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A világvándora gyermek

,,1915 januárjának utolsó napjan jöttem a világra, a Vízöntő jegyében, egy
nagy háború évében, lenn Spanyolország határán húzódó francia hegyek árnyé
kában." Új zélandi származású apja Párizsban vett nőül egy amerikai lányt, s egy
időre Pradesban ütötték fel tanyájukat, abban a helyiségben, amely ma a "cse1l6
király", Casals művészi bélyegét hordja magán. Fejlődésében egyelőre nem sok
szerepet játszott szülőhazája - egyéves, mikor a háború miatt visszatérnek Ame
rikába - és édesanyja sem, akit már hatéves korában elvesztett. Még nem jár
iskolába, mikor már jól olvas, ír és - mint festő-apa gyermeke, természetesen 
rajzol. Apja anvakönyvileg anglikán, anyja a quakerekhez jár, de az ő nevelé
sében a vallási elem egyáltalán nem kap helyet. Ez idő tájt játszódik le a kö
vetkező bájos és sokatmondó jelenet: Vasárnap reggel a kisfiú a ház előtt játszik,
hallja a' közeli templom haran..~ját, a fákon a madarak csícsergését, és örven
dezve felkiált: ,.Apa, a madarak mind a templomukban vannak! Mi mért nem
l1lE-cyünk templomba?"

Egy évvel később már ebben is része lett, rnert apja a douglastoni epíszko
palista templomban kapott orgonista állást. A kisfiú legérdekesebbnek a Hemény
horgonyát ,lbr{!Z<)16 ablakot találja, ebben az időben ugyanis tengerész, szeretne
lenni ...

Tízéves korában apjával visszatér Frnnctaországba. Mire megépítik a házat,
ahol lakjanak, az apa már Angliában kötött ki, de közben Svájcot is mcajáriák.
A helyzetkép nagyjából az, hogy Tamás valahol rokonoknál lakik és iskolába jár,
aztán év végén jön az apja és magával viszi következő állomáshelyére, Kom
érett, sokat tapasztalt Iíúvá serdül, s az állandó vándorlás mintegy szímbőlurnává

nő annak a nyughatatlan keresésnek, amely egész életének lényege. Első felében
széltében: művészetcn, irodalmon, filozófiákon, koráramiatokon át - második felé
ben mélységbcn, vagy ha úgy tetszik magasságban: a megtalált Cél, az Isten felé.

Azt a' nagyon kevés vallásos élményt, ami gyermekkorában megleheli, három
helyről kapta. Az egyile édesapja, aki a maga módjún hivő, s időnként "gy-egy
beszélgetés során magától értetődően ejt szót ilyen témákról is. Néha kéri fiát,
imádkozzék érte - főleg utolsó, kínos betegsége idején, amikor elhatalmasodó
agydagannt.tal fekszik a londoni kórházban, utoljára már beszélni sem tud, de
rajzolni még igen: kicsi, szigorú tekintetű, szakállas bizánci szentek körvonalait
veti papírra, nagy dicsfénnyel a fejük körül. És a tizenötéves fiú imádkozik,
holott anyj úra csak húsz év múlva, konverziója után jut eszébe imádságban gon
dolni. A másik az anglikán iskola, ahol két éven át a többi diákkal együtt jár
istentiszteletre, és saját szavai szerint "egy kis természetes hitet" szerez. A har
madik, egészen sajátságos élmény már a természetfölötti érintése. Három éves
franciaországi tartózkodása idején apja töbször küldi vakációzni egy auvergne-i ka
tolileus gúzdacsaládhoz. Privat-ékhoz. Mélyen vallásos, jóságos emberek, munka,
család és Egyház tölti ki életüket. Nem törekszenek "megtéríteni" őt, csak éppen
élnek előtte, jók hozzá és mélyen szomorúak miatta. A későbbi getszemánei szer
zetcs gyönyörű szavakkal emlékezik meg róluk:

Ki tudja, milyen sokat köszönök ennek a két csodálatos embernek? Akár
mit mondok is erről, csak találgatás, de ismerve szerető jóságukat, m6rális bizo
nyossággal tudom, hogy sok kegyelmet köszönhetek az ő imáiknak, és talán vég
tére megtérésern, sőt még szerzetesi hivatásom kegyelmét is. Ki mondhatja meg?
Egy napon azonban meg fogom tudni, és jó, hogy bizalwdhatom benne:' 1'iszont
látom majd őket és köszönetet tuduk mondani nekik.
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Hanem az idő, amikorra Privat-ék imái megtermik gyümölcsüket, még na
gyon messze. Ekkori lelkiállapotát megrenditően jellemzi az a délután, amikor
először kerül szembe apja halálának gondolatával:

Leültem az egyik nagy bőrszékbe a dohányzóban. Senki sem volt ott. Senki az
egész hatalmas házban. Ott ültem a sötét, szomorú teremben, képtelen Tortam
gondolkodni, képtelen mozdulni, s minden oldalról rám rontott és fölibém tornyo
sult elszigeteltségem számtalan eleme. Otthon nélkül voltam, család nélkül, haza
nélkül, apa nélkül, nyilvánvalóan barátok nélkül, mindenfajta belső béke, biza
lom, világosság vagy önmagam megértése hiányában - és ugyanígy Isten nclkiil,
mennyország nélkül, kegyelem ntlkül, minden nélkül.

Tizenhat évvel már egyedül áll a világban: semmi sem akadályozza meg,
hogy azt tegye, ami tetszik. "Azt képzeltem. szabad vagyok. És öt-hat évig tartott,
amig fölfedeztem, micsoda félelmetes szolgaságra adtam magam." A vallás utolsó
nyomait is lerázza lelkéről. "És így tökéletes huszadik századi emberré lettem."

Az agonizáló lélek

A fiatalember baljós hirtelenséggel érik, testileg-szellemileg egyaránt. Az első

romantikus és reménytelen szerelmet számtalan futó kaland követi. Falja a szeny
nyes könyveket, címboráival moziba és inni jár. Kezd ismerkedni a Iilozófi ával,
de nem sokra viszi. Hisz "még a pusztán természetes rendben is bizonyos szív
tisztaság szükséges ahhoz, hogy az értelem eléggé független és tiszta legyen a me
tafizikaí problémák kídolgozásához." Betegeskedik. Tizenhétéves korában vérrnér
gezest kap. Érzi ágya mellett ólálkodni a halált, de az életösztön nem ágaskodik
benne: tökéletes csömörrel és közönnyel bízza magát sorsára. Mi hclyl Iúbadozní
kezd, visszatér pornográf könyveihez és üvöltő jazz-Iernezcihcz. De két jótókonyan
disszonáns hang azért megjelenik olvasmányai közt. Az egyik: William Blake ver
sei; ezeket már korán olvassa, töpreng rajtuk, a költő irúnti szeretet egész eletéri
át kísért, s a vele való foglalkozás lesz majd megtérésének egyik közvetlen esz
köze. A másik könyvet igazgatójától kapja kölcsön betegsége idején: Gerard J.>Ianley
Hopkins, a konvertita jezsuita költő versei. Akkor még nem tudja, húnyadán áll
az ilyesfajta költészettel. Később visszatér hozzá, és látni fogjuk, hogyan bukkan
elő alakja a döntő elszánás percében.

Az egyetemet Cambridge-ben kezdi. Annyi pénz folyik ld az újja között és
annyira elhanyagolja az előadásokat, hogy gyámja ismételten raportra hívatja 
külőnösebb eredmény nélkül. De közben mégis történik valami. A vakációkban
tett nagy utazások közt eljut Rómába. "És most életemben legelőször kezdtem föl
fedezni valamit Krisztusból. Homályos, de igazi ismerete volt, igazibb, mint tudo
másom volt róla." A templomokat járja, gyönyörködik mozaíkjaikban, műkíncscik

ben. Megveszi és olvasni kezdi az Újszövetséget. Hamarosan már nemcsak a mű

élvezetért látogatja a szent helyeket, hanem belső békéjük vonzza. Egy éjjel meg
rendítő élménye van: halott apját érz! maga mellett, s ezzel egyidejűleg eltölti
belső nyomorúságának villámszerűen éles és átható megismerése. Ekkor Imádkozik
e.lőször igazán "egzisztenciálisan", lelke mélyéből. Másnap reggel első útja a temp
lomba visz, letérdel az oltár előtt és lassan, mínden hitét marokra fogva elmondja
az egyetlen imát, amit tud, amire még apai nagyanyja tanította meg gyerekko
rában: aMiatyánkot.

Persze az életrefornÍ szándéka nem bízonyul tartósnak. Nyáron már New York
utcáin csavarog, ősszel folytatja a kicsapongó diákéletet. Igaz, ebben az évben Dan
téról hallgat előadásokat, és ez nagy hatással van rá. Ugyanakkor Freudot, Jungot,
Adlert olvassa és nyakig merül a pszichoanallzisbe. 1934-hen végleg otthagyja
Európát, ezt a "szomorú és nyugtalan, baljóslatú előjelekkel teli kontinenst" és a
newyorki Columbia egyetemen folytatja tanulmányait. Dellfuss meggyilkolásának
nyara ez. Először érinti meg közelről a háború ~eges lehetősége, - a háborúé,
amelyet később "kiken hető tragédíá't-nak hív.
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Amerikai tartózkodása első idejében a kommunista mozgalommal tart. Mint
művészivadék mindig is esküdt ellensége volt a burzsoá gondolkodásnak. Béke
Ielvonulásokon vesz részt és beiratkozik az ifjúkommunisták Iigájába, ahol titkos
nevet is kap. De csak egy összejövetelükön jelenik meg. Ezután egy szabadkőműves

testvériséghez csatlakozik. Közben írni kezd, különböző folyóiratoknak dolgozik, egy
csomó pénzkereső mellókúllást tölt be, sportol, udvarol ... Hamarosan kikészül,
eljut az ájulásos idegkimerültség állapotába, erre megrémül és kezd aggályosan és
megalázóan törődni saját egészségi áll.ipotával. Dietájának egyik főfogása : a fagy
\alt ...

Egy kiélt, blazírt, szerencsétlen fiatalember: így áll előttünk Thomas Merton
huszadik életéve körül. "Itt tartottam, alig négy évvel azután, hogy kisétáltam a
világba azzal a gondolattal ; kízsákmányolom, kisajátítom minden gyönyőrűsógét

és kielégülését. Megtettem. amit szándékoztam, és most úgy találtam: én vagyok
kízsigerelve. Micsoda furcsa dolog! Amikor teletömtem magam, kiüresítettem ma
gam. És végül a nyomorúság és megaláztatás szélső határáig jutottam. " "Ilyen volt
a halála annak a hősnek, annak '<l nagy embernek, aki lenni akartam."

Könyvek és kegyelmek

De ez a halál már a búzaszem halála: új, igazabb élet van sarjadóban belőle.

Cseppet sem meglepő. hogy elsősorban könyvek segítik előre megtérésének 
egyelőre még elvi - útján. Egy kirakatba n fedezi fel Etienne Cilson művét: A
kiizépkori filozófia szelleméL Amikor kezébe veszi, nagyon megriad ugyan az egy
házi ellenőrzést jelző imprírnatur-tól, mégis elkezdi olvasni, és ez reveláció számára:
innen szerez először szabatos fogalmat Isten, a Magától való Lény jellegéről. Mi
közben értelme boldogan pihen meg a fölfedezett neki való igazságban, igénye is
kezd nőni a gyakortuti következmények levonására - elsősorban a templomba já
rásra. Abba a templomba tér vissza, ahol apja volt orgonista. Gyönyörűen indo
kolja ezt meg: "Azt hiszem ennek az volt az oka, hogy Isten azt kívánta: ugyan
azon az úton kapaszkodiam vissza, amelyen lezuhantam. Odajutottam, hogy meg
vetettem az angol egyházat. O nem akarta, hogy úgy legyek katolikus, hogy más
pgyházat mcgvcssok." És amikor a hívek az apostoli hitvallást Imádkozzák. már nem
szándékosan összeszorított szájjal áll közöttük, mint középiskolás korában társai
között, hanem megtörten, alázattal együtt moridja vejük.

A második könyv, amely döntő lépéssol juttatja előbbre, Hturlei; Célok: és
es:~közök círnű műve. Ebből megérti, hogy ez a roppant műveltségű, nyughatatlan
elme végül is megtanulta elismerni a természetfölötti létrendet és hisz annak meg
kőzelíthetőségében, mégpedig az ima és aszkézis útján.

Ez idő tájt veszíti el anyai nagyszüleit. Nagyanyja haldoklásának hosszú hó
napjai alatt ezt a megrendítő imát ismételgeti ágyánál: "Te, aki megalkottad. en
gedd, hadd éljen még." Mert "az élet volt az egyedül í jó, amelyben ekkor bizonyos
voltam."

Egyetemi tézisének Blake-el. választja, ezzel kapcsolatban Maritain filozófiá
jával is megismerkedik. Olvasmányai mindinkább katolikus jelleget öltenek. Köz
ben - ugyancsak Huxley hatására - élénken ismerkedik a keleti misztikával is.
Sőt a rnosolygós kis hindu szerzetes, Bramachari személyében Kelet egészen más
gondolkodása, nyugodt szemlélődése közvetlenül is belép életébe. Buddhista ba
rátja megérzi benne a kínlódó lelket, amely arra rendeltetett, hogy majd egészen
az Istennek adja magát. De kísérletet sem tesz, hogy a maga vallásával meg
ismertesse - ellenben figyelmébe ajánlja Kempist és Szent Ágostont! Huszon
három éves, amikor egy felejthetetlenül ragyogó nyári délelőttelőszörmerészkedik be
szentrnise idején katolikus templomba. De Úrfelmutatás előtt, a mélyülő csendben
olyan kényelmetlenül kezdi érezni magát, hogy kimenekül. És ez így is volt stílusos.
..Fogalmam sem volt, mi történik a misztériumokban: de valójában Krísztus,
Isten jelent meg láthatóan a szent színekben az oltáron. És bár irántam való
szerétetből volt ott, igen; de mégiscsak O volt ott, mindenható hatalmával - és
mi voltam én? Mi súlyosodott a lelkemen? Mi voltam én az O szeme előtt?"
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Joyce-t olvassa, Hopkins verseit, a Katolikus Enciklopédiát. Gyakorlatilag
még csak annyiban jut közelebb az Egyházhoz, hogy esti imájához egy üdvöz
légyet fűz. 1938 nyarán vagyunk, a hitleri Németország kiprovokálja a világhá
borút. Szeptemberben ki kölcsönzi a könyvtárból Hopkins életét és szobáiának
csendjében arról olvas, hogyan foglalkozik a költő a katolizálás gondolatával.

Teljesen hirtelenül valami mozgolódni kezdett bennem, valami lökni, sürgetni
kezdett. Ez a mozdulás beszélt, mint valami hang.'

- Mire vársz? - ezt mondta. - Minek ülsz itt? Tudod, mit kell tenned?
Miért nem teszed meg?

Fészkelődtem a székben, cigarettám gyújtottam, kinéztem az ablakon az esőbe,

próbáltam elfojtani a hangot. - Ne cselekedj impulzusokból - gondoltam. - Ez
nem racionális. Ol'msd a könyved.

Hopkins írt Newmannek Birminghambe határozatlanságáról.
Mire vársz? - mondta bennem a hang megint.
- Mit ülsz itt? Hasztalan dolog tovább habozni. Miért nem kelsz föl és

mész el?
Fölkeltem és nyughatatlanul járkáltam a szobában. - Abszurdum - gondol

tam. - Különben is Ford atya nem lesz ott ilyenkor. Csak az időt pazarolnám.

Hopkins írt Newmannek és Newman válaszolt neki, hogy jöjjön és látogassa
meg Birminghamben.

Egyszerre nem bírtam tovább. Letettem a könyvet, fölvettem esőkabátomat és
lefelé indultam a lépcsőn. Kimentem az utcára, át a túloldalra és elindultam a
sziirke fakerítés mellett a Broadway felé a szitáló esőben.

Az új ember meg a régi ember

Kéthónapos oktatás után, 1938. november 16-án érkezik el a boldog nap,
amikor egyszerre szakad rá Isten kegyelmének teljessége: keresztség, első gyónás,
első áldozás. Keresztapja egyik barátja, Ed Rice. Nem sok a válogatnivaló köz
tük: ő az egyedüli katolikus. A többiek, egyetemen, szerkesztőségben szerzett ba
rátai, ekkor még mind zsidók, vele együtt nyughatatlanul kereső intellektüelek.
Hosszú eszmecserékben osztják meg egymással szellemi tapasztalataikat, és még
keresztsége után is nemegy mély ösztönzést kap tőlük. Meg is őrzi őket szívében,
imájában az apátság falai közt. is. De azért Merton alapjában véve magányos lé
lek. Végigkísértük megtérése útját és sehol sem láttuk élő ember, jóbarát döntő

befolyását. Ezután sem fogunk ilyenre akadni. Vajon az intellektuális ember gőgje

és óvakedása ez? Bizonyára az is De egy még mélyebb hajlam dolgozik itt, ami úgy
tetszik, elsősorban a kontemplatív emberre jellemző, s amit maga a féltékeny
Isten oltott bele. Így vall erről: "Mint gyermek, és azóta is, mindig ellenáll
tam mindenféle kisajátító szeretetnek minden emberi lény részéről - míndíg
megvolt bennem az a mély ösztön, hogy tiszta maradjak. szabad maradjak. És
csak valóban természetfölötti emberekkel éreztem magam igazán otthonosan, iga
zán nyugodtriak." "Egyszerű legyek és szabad, mint az égbolt. A szél birtokba
veszi a mezőket, ahol sétálok, de nekem nincs semmi birtokom és én sem vagyok
birtoka semminek."

Igazából mindig az Istené volt. Vallústalunsága nem elvi meggyőződésen, ha
nem nevelési hiányosságokon és erkölcsl gyöngeségen alapult.' De sohasem tudott
kibékülni saját nyomorúságával. és ha ritkán sírt is magán úgy, mint azon a
római éjszakán, a lélek egyre sirt és sóhajtozott benne, örök nyughatatlansággal.
csömörrel. kielégületlcnséggel, míg meg nem találta Istenét. Egészen. De hogy
mennyíre a választott lelkek közül való, azt egyelőre maga sem sejti. Azzal a
furcsa ténnyel állunk szemben, hogy megtérésé után nem holmi szent-legenda
kezdődik, hanem egy botladozó, hivatását keresgélő, viszonylag középszerű és
langyos keresztény élet. Furcsa ez, de semmiképpen ne-m csodálatos annak, aki
ismeri Isten igazságosságát és a lélektan törvényeit. Isten igazságossága megfizet-
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teti az emberrel tartozását, és mennyivel jobb, ha a földön tudja levezekelni a
tisztítóhelyet! Az sem ritkaság, hogyamegtérés lendületének és örömének visz
szahatása bizonyos ellankadás, belső kimerülés. :es végül ott van megint a társtalan
ság. Mindent saját magának kellett kikísérleteznie a lelki életben. Például senki sem
figyelmezteti állandó lelkiatya szükségességére és hasznára. Vagy jó ideig nem mer
naponta áldozni, annál is inkább, mert azt hiszi, minden áldozás előtt gyónni is
kell. Olvasója már van, de hónapok telnek el, mire megtanulja használatát. Es
férfiak közös hibájaként azt képzeli: értelmi megtérésével már rendben is van
minden, akarata nyugodtan tapadhat továbbra is a világhoz: professzori pályához,
írói karrierhez, testi kíelégüléshez, De Isten, aki öröktől fogva kizárólagosan a
Magáénak akarta, nem elégedhetett meg ennyivel, s bizonyára ez a legfőbb oka
annak az aránylag rövid - három évig tartó -, de annál kínosabb életszakasznak,
amelyben végleges helyét keresi a világon.

Az mondtuk, értelmével Istenhez. akaratával a világhoz tartozik. De mi törté
nlk a legrejtettebb központban. a sziv mélyén? Már keresztsége előtt homályosan
bontakozni kezd benne egy vágy, amelyről nem mer említést tenni senkinek: hogy
pap legyen. Aztán nyilván túl merésznek érzi ezt és elnapolja, eltemeti magában,
Nem ismeri még magát eléggé, nem tudja: azok közül a jellemek közül való,
akikbe csak a meredek út, magasra tűzött cél önt elég lelkesedést és erőt. 1939
októberében barátaival egy bárban töltött éjszaka után másnapos hangulatban
ülnek otthon, amikor egyszerre csak világosan és elodázhatatlanul jelentkezik ez
az igény. Este belső sürgetésre ll. jezsuiták Xavéri Szent Ferenc templomaba megy,
A templom csupa fény. Az ájtatosság vége felé jár, a nép a Tantum ergo-t énekli.
És ő megérti: Isten egy szót vár tőle, beleegyezést, elhatározást, ünnepélyes nyi
latkozatot ebben az ünnepélyes percben. Szédül; míntha szakadék szélén állana, de
ez .a szakadék, amelybe most ugrania kell, maga a szeret.elt és béke: a kimeríthetet
len Isten. A pap a Szentséggel áldásra készülődik. Merton a kicsi Ostyára szegezi
szemét és ezt mondja: "Ha ez a Te akaratod, tégy engem pappá - tégy engem pappá."

"Mikor kirhondtam ezt, valamennyire tisztában voltam vele, mit tettem ezzel
az utolsó három szóval, micsoda hatalmat mozgattam meg oldalamon, és mi
csoda egyesség pecsételődött meg köztem és eközött a hatalom között elhatározá
somrnal."

Isten malmai

Nagyon érdekes, kihez fordul szándékával tajékoztatásért. Egy világi ember
az. a Szent Szív-egyetem filozófiaprofesszora, Gilson és Maritain barátja: Daniel
Walsh. Az beszél neki a különböző rendekről, leglelkesebben a trappistákról, de
Merton, aki meg van győződve, hogy gyönge az egészsége, elborzad a szigorú böj
tölésnek és primitív életviszonyoknak még a gondolatára is. Annál jobban vonzza
a franciskánusok lírai színekkel bevont szabálya. Jelentkezik és szívesen is fogad
ják, Miközben behívására vár, élete egyre határozottabban és békésebben közpon
tosul Isten köré. Most már napi áldozó, a keresztutat is mindennap elvégzi. Sőt

egy hónap alatt, egyórás elmélkedésekben átveszi Szent Ignác lelkigyakorlatos
könyvét - persze megint anélkül, hogy bárki irányítását kérné hozzá. Már egész
közel belépésének ideje, mikor lecsap a. villám. "Nekem olyan ösvényt kellett kö
vetnem, amely saját választásomon t úlesett. Isten' semmit sem akart ter
mészetes ízlésemből, elképzeléseimből és választásaimból mindaddig, amíg
ezek nem szakadtak el teljesebben régi ösvényüktől, régi szokásaikól, és
nem Ö maga, saját működése irányította őket."

Ami történik, az tulajdonképpen egészen egyszerű, Hirtelen ráeszmél: hiszen
a rendben semmit sem tudnak az ő előéletéről! Ez a gondolat nem hagyja nyug
ton. Fölkeresi a noviciusmestert és mindent elmond. Azok aztán nem is kérnek
az újsütetű keresztényből. Ráadásul az ismeretlen gyóntató, akihez a katasztrófa
hangulatában betéved, alaposan összeszidja, Összetört lelkiállapotában úgy érzi,
mindörökre ki kell vetnie fejéből a papság gondolatát. De elhatározza, hogy
amennyire lehet, papi, szerzetesi életet fog élni a világban. Megveszi a breviáriu-

21



rnot és - megint csak egyedül tapogatózva a rubrikák közt - elkezdi végezni.
Allást és lakást kap a ferencesek Szem Bonaventura-kollégiumában. Angolt ta
nít. Verseket ír. Aztán 1941 elején, amikor huszonhetedik évébe lép, eszébe ötlik:
lelkigyakorlatot végez a nagyhéten abban a kolostorban, amit Dan Walsh említett,
a Kentucky állambeli, Getszemániról nevezett Miasszonyunk apátságban.

,,0, a csend ölelése! Olyan magányba léptem, amely bevehetetlen erősség volt.
Es a csend, amely körülövezett. beszélt hozzám; hangosabban és ékesszólóbban
beszélt minden hangnál , .."

Thomas Merton megtalálta Istentől rendelit helyét a földön.
Ami most következik: féléves agónia. Szívében világosan hallja a hívást,

értelme pedig kétségbeesetten tiltakozik: hiszen már egyszer elutasították. meg
szégyenítették. hiszen neki nincs hivatása! Senkihez sem mer fordulni, beletemet
kezik az iskolai munkába és próbálja kivérni a fejéből az egészet. Közben meg
ismerkedik a nagyszerű de Hueck bárónővel. aki New York négernegyedében.
Harlemben a szegény négergyerekek számára otthont alapított és őt is oda hívja
dolgozni. Meg is ígérl neki. De aztán ll.belső sürgetés végre elsöpör mindent.
Thomas Merton most már végleg belép az apátsági épület súlyos ajtaján, amely
nek felirata: "Isten egyedül."

.,Nem azért hívtál ide, hogy egy címkét viseljék, amelyről fölismerhessem
magamat és elhelyezkedhessem valamiféle kategóriában."

Zzek a szavak már eleve figyelmeztetnek, nehogy a hagyományost jámbor
életrajzok közkeletű hibájába essünk: a hős megtért. Istennek adta életét, most
már minden rendben van. Nem, koránt sincs rendben minden, hiszen az Istennek
adott életben épp olyan tömegével adódhatnak és sokszor adódnak is problémák,
mint az Isten nélküliben. Attól fiigg, mennyire "problematikus alkat" az illető

(Merton meglehetősen az) és mi vele az Isten szuverén akarata. És ha arra a
"címkére" gondolunk, ami a "trappista" címszó alatt sorakozik fogalmaink között,
attól az ő ezutáni élete sok tekintetben ugyancsak eltér. De azért egy nagy
különbség mégiscsak van a 'múlthoz képest: mindenen túl és mindenen innen a
megtalált cél és megtalált életforma alapvető nyugalma. Hit és hivatás ikercsil
laga most már változatlan ragyogással világít a legsötétebb belső éjszakában is.

Csend, ének, erdő

Ha azokat az alaptényezőket keressük, amelyeken át az isteni kegyelem a
s~rzetben töltött huszonhét év alatt Merton lelkét formálja, úgy tetszik, négy
ilyet találunk: a csend és magány, a liturgia, a természet és a papság.

A külsö-belső csend és magány a szemlélődő élet conditío sine qua non-ja, s
egyben fő kegyelmi közege. Már amíkor hivatását keresi, érzi: neki nem az a fel
adata, hogy Isten országáért küzdjön a világban; "ami nekem kellett, az a ma
gány volt, hogy kiterjeszkedjem szélességben és mélységben és egyszerűsődjern

.isten tekintete alatt, olyanformán, ahogy egy növény terjeszti szét leveleit a
napon."

Ez a gyönyörű és egyszerű program azonban a gyakorlatban trappista idejé
nek fő problémája és keresztje lett. Először is a világ zajától megcsömörlött lelke
olyan szornjúsággal kortyólja a csendet és magányt, az imát és szemlélődést, hogy
sohasem érzi elégnek, nincs kibékülve azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a
rendi élet kerete nyújt erre. Évekig küzd azzal a kísértéssel, hogy a kartauziak
hoz lép át. Majd azzal az óhajjal ostromolja elöljáróit, engedélyezzenek neki re
meteéletet. Később, az 1953!54-es év folyamán kap is külőnleges engedményeket
ezen a téren (ennek az élménynek gyümölcse a Gondolatok a magányban című

kis könyv). De akkorra már tudja, hogy "a pusztaság nem szükségképpen föld
rajzi fogalom."

A fejlődés útja ezen a téren 'az, hogy először a magány morális jellegét fe
dezi föl:

Most már tudnom kellene: Isten mindent, ami történik, eszközül használ ar
ra, hogyelvezessen a magányba. Minden teremtmény, amely be/ép az életembe,
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napJaIm minden pillanata arra van szánva, hogy megsebezzen, ráeszméltetve a
világ elégtelenségére, míg olyan független nem leszek, hogy Istent és egyedül Űt

tudom megtalálni mindenben. Csak akkor .szerez majd minden dolog örömet,
A dolgok okozta szenvedés Isten szeretetének záloga számomra mindaddig, míg
olyan gyönge vagyok lelkileg, amilyen még mindig vagyok Ez a szenvedés a
magány ígérete. •

De a döntő fordulatot a papság hozza meg. Ekkor eszmél a magány miszté
Tium-voltára:

Most, életemben először, kezdtem lassan rájönni, mit jelent egyedül lenni.
Mielőtt pappá lettem volna, sok hűhót csaptam a magány miatt, s folytonosan
alkalmatlankadtam elöljáróimnak, vezetőimnek a magányos élet utánivágyamra
hit'atkozva. Most, fölszentelésem után fedeztem csak föl, hogy a mab'ányra hiva
tottság lényege a félelemre, a gyámoltalanságra, a láthatatlan Istenb.? temetke
zésre való hivatás.

Most már csak az utolsó lépés van hátra: annak átélése, hogya magány
egyúttal kötelék is; Krisztus módjára, mert ,,0 az a remete, Aki a történelem
középpontja. Magányosságát a társadalom szívévé tette."

Nincsenek határok, amelyek között elférnének ennek a magányosságnak lakói.
Itt élek, egyesegyedül, olyan elkülönülten, mint az Ostya az oltáron, minden em
ber étele, mindenkié és senkié ...

A mélységes magányban találom meg azt a nemességet, amellyel igazán tu
dom szeretni testvéreimet. Minél magányosabb vagyok, annál inkább nő szeretetem
irántuk. Tiszta ez a szeretet és csupa tisztelet mások magánya iránt. - Nincs
8ziikségem remeteségre, mert ott találtam "á, ahol a legkevésbé vártam.

A végső következtetést. "Minden keresztény remete és egyszersmind az egész
Egyház; és tagjai vagyunk egymásnak."

Mint pap mélyen behatol a csend és beszéd díalektíkájába, A pap életében
csendnek kell lennie, hogy alkalmas legyen kimondani Isten szavát. "A mise a
legfontosabb mondanivalónk. A mindenségben mindenkinek meg van kötve a
nyelve, kivéve a papot; ő képes beszélni míndannyíunk helyett. Embereket és
Istenit egyesít egynéhány egyszerű mondatban, Isten szavaiban."

De a szemlélődő szerzetes életének csendje Istenhez kiáltó ima: hosszú órá
kat tölt naponta a kórusban állva és a zsolozsma hangjaival közösen dicsérve
Istent. A liturgikus év egyre megújuló körforgása, az ünnepek, a segédkezés a kü
Iőnböző szertartásokban: mindez fontos tényező életében. (Kétszeresen áll ez az
ilyen művészí hajlamú emberre, hiszen a liturgia maga is fölséges művészet,

amely a maga teljességében éppen a bencés szerzetcsaládban virágzott ki.
És minél mélyebben belátja, hogy saját maga képtelen méltó dicséretet mondani
Istennek, annál hálásabb a zsolozsmának, a zsoltárolmak, amelyek "istendicsérete
éppoly tökéletes, mint ' amilyen általános."

A trappista másik főfogla:i.kozása a munka. Maguk művelik a kolostorhoz tar
tozó földeket, gondozzák az állatokat, fát vágnak az erdőben stb. A Getszemáni
apátság erdős-hegyes vidéken fekszik. A hosszú évek óta egy helyben élő szerze
tes számára a tájék minden kis zuga zsúfolva van lelki asszociációkkal. A pad
íásablak, a vén lóistálló oldala, a cédrusfák töve - mind-mind csupa emlék és
Istenbe merülő gyönyörködés. Egy lecsapó sólyom írott elmélkedésnél megkapóbb
képe az Isten akaratát halálos pontossággal véghezvivő teremtménynek. Merton
vallja, hogy a tájék jelentős eleme a szemlélődésnek. Az időjárásra vonatkozó
megjegyzések sem henye töltelékek naplójában, hanem a természet ritmusával
együtt élő ember magától értetődő megnyilvánulásai. Jellegzetes módon mintha
jobban kedvelné a viharos napokat, a bonyolult tájképleteket, a felhőktől beta
kart eget.

De ez az oly bonyolult lélek Isten teremtésének láttán eljut a naiv báj hang
jáig is:

Tegnap Makárius atya és én kimentünk ésmegáldottuk a földeket, kezdve a
búzával és a zabbaI. Kinn a borjúlegelőn megáldottunk néM?!!! bor:iat; ezek sza-
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lttdva jöttek felénk és nagy érdeklődést tanúsítottak minden iránt. Azután meg
IUdottuk a sertéseket, amelyek kezdetben szintén érdeklődtek egy kicsit. A juho
kon nem látszott, hogy törődnének a dolgokkal, a csirkék meg elfutottak, mihelyt
"özeledtilnk. A nyulak nyugton maradtak, míg csak szentelvizet nem hintettünk
rájuk; akkor mind elugrottak.

Isten oltáránál
I

Az életét, lelkivilágát alakító legmélyebb hatás azonban a papság miszté-
riuma. Papi naplójában (Jónás jele, 1952) nyomon követhetjük ennek útját.

"Úgy érzem, pappá szentelésem volt az egyetlen nagy titok, amire születtem."
Jelenti számára természetesen Isten irgalmának pecsétjét, az O diadalát "egy
olyan alaknak a pappá szentelésében, amilyen én vagyok, akit az erkölcsi világ
hajótöréséből Ö szedett fel és házába hozott." Mikor diákonussá szentelése után
először veszi kezébe a Szentostyát, attól fél, hogy "az egész templom a fejemre
szakad, azért, ami egykor voltam. De Istennek alig van súlya. Többet zár magába
az egész mindenségnél, mégis olyan könnyű volt, hogy majdnem leestem az 01
tártól."

Jól látja, hogya kontemplatív szerzetben élő papnak, aki nem végez aktív
lelkipásztori feladatokat, még inkább a szentmise élete középpontja. annak óriás
tényében tűnik el egészen. De most már nem is elsősorban ez az "eltűnés", a
Krisztussal való személyes egyesülés a fontos. Érzi magában azt a "lelki terhessé
.get", amelyben Krisztus, a Főpap ébredezik lelke mélyén. "Önmagam, az én
Krisztusom, az én szerétetem és az én imám helyett egy másik imádság ereje
van itt, amely erősebb, mint a mennydörgés és szelídebb, mint a galamb repü
lése." Kell-e mondani, hogy ez az objektiválódás mílyen megváltás-jellegű az
önmaga körüli forgásra hajlamos modern léleknek?

De a papsággal teljesül ki benne a felelősség és a hivatástudat is. A szerze
tes - mondja - törődhetik elsősorban saját lelki üdvösségével; a papnak,
Krisztus másának, mindenkor a világ üdvössége lebeg szeme előtt. "Magúnyom a
mise alatt a legmélyebb, mégis akkor törődöm legtöbbet a mindenség többi ré
szével. Valóban ez az egyetlen pillanat, amikor valamit tudok adni az emberek
nek." Apró, megindítóan gyöngéd megnyilatkozásait látjuk annak, hogyan váltja
ki belőle a papi funkciókban egyre mélyülő istenélmény az emberek fokozódó
szeretetét: konkrét emberek konkrét szerétetét.

Amikor a szentelését követő Szilveszterkor fölveti a kérdest : "mit tettem,
hogy igazoljam létezésemet ebben az évben?" - ezt feleli: "Egyetlen ilyen do
log van - és az jobb, mint minden más, amit életemben csináltam. Hat hónapja
mísézem. Ez az egy tény megtanít úgy élni, hogy ne törődjem vele: élek-e vagy
halok."

Cethal és borostyán

Ezt a furcsa címet Merton maga adja papi naplója egyik fejezetének -
nyilván írói hírnevére és írói dilemmájára célozva. .

Elemezzük egy kissé ennek az egyedülálló helyzetmek nehézségeit és bukta
tóit, kívülről befelé haladva. Az első és legszembetűnőbb: a közösséghez való
viszonya. Keresve sem jellemezhetnénk jobban az ő tömör hasonlatánál: "Egy író
egy trappista kolostorban olyan, mint egy kacsa a csirkék csapatában. :És a vilá
gon mindent odaadna azért, hogy csirke legyen kacsa helyett." Rendje történetével
foglalkozva világosan látja, hogy annak egyenesen jellemző vonása volt bizonyos
.intellektualizmus-ellenesség. Egyik legkellemetlenebb oldala az ügynek a posta
kérdés. Az átlagos trappista évente kétszer kap - ha van még kitől - levelet,
a két nagy ünnepen, s ő maga csak legközvetlenebb hozzátartozóinak ír ugyan
így. Merton pedig, amint hírneve terjed, tömegével kapja a leveleket, ismeretle
nektől is. És ezek nagyrésze nem sablon, nem tolakodás, hanem őszinte megnyí-
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latkozás, tanács- és segítségkérés. Ha nem vesz tudomást róluk, a szeretet ellen
vét, ha igen, a szabály és életstílus ellen. A megoldást egy nyomtatott kártyában
találja meg, ahol imát ígér a hozzá fordulóknak. Valódi megoldás ez? Igen!
:Merton nemcsak "hivatalból" hitt az ima belülről összekapcsoló, hatékony vol
tában, hanem személyes megtapasztalás alapján. Fölszentelésekor érzi át először,

mit tesz ,az, hogy "egész Amerika imádkozott érte". És míg világi korában reve
lációként hatott rá egyik barátjának szava, hogy az életszentség elérése egyedül
attól függ: akarunk-e szentek lenni (ez is igaz, hisz Istenen nyilván nem mú
lik!), addig később már így ír: "Kezdem azt hinni, hogy életszentségemnek talán
egyedüli, vagy legalábbis leggyorsabb útja sok jó ember vágyainak erejében rej
lik Amerika földjén, akik ezt kívánják nekem."

Aztán itt vannak a könyvek. Intellektuális embernek igénye az olvasás,
írónak forrásokra van szüksége, Igy hát rövidesen a fél világgal levelezésben áll
könyvügyekben. "Természetesen mind »a monostor- vagy »az alapítások- számára
van és mindez »az engedelmesség áldott jegyében« áll, de végül. is mind a saját
ötletem, és valójában a tulajdon- és szerzésvágyat élem ki, bár a cselekedetek
törvényesen tiszták. Mindebből mindenféle elszórakozás és alkalmatlanság szár
mazik, elszívja lelki energiámat - vagy legalábbis megkísérh ezt - már hóna
pok óta. Hát itt ülök, elhatározom, hogy végét vetem a dolgoknak, és a madár
kicsúfol ott fönn a cédrusfán."

De a probléma természetesen nemcsak helyzeti. Hiszen szerzetbelépésekor
becsülettel lemondott eddigi életéről. Igy aztán, saját szava szerint, "kiborult",
míkor elöljárói azt kívánták tőle: folytassa az írást. Bár, mint utóbb kedves őszin

teséggel megjegyzi, "talán kevésbé borultam ki, mint gondoltam." Mindenesetre
ez időben és még sokáig súlyos ellentétet érez a magány, a szernlélődés és az írói
feladat között. Lassanként aztán rájön, hogy írói megbízatása gyakorlatilag éppen
magányát mozdítja elő, mert egy idő múlva egy kis külön szobát - paradi
csom! - kapott az íráshoz. És arra is, hogy írás közben is lehet imádkozni, ille
tőleg: az írás maga is egyfajta imádság lehet. Ráeszmél továbbá, hogy az ő külön
leges életfeltételei között az írói működés, ha komolyan veszi és Isten dicsősé

gére a lehető legjobban csinálja, sajátos aszkézisének és életszentségének az útja
lehet, hiszen "az írás erkölcsi jellegű dolog". És egyben lehetetlen nem látnia: ez
az a mód, ahogyan használhat embertársainak, nagyon sokaknak, "elérhet lelke
ket", mint elöljárója mondja, Igy hát belátja, hogy lehetetlenség abbahagynia az
írást. "Talán még halálos ágyamon is ímí fogok, sőt magammal is viszek néhány
pergamenpapírt, hogy folytassam az írást a purgatóríumban'' - jegyzi meg jelleg
zetes humorával.

A művész meg a szent

De a probléma magva az, amit a modern lélektan kifejezéseivel az "intra
vertált" és "extravertált" típus ellentétének kellene mondaní. Ha van "kifelé for
duló" életforma, az a művészé, akinek szerelme és szenvedélye a teremtett világ,
és hivatása abból minél tágasabban iáplálkozni. És ha van "befelé forduló"
életforma, annak szélső határa fl szemlélődő szerzetesé, aki a világtól visszavonul
tan, a mélység-rnagasság függőleges tengelyére helyezkedve csak Istennek és lel
kének él. Márpedig kétségtelen tény, hogy Merton alkatában mindkét tényező ott
szerepel.

Mit jelent ez? Allarndó feszültséget már a mindennapi lelkiélet terén is.
Ahogy találóan mondja, "nem tréfadolog lelki életet élni egy művész lelki alka
tával", Idegzete érzékenyebb, hangulatai hullámzóbbak és jobban megkínozzák.
lCülönösen a szentelése utáni időben szenvedett sokat ettől a "himmelhoch
jauchzend - zum Tode betrübt" hangulatjátéktól. De ízlésének sem könnyű ke-
reszt az a sok sablon és giccs, ami körülveszi. .

És állandó feszültséget jelent az alkotásban. Merton jól tudja, mennyire és
mennyien visszaéltek a "jámbor irodalom" művelésével. Az ilyen dilettantizmust
sem becsülete, sem ízlése nem engedi meg. Szembekerül hát a "mit" és "hogyan"



kérdéseivel. Egy út mindenesetre nyitva áll előtte, az Agostonok és Kis Teré
zek útja (mindkettőt különösen kedveli): a nagy önvallomásé. Ennek két monu
mentuma A hétemeletes hegy meg a Jónás jele. Persze mindazzal a különbség
gel, amit századunk a konkrét tárgyszerűség javára hozott; no meg azzal, hogy
az ő vallomásai még életében megjelentek. De aki ezt nem találná elég ízléses
nek, gondolja meg: nem egyszer úgy állunk életünk egy-egy lezárt szakasza előtt,

míntha valaki másé volna. "Am legyen az övék Thomas Merton. Az halott.
Lajos atya - ő is félig halott' már." Később, az olyasféle kö'"nyvekben, mint a
Gotuiolatok a magányban, egyéni élményei már teljességgel objektívált formá
ban jelennek meg. Legsajátosabb műfaja és mondanivalója azonban - úgy lát
szik - a lelki irodalomnak egy magasrendű és mégis nagyon egyszerű fajtája,
amelyben saját életformájukat: a szemlélődést próbálja megközelíthetővé tenni, el
sősorban tanítványai, a rendi fiatalok, és a kor taposómalmában őrlődő valamény
nyi embertestvére számára. Vagyis a belső csend, a fokozott kegyelemből-élés, az
istengyermeki közösség és felelősség szükségességét magyarázgátja. Olyan reme
keket szült ez a szándék, mint A szemléWdés magvai, a Senki sem sziget, vagy
az (egyenesen világiak számára írt l) Élet és életszentség.

Persze a forma és stílus kiérese sem ment egyszerre, még kevésbé könnyen.
"Szörnyű nehéz jó teológiát írni. A legfőbb ok, amiért én nem tudok, az, hogy
magam sem ismerem ... Nem is tudom már, hány vázlatot készítettem ehhez a
könyvhöz , " így hát ülök az írógép előtt, felajzott ujjakkal, mint a spárgalevevő

[átéknál, elmerülve saját butaságom érzésében, írói dilemmák tömkelegétől körül
véve." Később lelkiismeretes teológiai és stílustamárnányokat folytatott, - de
azért (szerencsére!) míndíg megőrizte azt a törekvését. hogy "a saját szavaimrnal
vessem papírra gondolataimat". Ez tudatos: "Úgy találom, hogy a szaknyelv, bár
egyetemes, biztos és a teológusoktól elfogadott, nem éri utól az átlagembert és
nem közli azt, ami a vallási élményben a legszemélyesebb és legéletbevágóbb."

És persze a huszonhét esztendő tizenkilenc könyve sem mind egyformán ki
fonott és értékes. Olykor a jószándék nem izzik át eléggé a művészet kohójá
ban és stílusa "predikatív" lesz; máskor épp ellenkezőleg, az öncélú művészíeske

dés tűzijátéka kísért benne, még a saját magának írt jegyzetekben is. Mindezt
különben ő maga tudta legjobban.

De írásnak és imádságnak állandóan váltakozó ritmusában kialakult benne
a megnyugvás ebben a sajátos életformában, amely - úgylátszik - egyéni hiva
tása. Hiába tenné boldogabbá a tiszta szemlélődés, hiába tökéletesebb önmagá
ban véve: az egyénnek, itt és. most, legnagyobb dolog és legszebb istendicséret az
Ű reá vonatkozó akaratának elfogadása. "Valamiképpen fel kellett adnom azt,
amit mindenekfölött szeretek a földön, mert Isten szeretete nagyobb." Ez sokszor
kín és vergődés; folytonos beleütődés egy falba, amelyen túl az elérhetetlen Isten
rejtőzik. Máskor kibontakozás és megnyugvás: "Ha szünetet tartok munkám köz
ben, úgy találom, hogy belső tükröm meglepően tiszta, mély és derűs; Isten ott
ragyog benne és közvetlenül megtalálom. nem kell üldöznöm, mintha közelembe
jött volna, míg írtam ..." Néha: boldogság. "A nap ma reggel egy nagyon boldog
terembe süt, ahol egy szerzetes ül, ott, ahol a helye van, csöndben, angyalok tár
saságában, kezét és szemét az élő Isten mozgatja, mélységes, csöndes nyugalomban."

Zsinat utáni időnkben önként merül fel a gondolat: vajon csupán egy egyéni
élet megoldása ez? Vagy egyben útjelző is a szernlélődő életforma korszerüst
tése felé?

Izület a csontjatört Testben

Egyes emberek úgy élnek, hogy az égre kiált bosszúért és üldözésért. Mások
elszenvedik az üldözést. Én meg, in medio - könyveket írok."

Szégyenkezés, felelősségtudat és hivatásérzet egyaránt benne vibrál ebben II

tömör mertoní mondatban. Nem, ez a melegen érző szívű ember sohasem feled
kezett meg a második parancsolatról, amely "hasonló az elsőhöz." Amikor belé
pése után hét évvel először jár a városban, érdekesen 'örökíti meg benyomásait:
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Ta.lálkoztam a világgal, és végül nem is találtam többé olyan gonosznak. Ta
lán azok a dolgok, amik visszatetszettek nekem benne, mikor otthagytam, a sa
ját kivetített hibáim voltak. Most éppen ellenkezőleg, úgy találtam, hogy minden
'" részvét mély és néma érzését kavarja föl bennem... Amint kereszfülmentem
a városon, életemben először láttam tisztán, milyen jó minden ember a 'L'ilágon,
és milyen értékes az Isten szemében.

"Nem gondolom - írja -, hogy szerzetesnek lenni annyit jelent, mint a
holdban élni." Örül, mikor megbízzák, hogy ebédnél olvasson föl a házukban tar
tózkodó lelkigyakorlatozóknak, hiszen "elég kevés alkalmunk van megmutatni
a világnak, hogy szerétjük a benne élőket és segíteni akarunk, hogy boldogok
legyenek". Sajnálja, mikor az apát, érthető okokból, nem engedi többé kinn mi
sézni a plébániatemplomban. "Pedig nagy öröm szokott lenni, hogy megáldoztat
hattam egy tucat idegent. Mélységes érdeklődést érzék ezek iránt az arcok, ezek
iránt a felöltők iránt, öregek és fiatalok iránt. Találgatod, mi a bajuk, örömük,
bánatuk. Szereted őket, kívánod, hogy boldogok legyenek és olyan nagyon jó,
bogy oda tudod nekik adni szabadságukat: Krisztust, és imádkozhatsz, hogy le
gyenek belőlük magy szentek, ha ugyan még nem azok."

Mikor öccse, John Paul, vagy egy-egy régi barátja fölkeresi, mindent meg
tesz, hogy teljesebben megtalálják Istent. A szeretet szavára ő, a helyben lakásra
kötelezett szerzetes, még utazni is elmegy, hisz a halál is indiai útján, otthonától
mcssze éri.

Érdeklődési köre szinte korlátlanul tág, a humánum teljes területét felölelő;

ebben is igazi modern embernek bizonyul remetesége falain belül is. Míndegyre
visszatérő alaptérnái : szegénység, háború és béke, faji megkülönböztetés, erőszak

nélküli ellenállás (nonvioience). Tanulmányt írt Camus-ről, Borisz Pastemakról,
l'l1ulknerről, Hemingway-ról az algériai polgárháborúról, a hongkongi menekül
tekről, egy birminghami robbanás alkalmával elpusztult néger gyermekekről,

vagy Adolf Eichmannról. Behatóan foglalkozott az egyházatyákkal. a remeték
kel, a középkori misztikusokkal, Keresztes Szent Jánossal, Nagy Szent Terézzel
Az 50-es évek végétől egyre elmélyedőbben tér vissza a keleti vallások tanulma
nyozásához: kínai gondolkodók, arab misztikusok, Zen-buddhizmus. Lefordítja és
kommentálja a Kr. e. 3-4. században élt kínai szernlélődő bölcselő, Chuang Tzu
gondolatait. A buddhizmus nem exotikum vagy sport volt neki: a szernlélődő lé
lek ősforrásaiig myúlt le benrne, s úgy tisztelte, mint dinamikus és teremtő erőt,

keményre kovácsolódott aszkézist, amely Krisztus előtt az emberek milliói
nak útja volt Isten felé. E tanulmányai gyümölcse még csak most
volt beérőben - utolsó könyve is a buddhizmussal foglalkozik - nyilván ez volt
egyik oka nagy keleti útjának is. Isten azonban sajátságos módon mern szavát
kívánta Keletről, hanem életét Keleten. Indiában hosszú megbeszéléseket folyta
tott a dalai lámával, majd visszatért Bangkokba, hogy részt vegyen egy a szerze
tesélet ázsiai jövőjéről szóló konferencián. Itt várt rá az "ökumenikus mártírom
ság" pillanata, itt teljesült be rajta megrendítően primiciás jeligéje, amellyel ak
kor valami egészen mást gondolt kifejezni: "Az Istennel járt és eltűnt, mert az
Isten elvitte" (Gen 5, 24).

Irói működésének "külső" sikere, kétségtelen, Könyvei javarészt bestsellerek
(rendjének kb. félmillió dollárt jövedelmeztek), már életében sok-sok kiadásban
és fordításban jelentek meg. De az már nem külsőség, hogy erősen befolyásolta 
·elsősorban önéletrajzával - a szernlélődő hiv'atások nagyarányú amerikai rene
szánszát, A világi emberek ezreinek pedig, leveleik' tanúsága szerint, megrázó
és alakító élményt adtak művei,

Papi naplójának előszavában írja: "Egy szerzetes míndig törvényesen és ki
fcjezúen hasonlíthatja magát prófétához, mert a szerzetesek a próféták örökösei.
A .proréta olyan ember, akinek egész élete élő tanúságtétel Isten gondviselésszerű

rnűködéséről a világban. Minden próféta Krisztus jele és tanú ja. Mínden szer
zetes, akiben Krisztus él, s akiben ezért minden jövendölés teljesül, Isten Orszá
.gának tanúja és jele."


