondotta, hanem
naplójába írta: oda, ahová legtntímebb
benyomásait, felfogását és gondolatait
Jegyezgette. Lehetetlen észre nem ven
nünk azt a nagyrabecsülést. amivel a
fizikai munkát kezeli. Olyannak fogja
fel, amitől több lehet az ember, IS ami
től egész és "egész"-séges lesz a lé
lek. "A munkának olyannak kell Ien-




