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A BOLDOGSÁG KARJAIBAN
(c. S. LEWIS)

Ki volt?
Két ember válasza.
Az egyik: atléta termetű és szemhatárú amerikai egyetemista, akinek egy ka

tedrális és egy garázs egyaránt "épület". Amikor meghallja Lewis nevét, felcsil
lan a szeme: "a kedvencem", és másnap tizenöt órát motorozik azért, hogy Lewis
egy még élő barátját felkutassa és kífaggassa,

A másik: oxfordi egyetemi tanár, aki humorával és rnűveltségével csaknem
olyan népszerű, mint tíz éve Lewis. Az érdeklődésre udvarias, de elhárító mosoly
Iyal válaszol: ismerte, természetesen, különös ember volt, megrögzött agglegény.

A lexikon válasza.
Clive Staples Lewis 1898-ban született Belfastben, 1963-ban halt meg Cam

bridge-ben. Egyetemi tanár Oxfordban, majd Cambridge-ben. A közelmúlt egyik
rangos angol irodalomtörténésze, kutatási területe Mílton és a középkori angol iro
dalom. Népszerű mcsekönyvek és lelki könyvek szerzője, A kereszténységről írt
könyvei Angliában és Amerikában a bestsellerele listáján futottak.

Ki volt hát? Az ötvenes évek egyik legnagyobb hatású lelki írója - vagy félre
sikerült irodalomtudós, aki a könnyebb sikerért a gyerekeknek és a hivőknek
kezd írni? Mi az értéke Írásainak? Ellenfelei olcsó hatásvadászattal vádolták. a tar
tózkodóbbak illetlen magamutogatást láttak írásaiban - olvasóinak szemében viszont
éppen egyénisége és élete hitelesítette írásait, a kereszténység szellemesen és köz
érthetően vázolt lényegéti

Halála óta elcsitultak már a rokonszenv és ellenszenv hullámai, amelyeket
könyvei és előadásai fölkavartak. Életműve és egyénisége véglegessé váli. Ma már
nemcsak életrajza írható meg, gondolatrendszere körvonalazható, de megpróbálhat
juk mérlegre - az Isten méclegére - tenni a Művet, aki C.' S. Lewis: Sorsát,
amelyet formált, s amely formálta őt, Arcát, amely végleg az övé lett Istenben.
Iróí rnunkássága természetesen hozzátartozik ehhez a Műhőz, de csak egy része
annak. Csak akkor érthetjük meg igazán írásait, ha nem csupán teológiai fejtege
tésként olvassuk, hanem vallomásként is, hogy így maga Lewis, "Isten Műve Le
wisban", szélhasson hozzánk.

Megtérő pogányahitükhagyó puritánek között

Azok közül való, akik századunk középén szenvedélyes igazságkeresésük során
felnőtt fejjel jutottak el a személyes Isten hitéhez. Gyermekkorában meggyőződé

ses ateista. Nyugtalanul keresi azt a nézőpontot, ahonnan egységes rendszerben
tudná áttekinteni a világot. Es egyre sürgetőbb "vágy", "olthatatlan sóvárgás" él
benne a boldogság után. "Akkor vágyódtam rá a legjobban, arrukor a legboldogabb
voltam. .. Eletem legédesebb élménye a vágyódás volt... hogy rátaláljak arra a
helyre, ahonnan mínden boldogság ered."

Esztendők hiábavaló keresése eszmélteti rá arra, hogy egyetlen filozófia sem
adja meg a várt zavartalan kilátást a világra. A világ legnagyobb örömei, szép
ségei pedig csupán "ígérik", "jelzik" a boldogságot, de nem azonosak véle. Har
mincegy éves, amikor rányílik a szeme arra a világon kívül álló személyre, aki a
Boldogság: Istenre, aki. szeret bennünket. Eddig úgy gondolta, hogy "ő vágyódik a
boldogságra". Most fölismeri, hogy "a Boldogság az, aki vágyódik őreá". "Akitől

annyira féltem, mégis utolért: 1929 tavaszán megadtam magam, és elismertem Is
tent Istennek, és letérdeltem és imádkoztam: talán a legelvetemültebb és legvona
kodóbb I konvertita egész Angliában."
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Lewis rátalált Istenre, vagy pontosabban : Isten rátalált Lewísra: boldogságvá
gya betelt, s ugyanakkor, ugyanott igazságkeresése is célba talált. Isten nézőpont

jából érthetővé és logikussá lesz számára a míndenség szerkezete, A találkozás örö
mének tízéves csöndje után növekvő biztonságérzettel tekinti át a mindenség és az
ember életét a megtalált hit fényében. "Bármilyen tárgy megítélésében - legyen az
dugóhúzó vagy katedralis - a legfontosabb megtudni, hogy micsoda is az: míre
szándékoznak használni, és hogyan kell vele bánni."

Anglia történelmének legnehezebb óráit éli a második világháborúban, amikor
Lewis a nyilvánosság előtt tanúságtételre jelentkezik hitével. Legszellemesebb és
máig legnépszerűbb könyve: The Screwtape LettJers (Csűrcsavar levelei). A levél
sorozat leghatásosabb ötlete, hogy a levelek írója: vezetőállású ördög, címzettje
pedig unokaöccse, tapasztalatlan újonc a Sátán seregében. Lewis így páratlanul
eredeti kameraállással tud képet alkotni a világról és az emberről. Csűrcsavar

arra oktatja unokaöccsét, hogyan lehet valakit megkaparintani "Pokolbéli Atyjuk",
a Sátán számára, elhódítva őt az Ellenségtől, Istentől. Mi pedig, olvasói, hökkenve
ismerünk rá az élet - életünk - sok nagy bűnére és apró visszásságára. Derülünk
is, okulunk is Lewis szellemes megjegyzésein.

A Sátán fő törvénye a törvénytelenség, léte a lét értelmének tagadásából szü
letdk. O a világ legnagyobb illuzionista bűvésze: légvárakat épít, s a valóságot el
kendőzve próbálja elkápráztatní az embereket. Csűrcsavar így oktatja unoka
öccsét:

"Na tessék! Az ápoltad szerelmes lett! Utánanéztem a lány szernélyí lapjá
nak, és elszörnyedtem. Nemcsak hogy keresztény, de milyen keresztény! Kis féreg.
Hánynom kell az undortól. Beleőrülök, hogy züllik ez a világ. A régi szép időkben

a cirkusz porondjára dobattuk az ilyeneket. Olyan szelídnek látszik, mintha a
légynek se ártana, valójában pedig szarkasztikusari szellemes. Ronda dög 
ENGEM nevetségesnek talált! Mocskos, együgyű kis álszent - és mégis képes a
fiújának a karjába omlani, mint a többi tenyészállatok. Miért nem üti érte agyon
az Ellenség, ha annyira oda van a szüzességért - ehelyett csak bámulja vigyo
rogva?

Az Ellenség szíve mélyén hedonista ám! Csak falaz a sok böjtöléssel meg le
mondással meg kereszttel. Mint a hullámok piszkos habja a tengerparton. Kinn a
tengeren, kinn az O tengerén öröm van, csak öröm. Nem csinál titkot belőle: "örök
öröm van" az ő országában. Pfuj! Nem hiszem, hogy a leghalványabb . fogalma vol
na arról a mély és rideg titokról, amelyre mi ébredünk a Keserű Színelátásban.
Kőzönséges nyárspolgár, öcsém. Teletömködte a: világát örömmel. Az emberek egy
csomó dolgot tehetnek, anélkül, hogy a füle botját mozdítaná - alhatnak, füröd
hetnek, ehetnek, íhatnak, szerelrneskedhetnek, játszhatnak, imádkozhatnak, dolgoz
hatnak. Mindent kénytelenek vagyunk eltorzítani, mielőtt felhasználhatnánk - sú
lyos hátrányokkal kell fölvennünk a harcot. Semmi sincs a mi oldalunkon a maga
természete szerínt."

"Ha ápoltad imádkozni kezd, nagy a veszélye annak, hogy az Ellenség közvet
len kapcsolatba lép vele... Persze még ilyenkor sincs veszve minden... Az em
berek ugyanis nem tudják közvetlenül látni Ot, amire, sajnos, mí rá vagyunk kény
szerítve. Sosem ismerték azt a szörnyű fényességet, azt a szúró és égető ragyo
gást, amely ami életünkben nem, szűnő fájdalmat okoz. Nézz bele ápoltad lelkébe,
amikor imádkozik: ennek nyoma sincs benne. Figyeld meg, hogy mihez imádko
zik: mennyí nevetséges apróságból összetett kép az, amelyhez szól ... Csupán arra
kell vigyáznod, hogy míndíg ehhez a képhez imádkozzon, amelyet ő alkotott, ne
pedig ahhoz a Személyhez. aki őt alkotta. Még biztathatod is, hogy csak szorgosan
[avítgassa és szépítgesse ezt a szedett-vedett képet, és feszülten figyeljen rá imád
sága alatt. Mert ha egyszer ráeszmél a hamisságra, ha egyszer ahhoz kezd imád
kozni, ,nem akinek én gondollak, hanem Aki valójában vagy', - akkor a mi
ügyünk elveszett."

A könyve azonban - Csűrcsavar levelei - több ragyogó írói ötletnél, szelle
mes megfigyelések, hatásos leleplezések sorozatánál. Iréját Isten szerctete kény-
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szentette térdre. A Sátárút e szeretet megtagadásatette Sátánná, s így természete
sen hiába keres magyarázátot a míndenségre, Az illuzionista tragédiája s ítélete is,

. hogy a valóság nem illúzió, s Illúziója nem válhat valósággá: a lét alaptörvénye a
szerétet marad. Csűrcsavar egy kudarc után bevallja elkeseredését:

"Véletlen nyelvbotlás volt, amikor azt mondtam, hogy az Ellenség valóban sze
reti az embereket. Ez természetesen lehetetlen. Minden szava. a szeretetről csak
mellébeszélés lehet. Kell legyen valami igazi indítéka,. faJmiért megteremtette őket,

és oly sok bajt vett a nyakába értük. Azért jár csak rá a szánk erre a lehetetlen
"szeretet" szóra, mert képtelenek vagyunk megtalálni az igazi indítékot. Mit akar
velük csinálni? Ez a megoldhatatlan kérdés. Talán nem ártok vele, ha elárulom,
hogy ez volt a legfőbb oka annak, hogy Atyánk összeveszett az Ellenséggel ... Szó
vivői azóta is többször hangoztattak: ha valaha megértenénk, hogy mit ért ő sze
reteten, akkor a háború végetérne, és mí visszaténnénk a mennybe, És itt a mi
legfőbb feladatunk. Tudjuk, hogy nem szerethet igazán, hiszen szerétet nem léte
zik - ennek a szónak nincs is értelme. De ha kitalálhatnánk végre, hogy mát is
akar igazában!"

"Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy mindenféle fecsegése az emberszeretet
ről nem puszta propaganda (ahogy szívesen gondolnánk), hanem riasztó igazság.
Mi marhákat keresünk, arniket aztán felfalhatunk; ő szolgákat, akik fiaivá lehet
nek. Mi mindent el akarunk nyelni, ő adni akar. Mí üresek vagyunk, és feltöltésre
várunk; ő teli van, annyira, hogy kicsordul. Mí olyan világért harcolunk, amelyben
Pokolbéli Atyánk elemésztett magában mínden mást; az Ellenség olyan világot
akar, amelyben minden egy vele, de megtartva saját lényét.

Es itt jön az érdekes'. Bizonyára többször tűnődtél már azon, míért nem hasz
nálja az Ellenség jobban az erejét, hogy érzékelhetően jelen legyen az emberi lel
kekben, úgy és akkor, ahogy és amikor akarja. Most már láthatod, hogy az Ellen
állhatatlan és a Kétségbevonhatatlan kettős fegyverét éppen sajátos terve miatt
nem használhatja. Értelmetlen volna egyszeruen lehengerelní az emberi akiaratot
(amit érzékelhető jelenléte egy szempillantás alatt megtehetne). Csák vágyakozhat.
Csak kérlelhet ..."

A kereszténység magja

A középkorí irodalomtörténet tudósa e levelekkel hirtelen Anglia (és Amerika)
egyik legnépszerűbb írója lesz. És Lewis nem áll meg a megkezdett úton, még ha
ez kitérőnek látszik is pályáján: sorozatokat tart a rádióban. beszédeket mond az
egyetem hallgatóinak és a légierő katonáinak, könyveket és cikkeket ír. Sikere
máig sem halványult: legtöbb írását megjelenése óta csaknem mínden évben újra
nyomják Angliában.

Mi a célja? Lewis nem szakteológus. nem törekszik arra, hogy valami új teo
lógiai-filozófiai rendszert alkosson. A hagyományos keresztény tanítást fogalmazza
meg újra, az "amatőr" köteles szerénységével : hogyan látja a kereszténységet ő, a
"művelt átlagember", "az anglikán egyház vlaíkus tagja", "egy felnőtt konvertita
az íntellígencíából". \

Helyzete meghatározza problémaválasztását és problémamegoldó módszerét is.
Isten és a Sátán valójában nem a templomok vagy a hittudomány fellegvárában
csap össze egymással. Az ütközet a Peter Smithek vagy Kovács Pálok magányos
töprengéseiben vagy csöndes beszélgetéseiben, a' kocsmákban és klubokban, a vo
naton és otthon, a hétköznapok ezernyí apróságában folyik. Lewis, akárcsak Péter
vagy Pál, ezeket a problémákat Ilyen módon töprengí, beszélgetí végig. Olvasói
otthon érzik magukat írásaiban: nem más ember Lewis se, mint ők. Egyformán
szereti a klubokat és az állatokat, a [o sétát egy domboldalon vagy egy folyó
partján, egyformán riadozik a nagy szavaktól és a fellegekben szálló gondolatme
netektől. Lewis hite nem riasztja el a földönjáró embert, gondolkodás- és beszéd
módjában pedig rokonára lel: úgy érezzük, csak azokat a zavargócokat tapintja
ki, amelyeket legalább félig tudatosan megérez mínden hit nélkül élő'ember, azo-
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kat a gondolatmeneteket gondolja végig, amelyek nekünk is eszünkbe jutottak
már.

Szemlélete következetesen ökumenikus (1940-ben!). Népszerű rádióbeszédeit
A kereszténység magja (Mere Christiandty) címmel dolgozza át könyvvé. Ennek
előszavában írja:

"Amióta keresztény lettem, úgy gondoltam, hogya legjobb, talán egyetlen
szolgálat, amit hitetlen testvéreimnek tehetek, az, hogy kifejtem és megvédem azt
a kőzös hitet, amely csaknem teljesen azonos mínden korban és minden keresz
tényben." Olyan ez, móndja, mínt egy háznak a hallja. amelyből több szoba nyí
lik. Ha bárkit is sikerül elvezetnie a hallig, célját már elérte. Innen már ki-ki
maga indulhat tovább. "Nem tudom, míért van különbség a szobák közt r: írja -,
de biztos vagyok benne, hogy Isten nem hagy senklit ahallban várakozni, hacsak
nem látja hasznosnak az illető számára, hogy ott várakozzék... Ha pedig elérted
a saját szobádat, légy kedves azokhoz, akik más ajtót választottak, és azokhoz is,
akik még a hallban vannak Ha tévednek, akkor annál inkább rászorulnak az
imádra, ha pedig az ellenségeid, akkor egyenesen kötelességed értük imádkozni. Ez
az egyik közös törvénye a háznak."

Hogyan van berendezve ez a hall? Milyen problémák jelzik az utat idáig?
l. "Miért van a világmindenség? Míért olyan, amilyen? Van-e értelme?" Lelki

ismeretünk és a mémdenség törvényei kimutatnak ebből a világból (Mere Chris
tianity).

2. A keresztények nem "jól nevelt rendes emberek", aloík tisztes adófizető pol
gárként leróják adójukat Istennek is, hogy aztán élhessenek a maguk kedvére. ls
ten egészen a magáénak akar bennünket, tökéletessé formál tehát, könyörtelenűl

kíforgatva önmagunkból. "Es nincs az a hatalom a világon, saját magadon kívül,
aki megakadályozhatná, hogy tökéletessé tegyen" (Mer'e Christianity).

3. A míndenható és jó Isten hogyan engedheti meg a szenvedést? Ez csak an
nak probléma, aki nem tudja, mi a szeretet, "Csak azoknak kívánunk mindenáron
boldogságot, akikkel nem törődünk igazán. Igazi barátaínktól, szerelműnktől, gyer
mekünktől el is várunk valamát, és inkább látjuk őket szenvední, mint aljas és
alantas módon örülni. Ha Isten a szeretet, akkor lényegénél fogva több, mint pusz
ta nyájasság. Elviselhetetlenül jó hozzá'nk azzal, hogy a legmélyebb, legtragiku
sabb, legtitokzatosabb értelemben szeret , bennünket." A kárhozat és az üdvösség
sem a büntetés és jutalmazás jogászfogalmaiból érthető meg igazán: az igazi sze
retet szükségszerű következménye mindkettő (The Pt.oblem of Pain).

4. Isten nem "személytelen hatalom", nem a "Szépség", a "Jóság" vagy az
"lg:azság", nem is "életerő". Elő személy, aki számunkra .titokzatos módon törődik

a világgal (Miracles).
5. "Szeretet az Isten", s így a szerétet a világ alaptörvénye. A vérségi kapcso

latok, a barátság és a szerelem mínd-rnind emberibbé és boldogabbá teszik al;
életünk, de magukban mind csonkák Istennek mindenre kiáradó szeretete nélkül.
A keresztény ember e túlcsorduló szeretettel szereti Istent, a többi embert, sőt

önmagát is (The Four Loves).

Önéletrajz, nem teológia

Hatalmas területeket járt be világunkból Lewis kutató szelleme. Több olyan
hegycsúcsot is, amelyet évezredek óta ostromol az emberiség. És minden fölfedező

útjára gyalogosan indult: nem a misztikusok szárnyalásávál, sem a szakfilozófia
nehézgépezetével. hanem XX. századi észjárású és műveltségű átlagemberként. Föl
fedező litjam ezért tartott vele annyi ember: világos logikája, szellemes stílusa,
közvetlen modora megnyerő és biztonságos kalauzul kínálkozott kortársainak A
kritikák nem győzték dicsérni szellemességét, közvetlenségét, lebilincselő stílusát.
Lewis pedig mosolygó, népszerű idegenvezetőként járkált a világnak Istent köze
lítő csúcsain, oly fölényes biztonsággal, oly könnyed eleganciával, hogy már-már
azt hihették róla (elhitte volna ő maga is 7), hogy a magasságok nem is valódiak,
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csak amolyan látványos reklámrajzok, ernésztés-könnyítő sétákra csábítók. A Le
wist ért bírálatok jelezték ezt a veszélyt rajongóinak. Lewist magát azonban nem
kr í tikusai óv ták meg ettől a veszélytől, hanem Az, aki - minden vonakodása el
lenére - egyszer már magához ölelte szeretetével.

A döbbenet - akár annakidején az öröm - egyik napról a másikra szakad
rá, könyörtelen ül. Megtérese óta vallja, hogy a végtelen Isten halálosan szeret ben
nünket. De ezt oly otthanosan és szellemesen hirdette, hogy a szavak lassan hite
lüket veszthették.' S most egyszerre rászakadnak Isten magasságai. Szavai széttöre
deznek, elegánsanfölépített gondolatvilága összeomlik. Ziháló lélegzete, kihagyó
szívverése jelzi: valóban végtelen magasba nyúlnak a csúcsok, valóban halálos ka
paszkodón juthatni csak közelükbe.

így történt.
Ötvenkilenc éves volt már, s megrögzött agglegény, amikor barátaiinak nem kis

megrökönyödésére megnősült. A késői szerelem míndent felfokozó-elborító szenve
delyével szereti feleségét. És alig múlnak el a mézeshetek, amikor kiderül, hogy
felesége rákos. Három évre rá Lewis özvegyen marad. A veszteség földre sújtja.
Az átokzsoltárok szenvedélyével száll perbe Istennel. Hűségéből annyira telik csu
pán, hogy ne a saját nevén adja Iti lázadásának, férfijajgatásának szívet szaggató
dokumentumát (A Grief Observed).

"Nem az a veszély fenyeget, hogy nem hiszek többé Istenben. Az igazi veszély
az, hogy elhíszem róla a Jegrettenetesebb dolgokat is. Nem ettől félek: .Végül is
tehát :rJincs Isten', hanem ettől: ,Tehát ilyen az Isten igazában. Ne áltasd magad
tovább", Kétségbeesése még tovább hajtja: "Ér:telmes-e hinni egy rossz Istenben?
Egy Kozmikus Szadistában? Egy dühöngő őrűltben?"

Ertelme lassan kezd tisztulni.
"Érzések és érzések és érzések. Megpróbálok inkább gondolkozni, Ha jól meg

gondolom, H. halála nem adott új szempontot a mindenség problematikájához.
Miért kezdtem hát kételkedni mindabban, amit hittem? Semmi se történt, amire
ne kellett volna előre számitanom ... Az eset túlságosan egyszerű: a házam azért
omlott össze egy szempillantás alatt, mert kártyavár volt." "Ízléstelen volt, hogy
Kozmikus Szádistának neveztem? .. Nem értelmem, hanem gyűlöletem mondatta
ezt velem ... élveztem, hogy visszaüthetek."

"Minél erősebben hisszük, hogy Isten azért sebez meg, hogy gyógyítson, annál
kevésbé van értelme gyöngédségért könyörög'Ili. A kegyetlen ember lekenyerezhető

vagy meglágyítható ... De ha egy sebésszel állsz szemben, aki a legjobbat akarja
neked? Minél kedvesebb és lelkiismeretesebb, annál könyörtelenebbül vág beléd."

"És lassan észrevettem, hogy az ajtó ndncs már becsapva és elreteszelve, A sa
ját szenvedélyem volt az, amely becsapta az orrom előtt? Lehet, hogy éppen ak
kor, amikor semmi sincs benned, csak egyetlen segélykiáltás, éppen akkor Isten
sem tud segíteni (rnínt a fuldoklón se tudsz segíteni, ha kapkod és hadonászik).
'falán éppen szenvedélyes kiáltozásod tett' süketté arra a hangra, amelyet annyira
reménykedve vártál?"

Földi életéből - betegségei jelezték - nem sok volt már hátra. Egy könyvet
tud befejezni még: az imádságról, a megtalált Isten örök kereséséről (Letters to
Malcolm, Chiefly on Prtujer),

Utolsó könyve ismét levélsorozat. De a levél nem irodalmi forma többé, ha
nem emberi vallomás.

Lewis elveszti magabíztosságát, szavai botorkálva keresik Isten fényét a fogal
mak sűrű erdejében. Egyszer, fiatalságában, már megadta magát Istennek, aki na
gyobbnak bizonyult hitetlen világképénél. Most másodszor is megadja magát An
nak, Aki nagyobb hivő gondolatainál is, Tapogatásában most a végső megtalálás
biztonsága érik. A világ falai oly áttetszővé válnak, mintha leomlottak volna, s
minket - Pétert és Pált, Lewist és mindnyájunkat - a legnagyobb bizonyosság
öröme melenget át: az Elérhetetlen, a Végtelen jelenlétében járunk. Hálája így
ímádkozik: "Milyen jó az Isten, hogy ezzel megajándékoz!" Imádása pedig a nap
sugárban már a napot látja: "Milyen lehet Az, akinek a messzeségben felvillanó
fénye is ilyen csodálatos!"
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