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AHOL ELREJLIK AZ ISTEN (III)
(Formes de I'amour implicite de Dieu)

AZ EGYHAZI SZERTARTASOK SZERETETE

Az intézményes vallás szeretete, bár Isten neve szükségképp jelen van
benne, önmaga által mégsem kinyilvánított hanem elrejtett szeretete Istennek.
Közvetlen, egyenes kapcsolat ugyanis nincs 'közte és Isten között. Isten úgy van
jelen az egyházi szertartásokban, mikor ezek tiszták, ahogy a felebarátban és a
világ szépségében; és semmivel nem jobban.

Az a forma melyet a vallás szeretete kialakít a lélekben, az élet körülmé
nyeitől függően' sokban különbözik. Bizonyos körűlmények meggátolhatják még
abban is,' hogy megszülessék, vagy elfojtják, míelőtt erőt nyerhetett volna. A
szerencsétlenségben, a vallás gyűlöletében és megvetésében sok ember jut ön
magával ellentétbe, mert lelkészeik egyike-másika kegyetlenül, gőgösen vagy
aljasul megsebezte őket. Másokat meg gyerekséglik óta ettől a szellemtől átha
tott környezet nevelt. Ilyen esetben arra kell gondolnunk, hogy Isten könyörü
Iétessége által a felebarát szeretete és a világ szépségének szeretete, föltéve,
ha elegendőképp tiszta és elegendőképp erős, ezeknek az ernbereknek a lelkét
bármilyen magasságba is képes fölemelni.

Az Intézményesített. vallás szerétetének tárgya általában az a vallás, mely
azt a vidéket vagy környezetet uralja, hol fölnövekedtünk. Legelőször erre gondol
minden ember, az élet folyamán a lelkébe költözött szokás hatalmával, vala
hányszor Isten szolgálatára gondol.

Az egyházi szertartások erényét egészen ama buddhista. hagyomány szerínt
foghatjuk föl, mely az Úr nevének említéséről szól. Mondják, Buddha fogadal
mat tett arra, hogy mindenkit magához emel, il Tisztaság Országába, ki nevét
oly vággyal ejti ki, hogy ezáltal üdvözülni fog; s ez ígéret áltat az Úr nevé
nek említése valóban azzal az erénnyel ékes, mely átalakítja a lelket. .

A vallás nem egyéb, mint ez az isteni ígéret. Minden egyházi szertartás,
minden rítus, mindenféle liturgia az Úr említésének valamilyen formája, s
alapjában véve valóban erény; oly erény, mely mindenkit üdvözít, ki önmagát
neki ezzel a vággyal adja.

Minden vallás a saját nyelvén ejti ki Isten nevét. Az embernek gyakrabban
esik jól, ha anyanyelvén nevezheti néven Istent, mint hogy idegen nyelven.
Néhány kivételtől eltekintve, a lélek teljesen képtelen fölszabadulni akkor, ha
keresnie kell bármilyen idegen nyelv szavait, még ha nagyon ismert is neki.

Az az író, kinek anyanyelve szegény, kevéssé pallérozott s a világon kevéssé
terjedt el, nagyon erős kísértésnek Van kitéve, hogy másikat válasszon helyette.
Néhány föltűnő sikerről tudunk, így a Conrad-éról, de ezek igen ritkák. A ki
vételeket leszámítva, az efféle változtatás rosszat eredményez, lefokozza a gon

'dolatot és a stílust; az író középszerű marad és kényelmetlenül fogja érezni ma
gát 'Újonnan választott nyelvében.

A vallás megváltoztatása ugyanaz a léleknek, mint az anyanyelv megváltoz
tatása az írónak. Igaz, nem minden vallás tudja ugynazon tökéllyel kiejteni
Isten nevét. Némelyikük bizonnyal nagyon tökéletlenül közvetíti. Izrael vallásá
nak például valóban nagyon tökéletlenül kellett közvetítenie, hogy megfeszít
hette Krísztust. A rómaiak vallása talán semmilyen fokon nem érdemelte ki
a vallás nevet. .

Am a vallások hierarchiáját általában nagyon nehéz lenne megállapítani
majdnem lehetetlen, talán egészen is az" Mert egy vallást csak belüiről lehet
megismerni. Ezt a katolikusok mondják a katolicizmusról, de minden vallásra áll.
A vallás táplálék. Ránézvést pedig nagyon nehéz megállapítani az olyan táplá
lék gyógyító és erősítő tápértékét, melyet még soha nem ízleltünk.

A vallások összehasonlítása - bizonyos mértékíg - csak az együttérzés
csodálatos erényével lehetséges. Az embereket is bizonyos mértékig úgy ismer
hetjük meg, ha kívülről szernlélve őket, egy időre lelkünket, az együttérzés
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erejével, beléjük helyezzük. Ugyanígy, a különféle vallások tanulmányozása is
csak akkor vezet ismeretre, ha kis időre beléjük helyezkedünk. hittel, méghozzá
központjába annak, amit tanulmányozunk. Hittel, a szónak legerősebb értelmében.

Ez az, ami majdnem soha nem történik meg. Mert egyeseknek semmi hitük
nincs; másoknak meg kizárólag egyetlen egy vallásban van hitük, s a többiek
irányában legföljebb oly figyelemmel viseltetnek, mint az érdekes formájú kagy-

- lók iránt. Megint mások részrehajlás nélkülieknek képzelik magukat, mert bi
zonytalan vallásosság él bennük, melyet aztán bármerre fordíthatnak. Mikor épp
ellenkezőleg: teljes figyelmünket, teljes hitünket, teljes szerétetünket kell egy
vallásnak szentelnünk ahhoz, hogy míndegyík más vallásra is ennek a figyelem
nek, hitnek és szerétetnek legmagasabb fokáról gondolhassunk, Ahogy a barát
ságra is csak azok, s nem mások képesek, kik teljes szívükből tudnak érdeklőd

ni az ismeretlen sorsa iránt.
A szeretet csak akkor valóságos, ha valamilyen különleges tárgy felé irányul;

egyetemessé csak úgy válhat, ha közben valóságos marad, s csak példázatszerűen

és átvitellel. Közbevetésül: tudni azt, mí példázat és átvitel, ismeret, melyre
a matematika, különféle tudományok és a filozófia készíthet föl, s így közvétlenül
kapcsolódik a szeretethez.

A vallások összehasonlító ismerete ma Európában s talán az egész világon
a semmi fokán áll. Az efféle ismeretnek még nevét sem igen ismerik. Még ha
előítéleteinktől eltekintünk is, melyek legfőbb gátaink, az esetben is nagy ne
hézségbe ütközik az ilyen ismeret szorgalrnazása, A vallási életnek egymástól'
elütő formái között rejtett azonosságok találhatók a látható különbségek rész
leges kíegyenlítéseként, s ezeket csak a legélesebb ítélőképesség látja meg. Mín
den vallás eredendően elegye a kinyilvánított és az elrejtett igazságoknak; s
ami az egyikben kinyilvánított,az a másikban elrejtett. Egy igazsághoz kötődő

rejtett ragaszkodásnak néha olyan erénye lehet, mint a kinyilvánított ragaszko
dásnak, vagy olykor még ennél is több. A hit különböző formáinak titkát egyedül
az ismeri, ki a szívek titkait :3 ismeri. E titkot nem tárta föl nekünk, bárha
sokan erősítgetik, Ha valaki oly vallásban született, mely aránylag tisztán tudja
az Úr nevét kiejteni, s ha ezt az eredeti vallását helyesen irányított és tiszta
szeretettel szereti, nehéz valódi okát látni annak, hogy elhagyja, mielőtt az
Istennel való közvetlen kapcsolat nem vetné alá lelkét magának az isteni
akaratnak. E ponton túl sem igazolja a változtatást más, mint az engedelmesség.
A történelem azt mutatía, hogy valójában ez nagyon ritka. A legmagasabb lelki
régiókban elért lelkek leggyakrabban, talán míndíg is, annak a hagyománynak
szeretetében erősödtek meg, mely lajtorjaként ~zolgált nekik.

Ha az eredeti vallás túlságosan tökéletlen, vagy ha az illető helyen nagyon
beszennyezett formában éJ, vagy ha a körűlmények megakadályozták, hogy e
vallás szeretete megszülessék, vagy megölték azt, az idegen vallás fölvételét jo
gosnak kell ítélnünk. Jogos és szükséges is - egyeseknek; de bizonnyal nem mín
denkinek. Ugyanígy áll a helyzet azokkal is, kik egyházi szertartások ismerete
nélkül nőttek föl.

A vallás megváltoztatása minden más esetben végletesen veszélyes elhatá
rozás, s még veszélyesebb, ha valakit rákényszerítenénk. Még inkább súlyos ezen
a területen hivatalos nyomást gyakorolni a meghódított országokban.

Viszont, dacára a vallási különbőzőségeknek, melyek Európa és Amerika
termetén fönnállnak. azt mondhatjuk, hogy elvileg, közvetlen vagy közvetett
módon, közelről svagy távolról, a katolikus vallás a fehér faj embereinek szellemi
bölcsője.

Az egyházi szertartások erénye a tökéletes jóval való kapcsolat hatékonysá
gában áll, rnely megsemmisíti a rosszat. Nincs a világon tökéletes tisztaság,
kivéve tán az univerzum teljes szépségét, melyet azonban csak akkor érezhetünk
át, ha már jókora utat megtettünk a tökéletesség felé. E teljes szépséget egyéb
ként semmi érzékelhető nem foglalja magában, habár bizonyos értelemben ez
érzékelhető.

A vallási dolgok e különös érzékelhető dolgok, rnelyek a világon léteznek s
mégis tökéletesen tiszták. Nem azáltal, hogy sajátságosak. A templom lehet
csúnya, az énekek hamisak, a pap romlott, a hivők meg szórakozottak. Bizonyos
értelemben ennek semmi jelentősége nincs. Olyan ez, mint ha egy geometrikus,
hibátlan tételét akarván illusztrálni, ferde vonalakat és szabálytalan köröket
rajzol; de ennek semmi jelentősége nincs. A vallási dolgok elvben, elméletileg
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tiszták, föltételezésük, meghatározottságuk, jellegük szerint, Tisztaságuk nem föl
tételhez kötött. Nincs szenny, mely közelébe férkőzhetne ennek a tisztaságnak.
Ezért tökéletes. Nem úgy tökéletes azonban, mint Roland kancája, ami összes
lehető erényével is abban a veszélyeztetettségben állt, hogy kimúlik. Az emberi
szokások hatástalanok, legalábbis akkor, ha nem csatlakoztatnak hozzájuk oly
mozgatókat, melyek az embereket rákényszerítenék arra, hogy megfigyeljék ezeket.
Önmagukban puszta ábrándok; irreálisak és semmire se valók. De azt a szokást,
mely szerint a vallási dolgok tiszták, maga Isten hagyta jóvá. így hatékony ez
a szokás, szokás, mely erényt rejt magában, mely önmaga által kialakít valamit.
E tisztaság tökéletes és nem föltételhez kötött, s amellett reális.

Ez tényigazság. s ennek következtében nem szorul bizonyításra. Csak a ta
pasztalat igazolására szorul.

A vallási dolgok tisztasága valójában a szépség köntösében csaknem mínde
, nütt megnyilvánul. ha a hit ésa szeretet nem véti el célját. így csodálatosan

szép a liturgia szövege, si kivált az az ima tökéletes, mely Krisztus ajkáról hang
zott el. Ugyanígy csodálatosan szép a román építészet és a gregorián ének.

De a központban magában van valami, mely a szépséget egészen nélkülözi,
mely a tísztaságot nem nyilvánítja ki, valami, ami egyes-egyedül szokás, Szük
ségszerű, hogy: ez így legyen. Az építőművészet, az énekek, a nyelv, még ha
szavait Krisztus állította is össze, mindez más, mint a tökéletes tisztaság. A
mí földi érzékeinknek a világon megjelenő tökéletes tisztaság, mint különös
dolog, csak szokás lehet, mely szokás és semmi más. E középpontba helyezett
szokás az Oltáriszentség.

Ennek erényét a valóságos jelenlétről szóló dogmának a képtelensége alkotja.
A táplálék jelképének oly megejtő kivételétől eltekintve, egy darab kenyérben
igazán semmi nincs, miben az Isten felé irányzott gondolat támpontra találna.
Igy lesz világossá az isteni jelenlét konvencionális jellege. Efféle tárgyban Krisz
tus csak szokás által lehet jelen. Magának e ténynek következtében lehet benne
tökéletesen jelen, Isten csak titkon akar jelen lenni a világon. Jelenléte az
Oltáriszentségben valóban titkos, mivel gondolkodásunk semmilyen formában
nem fér hozzá e titokhoz. Ezért lehet teljes is.

Senkinek nem jut eszébe, hogy meglepődjék azon, hogy azokon a tökéletes
vonalakon és tökéletes körökön bizonyított tétel, melyek nem léteznek, tény
leges alkalmazást nyer a technikában. Mégis, Valahogy érthetetlen ez. Az is
teni jelenlét valósága az Oltáriszentségben még csodálatosabb, de nem érthe
tetlenebb.

Példázattal élve, bizonyos értelemben Krisztus úgy van jelen a föltételezés
szerűen fölajánlott ostyában, ahogy a geometrikus állítja, hogy valamilyen há
romszögben föltételezése szerint két egyező szög található.

Ezért van szó oly szokásról, melyben egyedül a fölajánlás formája számít,
s nem annak szellemi állapota, ki fölajánl.

Ha más lenne, mint szokás, legalább részlegesen emberi valami volna s nem
teljesen isteni. A valóságos szokás természetfölötti harmónia, harmónia pütha
goreus értelemben;

Egyedül a szokás lehet a földön a tisztaság tökélve; mivel az összes nem
konvencionális tisztaság többé-kevésbé tökéletlen. Hogy egy szokás valóságossá
lehessen, az az isteni könyörületesség csodája. .

Isten nevének emlegetése buddhista értelemben ugyanezt jelenti, hiszen a
név színtén szokás dolga. Mégis könnyen feledteti ezt az a szokásunk, hogy
gondolatunkban a dolgokat s neveiket összezagyváljuk. Az Oltáriszentség ma-
gasabb fokon konvencionális. . .

Még Krisztus emberi és testi jelenléte is más volt, mint a tökéletes tisztaság,
mivel megfeddte azt, aki jónak nevezte, így felelvén neki: "Jobb nektek, ha
én elmegyek". Valóságosabban és teljesebben van jelen egy darab kenyérben,
mít fölajánlanak. Jelenléte teljesebb, ha titokzatosabb.

Jelenléte valószínűleg még teljesebb és mégis még titokzatosabb volt akkor,
mikor a hatóság földi testében kaparintotta meg, mint valami csavargót. De,
akkor mindenki el is hagytá. Túlságosan is jelen volt. S ez elviselhetetlen volt
az embereknek. .

Az Oltáriszentség szokása, vagy bármi más, ehhez hasonló, nélkülözhetetlen
az embernek. A tökéletes tisztaságnak érzékelhető jelenléte nélkülözhetetlen
számára. Mert az ember csak valami érzékelhető dologra irányíthatja figyel-
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mének teljességét, S néha szüksége van rá, hogy figyeimét a tökéletes. tisztaság! a
szegezze. Egyedül ez a cselekedet teszi számára lehetövé, hogy a benne lévő

rossz egy részét úgy semmísítse meg, hogy valami másra ruházza át. Az ostya
ezért valóságos isteni Bárány, ki elveszi a világ bűneit.

Mindenki érzi a rosszat önmagában, irtózik tőle és szeretné messzire vetni.
Két különböző formában jelenik meg számunkra, a rossz: a szenvedésben és a
bűnben. De abban az ész1elésben, melyet önmagunkról alkotunk, a szétválasztás
nincs meg, hacsak nem elvont és reflektált fokon. Valami olyanra leszünk fi
gyelmesek magunkban, mely nem szenvedés, nem bűn, egyszerre mindkettő, a
kettő közös gyökere, a kettőnek szétválaszthatatlan elegye, ugyanegy időben

tisztátalanság és fájdalom. Ez a bennünk lévő rossz. A bennünk lévő csúfság.
Mennél inkább érezzük, annál inkább irtózunk is tőle. A lélek úgy veti ki ma
gából, ahogy valaki hány. Azokra a tárgyakra háramoltatja át, melyek körül
vesznek bennünket. De az ily módon előttünk csúffá és szennyezetté vált tár
gyak visszaküldik a rosszat, .mít beléjük helyeztünk. Megnövekedve küldik vissza.
E csere által pedig a bennünk lévő rossz megnövekszik. Úgy látjuk ezután,
hogy maga a hely, ahol tartózkodunk, maga a körülmény, ahol élünk, börtönöz
be, napról napra erősebben, a rosszba. Ez rettenetes gyötrelmet szül. Ha e gyöt
relemtől elcsigázott lélek már nem is érzékeli ezt, kevés a reménye, hogy üdvö
züljön.

Ezért méregetí gyűlölettel és undorral a beteg szobáját és környezetét, ezért
az elítélt celláját, és igen-igen gyakran a munkás a gyárat.

Akik így vannak, azoknak mit sem használ, ha szép dolgokat szeréznek nekik.
Mert semmi sincs, mi végül is be ne szennyeződnék előttük, egészen addig,
hogy idővel ne Irtózríának míndentől, e kivetítés eredményeképp. Egyedül a
tökéletes tisztaság nem szennyeződhet be. Ha figyelmünk valami tőkéletesen tiszta
dologra irányul akkor, midőn lelkünket megszállja a rossz, s ha a rossz egy
reszet erre viszi át, e dolog nem változik meg a rossztól. Nem küldi vissza arasz
szat. így figyelmünk minden hasonló pillanatában valami csekély rossz való
ságosan elpusztul.

Amit a zsidók a mágikus szokás egyik faj tájával, a bűnbak rítusában pró
báltak meg végrehajtani, azt a világon egyedül a tökéletes tisztaság végezheti
el. Az igazi bűnbak a Bárány.

Mikor egy tökéletesen tiszta lény emberi formát öltött a világon, a körötte
eloszolva lévő rossznak lehetséges legnagyobb része egyszerre csak benne gyűlt

össze, szenvedésének formájában. Abban az időben a Római Birodalomban az
emberek legnagyobb szerencsétlensége és legnagyobb bűne a rabszolgaság volt.
Ezért a rabszolgaság szerencsétlenségének legmélyebb fokán szenvedte el halál
büntetését. Föltámadásának titka, hogy ezt magára vette.

Ha egy emberi lény ugyanígy cselekszik és tekintetét meg figyeimét az isteni
Bárányra veti, ki a fölajánlott kenyérben van jelen, a benne lévő rossz egy része
a tökéletes tisztaságra helyeződik át és itt aztán megsemmisül.

Nem is megsemmisül, inkább átalakul. A tökéletes tisztasággal való kapcsolat
szetosztja a szenvedésnek és a bűnnek föloldhatatlanelegyét. Az a rossz, melyet
a kapcsolat fölperzselt, egyszerű fájdalommá válik, de szeretettől átfűtött fáj-
dalommá. .

Ugyanígy vált Jézusban is egyszerű fájdalommá mindaz a Római Biroda
lomban szétterjedt rossz, mely benne sűrűsödött össze.

Ha nem volna a világon tökéletes és véghetetlen tisztaság, ha csak véges
tisztaság volna, melyet a rosszal való kapcsolat idővel teljesen kimerítene, soha
nem üdvözülnénk.

A büntetőtörvénykezés hátborzongató példáját nyújtja ennek az igazságnak.
Tiszta dolog ez alapjában és tárgya a jó. De e tisztaság tökéletlen, véges, em
beri. így az az állandó kapcsolat, mely a bűnnel és a vele elegyedő szerencsét
lenséggel jár, kimeríti ezt a tísztaságot és helyébe a bűnnel csaknem egyenlő

tisztátalanságot helyezi, oly szennyet, mely messze fölülmúlhatja a legkülönösebb
bűnesetet is.

Az emberek nem nagyon isznak a tisztaság forrásából. De kegyetlen tett
volna a Teremtés, ha e forrás nem fakadna föl míndenütt, hol bűn és szeren
csétlenség létezik. Ha nem lenne bűn és szerencsétlenség az előttünk eltelt két
ezer év előtt is, a misszióktól nem érintett vidékeken is, még azt képzelnénk,
hogy Krisztus és a szentségek az Egyház monopóliumai, Hogyan tudnánk is-
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tengyalázás nélkül elviselni azt a gondolatot, hogy akár egyetlenegy rabszolgát
is megfeszítettek huszonkét évszázaddal ezelőtt, ha arra gondolnánk, hogy Krisztus
ekkor hem élt még és a szentségeknek valamennyi fajtája is hiányzott? Az is
igaz, hogy a huszonkét évszázaddal ezelőtt megfeszített rabszolgakra alig gon
dolnak.

Mikor megtanultuk már figyelmünket a tökéletes tisztaságra irányítani,
egyedül az emberi élet véges időtartama akadályozhat meg abban, hogy (:a tet
tetés esetétől eltekintve) biztosak legyünk már a világon is a tökéletesség el
érésében. Mert véges lények vagyunk; a bennünk levő rossz szintén véges. Az
érzékeink elé állított tisztaság végtelen. Bármi kevés legyen is az a rossz, melyet
egy-egy tekintettel megsemmisítünk, ha az idő nem zárul le előttünk, egészen
bizonyos, hogy megfelelő rendszerességgel ismételve ezt a cselekedetet, egy napon
minden rossz megsemmisül. A rossz végére jutnánk, a Bhagavad-Gitának cso
dálatos kifejezésével szólva, Az Igazság Uráért semmisítettük volna meg a rosszat,
és az igazságot vinnénk neki, ahogy az egyiptomi Holtak könyve kifejezi.

A kereszténység fő-fő igazságainak egyike, melyet ma senki se ismer, az,
hogya tekintet szabadít meg. Az érckígyót is azért emelték magasra, hogy a
züllöttség mélyén megkopasztva heverő emberek fölnézzenek rá és megszabadul
janak.

Azok a pillanatok a leghatékonyabbak a tökéletes tisztaságra vetett tekinte
tünknek, malyeknek során, ahogy mondják, kelletlennek vagy képtelennek érez
zük magunkat arra, hogy szent dolgokat megillető lelki emelkedettséget -szerez
zünk. Mert ilyenkor ül ki a rossz vagy még inkább a középszerűség a lélek föl
színére, oly helyzetbe kerülve, meíy a legkedvezőbb arra, hogy a tűzzel való
kapcsolat fölperzselje.

Ám ekkor a figyelemnek is csaknem lehetetlen működníe. A lélek silányabb
fele ugyanis, kínzóbb félelemmel félvén halálától, mínt amit a testi halál
közeledése okozhat, lázadni kezd és hazugságok után kapkod, hogy óvja az irháját.

Az erőfeszítés, hogy ne hallgassunk a .hazugságokra, noha semmi nem akadá
lyozza meg, hogy higgyünk nekik, s hogy a tisztaságot nézzük - valami nagyon
kínzó dolog ilyenkor; mégis egészen más, mint amit általában erőfeszítésnek.

önuralomnak, akarati cselekvésnek neveznek. Más szavak kellenének, hogy be
szélhessünk róla, de nincs reá nyelv.

Az erőfeszítés, me1y a lelket megmenti, hasonló ahhoz, ahogy nézünk, ahogy
hallgatunk, ahogy a jegyes "igen"-t mond. A figyelem és a beleegyezés tette ez.
Amit a nyelv akaratnak nevez, éppen ellenkezőleg, az izomerőhöz hasonlít.

Az akarat a lélek természeti színtjén mozog, Az akarat helyes gyakorlása
mínden bizonnyal szükséges föltétele az üdvösségnek, de nagyon távolról, ala
csonyan, nagyon közvetetten és pusztán negatív módon. A gyomot a földműves

izomereje tépi ki, a gabonát azonban egyedül a nap és a víz növeszti meg. Az
akarat a lélekben semmi jót nem tesz.

Az akarat eröfeszítései a maguk helyén nem egyebek, mint szígorú kötelessé
gek beteljesítései. Bárhol, hol nem ezekről a kötelességekről van .szó, vagy ter
mészetes hajlamainkat, vagy a hivatást, azaz Isten parancsát kell követnünk.
A hajlamból eredő. tettek természetesen nem az akarat erőfeszítései. Azokban
a tettekben pedig, malyekben engedelmeskedünk Istennek, az ember szerepe
passzív; bármilyen nehézségek járuljanak is ezekhez, bármennyire látható le
gyen is az aktivitás kifejtése, a lélekben semmi olyan nem történik, mí az izomerő

rnunkájára emlékeztethetne. Várakozás, figyelem, csönd, állhatatosság van benne
szenvedésre, örömre egyaránt. Krisztus kereszthalála míntája az engedelmes
ség mindenfajta cselekedetének.

A passzív tevékenységnek ezt a formáját, mely a legmagasabb mindenek
között, tökéletesen jeleníti meg Lao-ce és a Bhagavad-Gita. Itt is az ellentétek
természetfölötti egysége van jelen, harmónia, püthagoreus értelemben.

Azt a hazugságot, mely szerint az akarat vezetne jóra, lényünknek silá
nyabbik fele sugallja, megsemmisülésétől való félelmében. Ez az akarati erő

ugyanis őt egyáltalán nem veszélyezteti, nem csökkenti kényelrnét, s ez még
akkor is így van, ha történetesen sok fáradságot és szenvedést okozna is ez neki.
Mert lényünk silányabb fele nem a fáradságtól és a szenvedéstől fél, hanem
attól, hogy meg fog semmísülní,
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Vannak emberek, kik lelküket úgy kísérlik meg fölemelni, ahogy valaki ál
landóan összezárt lábbal ugrálgat, abban a reményben, ha naponkint egyre ma
gasabbra ugrik, egyszer csak nem esik majd vissza, hanem az égbe emelkedik.
És ebbeli elfoglaltságában föl sem néz az égre. Egyetlen lépést sem tehetünk az
ég felé. Függélyeserr nem mozoghatunk. Am ha kitartóan figyeljük az eget, lsten
értünk jön és fölemel. Könnyedén emel föl. Ahogy Aiszkhülosz mondja: "Az isteni
nem ismer erőlködést". Üdvözülésünkben ez a könnyedség nehezebb, mint minden
erőfeszítés.

Grimm egyik meséjében erősségi verseny zajlik le egy óriás és egy kicsi
szabó között. Az óriás oly magasra hajítja kövét, hogy hosszú-hosszú időbe telik,
míg az leesik. A kicsi szabó madarat ereszt, ami nem esik vissza. Minek nincs
szárnya, előbb-utóbb leesik. .

Ahogy az akarat tehetetlen az üdvösség megszerzésében, a laikus erkölcs fo
galma is lehetetlenség. Mert amit erkölcsnek hívnak, csak az akarathoz szól,
s ami benne, hogy úgy mondjuk, legkivált izom. A vallás, ellenkezőképp, a
vágyhoz kapcsolódik, s ez a vágy az, mely üdvözít.

A sztoícízmus gyönge római utánzata szintén az izomerő akaratához szól.
De az igazi sztoicizmus, a görög sztoícízmus, melyből Szerit János vagy talán
Krisztus is a "logosz" és a "pneuma" szavait kölcsönözték, kizárólag vágy, ke
gyelet és szeretet. Telve van alázattal.

Ezen a ponton, mint sok máson is, a mai kereszténység engedni hagyja, hogy
ellenfelei megfertőzzék. Azistenkeresés metaforája az izomerő akaratát idézi föl.
Igaz, már Pascal hozzájárult e metafora sikeréhez. Elkövetett néhány tévedést,
például azt, hogy bizónyos mártékben összekeverte a hitet és az önszuggesztíót,

A mítológía és a folklór nagy példázataiban, az Evangélium paraboláiban
lsten indul el, hogy megkeresse az embert. "Quaerens me sedisti lassus". Az
Evangéliumnak egyetlen helyén sincs szó arról, hogy. az ember keresne. Az em
ber nem tesz egyetlen lépést sem, hacsak nem kényszerítik rá, vagy nem hívják
kimondottan őt. A jövendó menyasszony tiszte a várakozás. A szolga is vár és
virraszt, míg ura ünnepségert van. Nem a járókelő hívja meg önmagát az eskü
vői vacsorára, sem nem ő kéri a meghívást; csaknem váratlanul tessékelik be.
Szerepe pusztán az, hogy megfelelő rarhát öltsön magára. Az az ember, ki igaz
gyöngyöt talált egy telken, míndenét eladja, hogy megvásároíja a teIket; nem
kell, hogy ásót ragadjon és ki forgassa telkén a gyöngyöt, elég, ha mindenét
eladja. Istent kívánni és lemondani minden másról, egyedül ez üdvözít.

A magatartás, mely az üdvösségre vezet, semmiféle más tevékenységhez nem
fogható. Görög szava, a "hüpomoné" fejezi ki, melyet a patientia elég gyatrán
ad vissza. Várakozást jelent, meghatározhatatlan ideig tartó figyelmes és hűséges

rnozdulatlanságot, melyet semmilyen ütés nem mozdít ki a helyéből. Leghívebb
mása ennek az a szolga, ki az ajtó mellett áll, hogy rögvest kinyissa, ha ura
kopogní kezd. Ehhez az szükséges, hogy inkább legyen kész az éhhalálra és a
teljes kírnerülésre, mintsem hogy helyzetéri változtasson. Az szükséges, hogy fejét
se vesse félre, ha társai szólítanák, beszélnének hozzá, vagy megütnék.. Még
akkor se mozduljon el, ha ura halálhírét költenék s ha hinne is nekik. Akkor
sem mozdul el, ha azt mondják neki, ura haragszik rá, s ahogy megérkezik,
megveri, s ha hinné is ezt, akkor sem fog elmozdulni.

A tényleges keresés kártékony, nemcsak a szeretetnek, hanem az értelemnek
is, melynek törvényei a szeretet törvényeit követik. Egyszeruen várni kell rá,
hogy egy geometriai kérdés megoldása, egy latin vagy görög mondat jelentése
megjelenjék az értelemben. Még hatékonyabban áll ez egy új tudományos igaz
ságra, egy szép verssorra. A keresés tévútra visz. Igy van ez az igazi jó minden
nemével. Az ember nem kelJ., hogy egyebet tegyen, mint várja a jót és félre
szorítsa a rosszat. Izomerejét pusztán azért kell igénybe vennie, hogy a rossz
ki ne vesse sarkából. Az emberi sorsot képező megfordításban az igazi erény
minden területen negatívum, legalábbis látszatra. De a jónak és az igazságnak
ez a várása sokkal erősebb valami, mirut minden keresés.

A kegyelem fogalma az akaratlagos erénnyel szemben, az ihleté az értelmi
és művészí tevékenységgel szemben, e két fogalom fejezi ki, ha helyesen értik
őket, a várakozásnak és a vágynak hatékonyságát.

Az egyházi .szertartásokat teljes egészében a vágytól sarkallt figyelem alkotja.'
Ezért nem helyettesítheti őket semmilyen erkölcs. Am a lélek silányabbik részé
nek nagyon sok hazugsága van fegyvertárában arra, hogy védje magát még az
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ima közben is, még aközben is, ha a szentségeket magunkhoz vesszük. Tekin
tetünk és a tökéletes tisztaság közé oly fátylat lebbent, melyet nem kevés fon
dorlattal Istennek nevez. E fátyol több minden lehet, így lelkiállapot, érzékel
hető örömforrások, remény, vígasztalás, enyhület vagy kimerültség, vagy szoká
saink minden rendje-faja, vagy pedig egy vagy több emberi lény, vagy szo
ciális környezet.

Az egyik nehezen elkerülhető csapda, ha erőnek erejével el akarjuk képzelni
azt az isteni tökéletességet, melyet a vallás fölajánl szerétetünknek. Egyetlen
egy esetben sem tudunk elképzelni olyat, mely tökéletesebb lenne magunknál, Ez
az erőfeszítés fölöslegessé teszi az Oltáriszentség csodáját;

Az értelemnek valamelyes kíformáltsága szükséges ahhoz, hogy az Oltári
szentségben csak azt vegyük észre, ami meghatározásánál fogva benne van; tehát
valami olyat, melyről fogalmunk sincs, amelyről csak azt tudjuk - mint Platón
mondja -, hogy ez az a valami, és soha nem kívántunk rajta kívül semmi mást,
hacsak nem tévedésből.

A csapdák csapdája, a majdnem elkerülhetetlen csapda a szociálís csapdája
A szociális érzés mindig, mindenütt s minden dologban a hit tökéletes utánzatát
nyújtja, azaz csalása tökéletes. Ez utánzatnak nagy előnye, hogy a lélek minden
egyes részét ki tudja elégíteni. Az a rész, mely a jóra vágyik, úgy hiszi, táp
lálják. A silányabbik részt nem karcolja meg a fény. Kedvére való ez a helyzet.
így köt békét mindenki. A lélek békében marad. De Krísztus azt mondta, nem
azért jött, hogy békét hozzon. Kardot hozott, kardot, mely ketté metsz, ahogy
Aiszkhülosz mondja,

Majdnem lehetetlen azétválasztaní a hitet társadalmi utánzatától. Annál in
kább az, ha valaki egyfelől igazi hitet, másfeI:~>l utánzott hitet hordoz lelkében.
Majdnem lehetetlen; de mégsem lehetetlen.

Jelerúegí körülményeink közt a szocíálís utánzat elutasítása talán élet-halál
kérdése a lélek számára.

Hogy tisztátalanságainktól megszabadítson, a tökéletes tisztaságnak nem sza
bad csak a templomokban jelen lennie. Az emberek elviszik tisztátalanságaikat a
templomokba és ez rendjén is volna. A kereszténység szellemének azonban
sokkal inkább megfelelne az, ha ezen kívül Krisztus eljutna oda, is, ahol a
szégyen, a nyomorúság, a bűn és a szerencsétlenség piszka legjobban uralko
dik, börtönökben, bíróságokon, nyomortanyákon. Egy bírósági tárgyalásnak úgy
kellene kezdődnie és végződnie, hogy a bírók, a rendőrség, a vádlott és a
hallgatóság közösen imádkozik. Krísztusnak nem szabadna hiányozni onnan,
hol dolgoznak, onnan, hol tanulnak. Minden emberi lénynek lehetősége nyllnék,
bármit végezzen is, bárhol legyen is, hogy a napok teljes hosszán át tekintetét
az érckígyóra szegezze.

Am azt is el kellene nyilvánosan, hivatalosan ismerni, hogy a vallás nem
más, mint ez a tekintet. Mihelyt más akar lenni, óhatatlanul a templomok bel
sejébe zárják vagy teljesen elfojtják mínden más helyen, hol, megtalálható.
A vallásnak semmi szüksége nincs rá, hogy a társadalomban más helyei foglal
jon el, míntí ami a lélekben a természetfölötti szeretetnek megfelel. Am az is
igaz, hogy sokan azért fokozzák le magukban a szeretetet, mert lelkükben túl
ságosan nagy és túlságosan mutatós helyet szánnának neki. Atyánk azonban titkon
uralkodik. Szeretet tisztaság nélkül nem lehetséges. Az igazi hit nagy-nagy diszk
réciót követel még önmagunkkal szemben is. A hit Isten és köztünk lev:ó
titok, melyben aligha lehet részünk.

A felebarát szeretete, a világ szépségének szeretete, a vallás szeretete bi
zonyos értelemben mínd teljesen személytelen szerétet. A vallás szeretete
könnyen megszűnhet az lenni, mert a vallásnak kapcsolata van a társadalmi
környezettel. Az egyházi szartartásoknak olyanoknak kell lenni, hogy természetük
ke] orvosoljanak ezen. A katolikus vallás középpontjában kevéske, alaktalan
anyag áll, kevéske kenyér. Az anyag e darabkaja felé fordított szerétet szükség
képp személytelen. Nem Krísztus emberi személyér képzeljük el, nem is az
Atya isteni személyét, mely éppúgy ki van szelgáltátva bennünk képzeletünk
minden tévedésének, hanem egy darab anyag az, mely a katolíkus vallás kö
zéppontjában áll. Ez benne a legbotrányosabb. s ez az, melyben legcsodálatosabb
erénye ragyog. A vallási életnek mínden autentikus formájában ugyanígy van
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"valami, mi annak személytelen [ellegét biztosítja. Isten szeretetének személytelen-
nek kell lenni, ha még nem volt közvetlen és személyes kapcsolatunk vele;
másként e szeretet képzelgés lesz. Ezután lehet csak egyszerre személyes és újra,
de már ennél magasabb értelemben, személytelen.

A BARATSAG

Van azonban személyes és emberi szeretet, mely tiszta, s ez az isteni sze
retet megérzését és sugarát viseli magán. A barátság ez, föltéve, ha e szót
szígorúan sajátos jelentésében használ.juk.

Egy emberi lény megkedvelése szükségképp más, mint a szerétet. A sze
retet nem tesz különbséget, Ha egyes esetekben a megszokástól eltérően jelent
kezik, úgy ennek egyedüli oka a szerencsétlenség alkalma, mely föléleszti a
részvétnek és a hálának cseréjét. A szeretet egyenlőképp készséges mínden
ember iránt, ha jöttével a szerencsétlenség míndenkínek fölajánlja ezt a cserét.

Egy emberi lény iránti személyes vonzódásnak két fajtája lehetséges. Vagy
valamilyen jót keresünk a másikban, vagy szükségünk van rá. A vonzalmak
minden lehető fajtája általában e két forma között oszlik meg. Közeledünk
valamihez, vagy mert valami jót keresünk nála, vagy mert nem lehetünk meg
nélküle. Néha a két mozgás egybeesik. Gyakran azonban nem. Lényegüknél fog
va különböznek és az egyik teljesen független a másiktól. ,. Megesszük a nem
kívánt ételt, ha nincs más, mert másként nem tehetünk. A kicsit ínyenckedő

szeretí a jó falatokat, de könnyen megvan nélkülük is. Ha nem jut levegő,

megfulladunk ; harcolunk hát érte, hogy legyen, nem azért, mert valami jót vá
runk tőle, 'hanem mert szükségünk van rá. Elmegyünk szippantani egy kis ten
geri fuvalmat, anélkül, hogy bármilyen szükség .vitt volna rá, de mert tetszik
nekünk. Az idő múlása gyakran ugratja a második okot az első elé. A legna
gyobb emberi szenvedések egyikével állunk szemben. Valaki azért szív ópíumot,
mert ettől reméli annak a különleges állapotnak az elnyerését, melyet magasabb
rendűnek hísz; a továbbiakban az ópium gyakran hozza nyomasztó helyzetbe
és züllöttnek érzékeli magát; de nem tud már meglenni nélküle. Arnolphe azért
szerzí meg Ágnest mostoháanyjának, mert fölöttébb jónak látja, hogy i1~en fiatal
lányt tarthat magánál, kiből lassankint majd jó feleséget csinál. A lány azon
ban később szívtelen, megaiázó szenvedésben részesíti. Am Arnolphe ragaszkodása
idővel életerős kapcsoláttá válik iránta s ez mondatja vele a rettenetes szavakat:
De érzem már belül, jobb lenne, hogy nem élnék...

Harpagon eleinte úgy nézi a pénzt, rnint valami jót. Később már nem más,
mínt kínos gyötrelmének tárgya, oly tárgy, melynek nélkülözése akár halálát is je
lenthetné. Ahogy Platón mondja, a szükséges' és a jó lényege között tetemes a
különbség.

Semmi ellentmondás nincs aközött, hogy jót keresünk egy emberi lényben
és hogy jót akarunk neki. Ugyanezért, ha pusztán jót keresve közeledünk vala
kihez, a barátság föltételei még nem értek be. Mert a barátság természetfölötti
harmónia, az ellentétek egysége.

Ha valaki eljutott egy bizonyos szükséges fokra, .nem kívánhatjuk javát, hacsak
nem úgy, hogy nem kívánjuk a magunkét. Ott, hol szükségesség van, erőszak

és kényuralom van. Hatáskörébe kerülünk annak, kire szükségünk van, majd
hogynem birtokává válunk. Holott a leglényegesebb jó minden ember számára
az önrendelkezés szabadsága. Vagy lemondunk erről, ami a bálványimádás bű

nét vonja maga után, mert csak Isten javára mondhatunk le róla; vagy azt kí
vánjuk, hogy az a lény, kire szükségünk van, legyen megfosztva tőle.

E mechanizmusoknak rnindegyík formája létesíthet emberi lények között
szeretetviszonyt, mely a szükségszerűség vaskeménységével lesz egyenlő. Az anyai.
szeretet gyakran ered ebből a fajtából; néha az apai szeretet is, mínt Balzac
Goriot apójában; a testi szerelem, leghevesebb formájában. miként a Nők is
Iwlájában és a Phaedrában; nagyon gyakran a házastársi szeretet, főleg a meg
szokás miatt; jóval ritkábban a gyermeki vagy testvéri szerétet.

A szükségszerűségnek egyébként több fokozata van. Valamilyen fokon min
dig szükségszerű az, mínek elvesztése életerőnk kísebbedését okozná, pontos,
szigorú értelmében a szónak, föltéve, ha a vitális jelenségek tanulmányozása
éppoly előrehaladott lenne, mint a test elvesztéséé. A szükségszerűség végletes
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fokán a nélkülözés halálhoz vezet. Annak a vonzalomnak az esete ez, melyben
valaki életerejének teljével kötődtk a másikhoz. Alacsonyabb fokain a nélkülö
zés kisebb-nagyobb jelentőségű fogyatkozást eredményez. Igy a táplálék teljes
nélkülözése halálunkat okozza, míg részleges nélkülözése csupán megfogyatko
zásunkat.Mindazonáltal szükségesnek vélünk minden táplálékot ama határon
belül, hol csak megfogyatkoznánk.

A szükségszerűség leggyakoribb oka a szeretetkapcsolatokban az, ahogy az
együttérzés és a szokás egymáshoz kapcsolódik. Mint a fösvénység vagy az
ópiumszívás esetében: ami eleinte a jó keresése volt, kis idő múltán szükséggé
változott át. A fösvénységhez, az ópíumszíváshoz és minden más bűnhöz képest
a szeretetkapcsolatokban annyi a különbség, hogy bennük e két mozgás, a jó és
a szükséges keresése remekül megfér egymás mellett. Am ezek. is' elkülönülhet
nek. De kegyetlen dolog, ha egy emberi lénynek a másikhoz fűződő ragaszko
dását egyes-egyedül a szükség szabályozza. Kevés más eset vetekedhet a vilá
gon a csúfságnak és a borzalomnak ezzel a fokával. Mindig valami szörnyű

lappang azokban az esetekben, melyekben az ember a jót keresi és csak a
szükségességet találja. Azok a mesék a legcsodálatosabb példák erre, malyekben
hirtelen 'újra megjelenik a szeretett lény, halála után. Igaz, az emberi léleknek
egész sor hazugság áll rendelkezésére, hogy megvédje magát e csúfság ellen
és képzeletével hamis javakat helyezzen oda, hol csak szükségszerűség uralkodik.
A csúfság azért rossz, mert hazugságra kényszerít.

Majdnem' egészen bizonyos, hogy formáinak sokaságában a szerencsétlenség
tűnik föl ott, hol a szükségszerűség oly keményen érződik, hogy keménysége
meghaladja annak hazugságaít, ki az ütéseket elszenvedi. Ezért a legtisztább
lények kiszolgáltatottak a legjobban a szerencsétlenségnek. Aki meg tudja aka
dályozni a védekezés automatikus visszahatását. mely arra irányul, hogy a ha
zugságot megnövelje a lélekben, azok számára a szerencsétlenség nem valami
rossz, [óllehet állandó seb marad' és bizonyos értelemben lefokozás.

Mikor egy ember oly szeretetkapcsolattal vonzódik a másikhoz. hogy ez
valamílyen fokon 'magában foglalja a szükségszerűséget, lehetetlen, hogy az önál
lóság megőrzését egyként kívánná magában és a másikban. A természet mecha
nizmusa teszi ezt lehetetlenné. De lehetséges a természetfölöttinek csodás közbe
jöttével. E csoda - a barátság.

"A barátság egyenlőség, melyet harmónia hoz létre", mondták a püthagoreusok,
Harmóniáról van szó, mert természetfölötti egység létezik két oly ellentét között,
mínt .amilyen .a szükségszerűség és a szabadság, két ellentét közt, melyet Isten
elegyített, megteremtvén a világot s az embert. Egyenlőségről van szó, mert az
ember azt kívánja, hogy a szabad beleegyezés képessége megőrződjék a másikban
és sajátmagában.

Ha valaki azt szeretné, hogy a "másik ember alárendelje magát neki, vagy
elfogadja, hogy ő rendeli alá magát a másiknak, barátságnak nyoma sincs
köztük. Racine Pyladésze nem barátja Oresztésznek. Az egyenlőtlenségben nincs
barátság.

Valamilyen kölcsönösség lényeges tényező a barátságban. Ha a két fél egyiké
ből teljesen hiányzik minden jóakarat, a másiknak meg kell szüntetníe von
zal mát ama szabad beleegyezés iránti tiszteletből, melyet hiába vár. Ha a két
fél egyikéből a másik iránti tisztelet hibázik, emennek kell megszakítani a kap
csolatot, önmaga iránt érzett tiszteletből. Ahogy nem lesz képes megtartani
a barátságot az, aki elfogadja, hogy kedvére járjanak. A szükségszerűség csak az
egyik fél szeretetkapcsolatában létezik,. s ilyen értelemben csak az egyik fél
részéről nyilvánul meg a barátság, ha a szót szígorúan pontos jelentésében
használj uk.

A barátság rögtön beszennyeződik, ha a szükségszerűség akár csak pillanatra
is fölébe kerekedik annak a vagynak; mely az egyik s a másik esetében is a
szabad beleegyezés képességet hívatott -megőrizni. A tisztátalanság oka minden
emberi dologban a szükségszerűség, Minden barátság tisztátalan, melyben akárcsak
nyomai vannak a tetszelgésnék vagy az ellenkező vágynak. ,A tökéletes ba
rátságból e két vágy egészen hiányzik, A két barát teljes egészében elfogadja,
hogy ketten vannak, nem egyedül, tisztelik a távolságot, mely két különböző

lénnyé tette őket. Az ember egyedül Istennel kívánhatja, hogy egy legyen.
1\. barátság oly csoda, mely képes elfogadtatni az emberrel, hogy még azt a

lényt is csak távolról nézze, nem közelítve hozzá, kire pedig olyannyira szük-
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sége van, mint 'a táplálékra. Ez az a lelki erő, melyben :f:vának nem volt része;
de igazában a gyümölcsre sem volt szűksége, Ha ugyanis éhes lett volna akkor,
míkor a gyümölcsre nézett, és ha ennek ellenére örök időkre úgy nézte volna,
hogy egyetlen lépést nem tesz feléj,e, hasonló csodát vitt volna végbe, mint a
tökéletes barátság.

. Az emberi önállóság tiszteletének természetfölötti erénye által a barátság
nagyon hasonlít a szerencsétlenség fölkeltette részvétnek és hálának tiszta for
málhoz. E két esetben azok az ellentétek, melyek harmóniába olvadnak, a
szükségszerűség és a szabadság vagy az alárendelés és az egyenlőség. E két-két
ellentétpár egyenértékű.

Abból, hogy a tetszelgésnek a vágya és ennek a fordítottja a tiszta barátságban
nincs jelen, az következik, hogy a szeretettel egyidejűleg valami olyan van
benne, mint a teljes közömbösség, A szerétet két személy közötti kapcsolat, de
van benne valami személytelen. Nem sérti meg a pártatlanságot, E szeretet nem
akadályoz meg abban, hogy a mennyei Atya tökéletességet kövessük, ki nap
fényt és esőt míndenüvé küld. Hanem ellenkezőleg: a barátság és ennek követése
alighanem leggyakrabban kölcsönös föLtétel mindkét fél részéről. Minthogy
mindegyik, vagy kis hi ján míndegyík emberi lény oly szeretetkapcsolattal vi
szonyul a másikhoz, hogy az .valamilyen fokon szükségszerűséget tartalmaz, le
hetetlen a tökéletességhez közelíteni máshogy, mint úgy, hogy e szeretetet barát
sággá alakítsuk. A barátság valami egyetemes. Titka az, hogy úgy szeressünk
valakit, mint ha egyenkint szeretnénk mindazokat, kik az emberi nemhez tartoz
nak, Ahogy a geometrikus figyeli fölvázolt alakzatát, hogy abból a háromszög
egyetemes sajátosságait vezesse le, úgy közeledik egyetemes szerétettel a sze
retni tudó ember egyetlen ember felé. Beleegyezni a magam és a másik ön
állóságának megőrzésébe, lényegénél fogva egyetemes valami. Mihelyt többeknél
kívánjuk azt, amit egy valaki megőrzésében kívántunk, minden lénynél kívánni
fogjuk; mert fölhagyunk azzal, hogy a világ rendjéről evilági központ körül
forogva rendelkezzünk. Az egek magasába állítjuk a központot.

Híján van a barátság az ilyen erényeknek, ha a két egymást szerető lény a
vonzalomnak helytelen kisajátításával úgy képzeli, hogy egyet alkotnak. De a
szó igazi értelmében barátságról sem lehet ilyenkor szó. Házasságtörő .egység
ez más néven, még ha házastársak között jön is Iétre. Barátság ott létezik,
hol a távolságot megőrzik és tisztelik.

Ha kedvünk lelnénk abban, hogy valamire éppúgy gondolunk, mint a sze
retett lényre, vagy ha minden esetben a vélemények megegyezését kívánnánk,
éppoly csapás lenne ez a barátság tisztaságának, mint a szellemi becsületességnek.
Nagyon gyakori eset ez. De a tiszta barátság is ritka.

Ha az emberek között a szeretetnek és a szükségszerűségnek viszonyai nem
változnak át természetfölötti módon barátságga, nemcsak tisztátalan 'és alantas
lesz ez a szeretet, hanem gyűlölettel és megvetéssal is társulni fog. Nagyon jól
látható ez a Nők iskolájában és a Phaedrában. E mechanizmus mindenütt ugyan
az, mínt a testi szerelemben. Könnyű megértenünk ezt. Gyűlöljük azt, kitől

függünk. Undorral kezeljük azt, ki tőlünk függ. A szeretet nemcsak "társul"
ezekkel, hanem teljesen gyűlöletté és undorrá változik. Néha még ez átváltozás
is csaknem közvetlenül következik be, annak előtte, hogy a szeretetnek egyetlen
jele is megmutatkozott volna; ez az az eset, mikor a szükségszerűség rögtön
kívillantja fogait. Ha a szűkségszerűségnek, mely az embereket összeköti, nem
természete a szeretet, ha csak a körülményektől függ, az ellenségeskedés gyak
ran egyszeriben kipattan.

Mikor Krisztus azt mondta tanítványainak: "Szeressétek egymást" - nem
a ragaszkodást írta elő nekik. Mivel valóban volt közöttük kapcsolat gondol
kodásuk egyezősége, közös életük, szokásuk folytán, azt parancsodta meg nekik,
hogy kapcsolataikat alakítsák át barátsággá, nehogy tisztátalan ragaszkodásba
vagy gyűlöletbe engedjék magukat hajszolni.

Mivel Krisztus kevéssel halála előtt fűzte ezeket a szavakat új parancsként
a felebarát szeretetének és Isten szeretetének parancsaíhoz, azt is gondolhatnánk,
hogy a tiszta barátság, a felebarát szeretetéhez hasonlóan, valami szentséghez
foghatót rejt magában. Kriszbus talán jelezni is akarta ezt a keresztény barát
ságról, mikor így szólt: "Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben,
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köztetek leszek". A tiszta barátság mása az eredendő és tökéletes barátságnak,
mely a Háromságé. s ez maga a lényege Istennek. Lehetetlen, hogy két emberi
lény egy legyen és óva ügyeljen mégis a kettejüket elválasztó távolságra, ha
Isten nincs jelen mindegyikőjükben.A párhuzamosak találkozási pontja a végtelen.

KINYILVANíTOTT ÉS ELREJTETT, SZERETET

A legszűklátókörűbb katolikus sem merné állítaní, hogy a részvét, a hála,
a világ szépségének szeretete, az egyházi szertartások szeretete azoknak a szá
zadoknak és azoknak az országoknak a kiváltsága, melyekben az Egyház már
jelen volt. E szerétetek ritkák a maguk tisztaságában, de még nehezebb lenne
bizonyítani azt, hogy gyakoribbak lettek volna ezekben a századokban vagy
ezekben az országokban, mint másokban. Azt képzelni, hogy Krisztus nélkül
létrejöhettek annyi, mint Krisztust gyalázkodásíg lealacsonyítaní ; kegyetlenség ez,
majdnem istenkáromlás.

E szeretetek természetfölöttiek; és bizonyos értelemben képtelenek. Örült
ségek. Míg a léleknek nincs közvetlen kapcsolata magával Isten személyével,
addig semmiféle ismeret nem támasztja alá őket, sem a tapasztalat, sem az érzés.
Nincs bizonyosság, melyen nyugodnának. ha nem metaforikus értelemben hasz
náljuk a szót, a kétségeskedés ellentétét jelölvén vele, Következésképpen, igen'
kívánatos, hogy ne kísérje őket semmiféle hiszékenység. így becsületesebb az
értelemnek, így őrzi meg jobban a szerétet tisztaságát. Mindenképp megfelelőbb.

Az isteni dolgok tekintetében a hiszékenység nem elég. Egyedül a bizonyosság
elegendő. Aki a bizonyosságet nem érte el, méltatlan Istenhez.

A készülődés ideje alatt e közvetett szeretetek fölfelé irányuló mozgást
indítanak el a lélekben, figyelmet, melyet valami erő fölfelé szegez. Mikor majd
Isten személyesen eljön, nemcsak hogy meglátogassa, mint jóelőtte sokáig tette,
hanem hogy elárassza a lelket, középpontját magához vegye, minden másként
történik majd. A csibe föltörte a héjat, kívül jutott a világ tojásán. E kezdeti
szerétetek megmaradnak, erősebbé válnak, mínt azelőtt voltak, de mássá. Aki
megszenvedte ezt a kalandot, jobban szeretí "a szerencsétleneket, mint azelőtt,

azokat, kik szerencsétlenségén könnyítenek, barátait, az egyházi szertartásokat,
a világ szépségét, Am e szeretetek olyasféle lefelé ható mozgássá alakulnak,
amilyen az Istené, sugaruk belévegyül Isten világosságába. így legalább el tud
juk viselni.

E közvetett szeretetek magatartások pusztán a lények iránt és a jó felé
törekvő léleknek evilági tárgyai iránt. Tárgyuk nem valamí jó. Jó nem létezik
a világon. Tulajdonképpen nem is szeretetek ezek. Csak szeretní való magatartások.

A készülődés időszakában a lélek a semmit szereti. Nem tudja, vajon vála
szol-e szeretetére valami valóságos. Hinni akarja, hogy tud róla. De hinni más,
mint tudni. Az ilyen 'hiszékenység nem nagyon segít. A lélek csak azt tudja
bizonyosan, hogy éhezik. A lényeges az, hogy éhségét elkiáltsa. A gyermek akkor
sem hagyja abba a sírást, ha azzal áltatják, hogy tán nem is létezik kenyér.
Ennek ellenére tovább sír.

Nem az veszélyes, hogy alélek gondolkodik arról, hogy van vagy nincs. ke
nyér; hanem ha hazugsággal arra veszi rá magát, hogy nem is éhes. Csakis
hazugsággal. veheti rá magát erre, mivel éhségének valósága nem hiszékenység,
de bizonyosság,

Míndannyian tudjuk, hogy a világon jó nincsen, hogy minden, mí itt jónak
jelenik meg, véges, határos, kimerül s ha egyszer kimerül, meztelenül engedi
látni a szükségszerűséget, Valószínűleg minden ember többször átérezte magában
azt, amit világosan be is vallhatott: hogy nincs jó a világon. De mihelyt meg
világosodik előttük ez az igazság, be is borítják hazugságokkal. Sokan még tet
szelegnek is abban, ha kinyilváníthatják, hogya szomorúságban morbid gyönyörre
találtak; épp azok, kik soha nem tudták elviselni, hogy percnél tovább nézzenek
farkasszemet vele. Az emberek úgy érzik,. halálos veszély fenyegeti őket, ha
hosszabb időre farkasszemet néznek ezzel az igazsággal. És ez így is van. Ez
az ismeret halálosabb a kardnál; oly halállal gyötör, mely jobban ijeszt, mínt
a testi halál. Idővel mindent megöl bennünk, mít énnek hívunk. Hogy megőriz

zük életünket, jobban kell szerétnünk az igazságot, mint az életet. Akik így tesz
nek, Platón kifejezésével élve, elfordulnak mindattól, mí a lélekkel végbemegy.
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Nem Istenhez fordulnak. Hogyan is fordulhatnának hozzá vaksötétben? Maga
Isten készíti nekik a megfelelő utat. De hosszú időnek kell eltelnie, hogy meg
mutassa magát. Nekik addig mozdulablan Kell várniuk, figyelmüket nem szabad
másfelé fordítaníuk, hallásuk mindig legyen éber, és úgy kell várakozniuk nem
tudni míre, hogy hívásokra és veszélyekre süketek, ütésekre tántoríthataUanok

-legyenek. Ha a hosszú várakozás után Isten homályosan látszani engedi fényét
vagy akár személyesen tárja föl magát, az csak egy-egy pillanat műve. Újra
mozdulatlannak, ébernek kell maradni, rezzenéstelen várakozni, csak akkor
híva, ha a vágy nagyon erős.

Nem a lelken múlík, hogy higgyen Isten valóságában, ha Isten nem nyilat
koztatja ki valóságát: Vagy udvariasságból ejtjük ki Isten nevét valami másra és
ez bálványimádás: vagy istenhitünk elvont és verbális. így áll a helyzet az olyan
országokban és az olyan korokban, melyekben a vallás dogmáit a szellemnek
eszébe sem jut kétségbe vonni. A nemhivés áüapota az ilyenkor, amit Keresztes
Szent János éjszakának nevezett. A hit megreked a hangoztatásban .és nem
hatol a lélekbe. Az olyan korban, rnínt a miénk, a hitetlenség Keresztes Szent
János sötét éjszakájának megfelelője lehetne, ha a hitetlen szeretí Istent, ha
olyan, akár a gyermek, ki nem tudja, van-e valahol kenyér, de azért elkiáltja
magát, hogy éhezik.

Mikor eszünk a kenyérből, vagy ha ettünk belőle, tudjuk, hogya kenyér
valóságos, Máskülönben kétségbe is vonhatnánk vadóságát. A filozófusok kétség
be vonják a látható világ valóságát. De ez a kétség pusztán verbális, mely nem
sérti a bízonyosságot, mely míntegy még jobban nyilvánvalóvá teszi azt a jól
gondolkodó szellem számára. Miként az, kinek Isten fölfedte valóságát, nehéz
ség nélkül kétségbe vonhatja valóságát. E kétség pusztán verbális, hasznos gya
korlat az értelem egészségének. Az árulással fölérő bűn az, ha egy ilyen ki
nyilvánítás előtt vagy jóval utána kétségbe vonnánk, hogy nem Isten volna az
egyedüli valami, ki megérdemli, hogy szeressék. Ez olyan, mit ha elfordítanánk
tekintetünket. A szeretet a lélek tekintete. Ezt tenni annyi, mint egy pillanatra
fölfüggeszteni a várakozást és a figyelmet.

Élektra nem kereste, - várta Oresztészt. Mikor azt hitte már, hogy Oresztész
nem létezik többé, hogy a világnak egyetlen zugában nem találni meg, azért
még nem közeledett környezetéhez. Megvetessel fordított hátat neki. Jobban
szerette Oresztész hiányát, mint bárki más jelenlétet. Oresztésznek kellett volna
megszabadítania szolgasorsából, kolduséletéből, a megalázó munkából, a piszok
ból, az éhségből, megszámlálhatatlan ütéstől és megalázástól. Semmi reménye
nem volt már ebben. De egy pillanatig sem jutott az az eszébe, hogy más
megoldást válasszon, mely csillogó és elismert életet szerezne neki, azt a megol
dást, hogy megbékéljen a leghatalmasabbakkal. Nem akart gazdaggá válni és
arra gondolni, hogy ezt nem Oresztész szerzi meg neki. Egyetlen gondolatával
sem gondolt ilyenekre. Mindössze annyit kívánt, ne létezzék, ha Oresztész sem
létezik.

E pi1lanatban Oresztész nem türtőztetheti tovább magát, Nem tudja nem
megnevezni önmagát. Kétségtelen bizonyosságát adta, hogy ő Oresztész. Élektra
meglátta, meghallotta, megérintette. Nem is kérdezte többé, szabadítója él-e.

Akivel megtörtént Élektra kalandja, aki látta, .hallotta, és megérintette lel
kével magával, az ismeri föl Istenben e közvetett szeretetek valóságát, azokét,
melyek olyanok voltak, mint a visszfény. Isten a tiszta szépség, Fölfoghatatlan
dolog ez, hiszen a szépség lényegénél fogva érzékelhető. Nem érzékelhető szép
ségről beszélni szócsavarásnak tűnik annak, ki elméjében a szigorúság vala
melyes igényét hordja; és joggal. A szépség míndíg csoda. De van másodlagos
csoda is, míkor a lélek nem érzékelhető szépség benyomását kapja, midőn nem
elvontságot érzékel, hanem valóságos és közvetlen élményben van része, például
olyanban, amilyet egy ének szerez neki abban a pillanatban, ahogy fölhangzik.
Minden úgy játszódik le, míntha - csodálatos előny folytán - magának az
érzékenységnek . vált volna nyilvánvalóvá, hogy a csönd nem a hangok hiánya,
hanem véghetetlenül valóságosabb, mínt a hangok, és a zenekari ülés jóval tö
kéletesebb, mínt az, amit a hangok lennének képesek megzengetní. Aztán a csönd
nek is fokozatai vannak, Az uníverzum szépségében oly csönd van, mely Isten
csendjéhez képest zajongás.

És Isten az igazi felebarát. A személy fogalma tulajdonképpen csak Istenre
alkalmazható, ahogy a személytelen fogalma is csak rá. Isten hajol fölibénk, sze-
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roncsétlenek fölé, kik kevés tehetetlen és vérző hús vagyunk. Am ugyanakkor
valamiképp O az a szerencsétlen is, ki oly élettelen testként jelenik meg szá
munkra,. akiben, úgy látjuk, egyetlen gondolat nincs, oly szerencsétlen, hogy
senki nem tudja címét és nevét. Ez az élettelen test a teremtett világ. Az a sze
rétet, mellyel Istennek tartozunk, s melynek elérése legnagyobb tökélyünk len
ne, a hálártak és a részvétnek egyként isteni modellje,

És Isten a tulajdonképpeni barát. Hogy közte és köztünk. a 'végtelen távol
ságon át az egyenlőséghez hasonló valami legyen, teremtményeibe tökéletességet
akart helyezni, a beleegyezésnek tökéletes szabadságát, hogy elfogadjuk-e vagy
sem azt az utat, melyet önmagához kijelölt nekünk. Még képességünket is ki
terebélyesitette a tévedésre és a hazugságra, hogy meghagyja hamis és képzelet
beli uralmunk képességét nemcsak a világegyetemen és az embereken, hanem ön
magán is, míg e szót meg nem tanuljuk jogosan használni. Megadta nekünk
e véghetetlen illúziónak a képességet, hogy legyen erőnk lemondani róla a sze
retet által.

Végezetül pedig, az Istennel való kapcsolat az igazi szentség,
De abban is majdnem bizonyosak lehetünk, hogy azok, kikben Isten szeretete

megszüntette az evilági tiszta szereteteket, Istennek hamis barátai.
Lelkünknek és Istennek közvetlen kapcsolata után a felebarát, a barátok, az

egyházi szertartások, a világ szépsége sohasem süllyednek az irreális dolgok
színtjére. Ellenkezőleg, e dolgok egyedül most válnak valósággá, Azelőtt félig
-meddig álmok voltak. Azelőtt nem is volt semmi valóság.

REISINGER JANOS fordítása

MAGYAR FERENC

A KATOLIKUS SAJTÓ
MAI FELADATAIRÓL

A zsinat programja

A II. vatikáni zsinat [elentőségét ma mindenekelőtt abban látjuk, hogy bát
ran hozzányúlt az Egyház korszeru megújulásának legalapvetőbb íeltételéhez:
újjárendezni az Egyház viszonyát a Világhoz.

XXIII. János pápa aggiornamentójában sokan csupán egy kényszerű - a kor
követelményei által kiprovokált - alkalmazkodási szándékot láttak, holott ennél
szélesebb és mélyebb, az Egyház egész életének újjárendezésére irányuló valósá
gos reformról van szó. Lényegében annak a felismerésnek a következményeiről,

mely szerint a katolikus Egyház - és a katolikus vallásszemlélet nem csaphatja
be az ajtót a gyökeres és felgyorsult változásokon átment Világ előtt, melyet 
mint valami kellemetlen vendéget - ki akar rekeszteni, hogy meghitt kettesben
maradhasson Istennel.

A Zsinat egyik alapvető dokumentuma, a Gaudium et spes (Az Egyház a
mai világban) erről az alábbiakat mondja bevezetőjében: "A Zsinat - tanúja és
hirdetője Istennek Jézus Krisztusban összegyűjtött teljes népe hitének - úgy
bizonyíthatja tehát legékesszólóbban szolídaritását, tiszteletét és szerétetét a
teljes emberi család iránt, amelyhez hozzátartozik, hogy párbeszédet kezdemé
nyez vele a különféle problémákról, ezekre rávetíti az Evangélium fényét, és az
emberiség rendelkezésére bocsátja azokat az üdvözítő erőket, amelyeket a Szerit
lélek vezette Egyház kapott Alapítójától. Hiszen üdvözíteni kell az emberi sze
mélyt, a társadalmat pedig meg kell újitani. Az ember szolgál tehát ennek az
egész fejtegetésnek vezérfonalául, mégpedig az ember mint egység és egész, szí
vével és lelkiismeretével, értelmével és akaratával, testestől-lelkestől. A Szent
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