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Bátorító párbeszéd
megpróbáltatás idején
Egy magyar készítette latinul, latinból fordították
franciára és franciából angoira

Vince

Ki gondolta volna, körösztapám, néhány évvel ezelőtt, hogy bárki
ebben az országban a bajban és betegségben fekvő felebarátját
azért látogassa meg, hogy - mint most én - erőt keressen és me
rítsen tőle, vagy bátorítván őt úgy tegyen, mint én veled. Annak
ellenére ugyanis, hogya papok és a barátok felszólítják a betege
ket, hogy gondoljanak a halálra, mi, evilági felebarátok, attól való
félelmünkben, hogy elbátortalanítjuk őket, mégis azt tesszük Ma
gyarországon, hogy az élet reményével kecsegtetve őket felemel
jük szívüket (Kol 3,1-2). Most azonban, körösztapám, olyanná lett
itt a világ, és olyan nagy veszedelem tűnik közeledni, hogy szerin
tem az ember legerősebb vigasza az, ha azt láthatja, ő már nem is
lesz. Nekünk viszont, akik biztos tovább élünk itt, ebben a nyomo
rúságban, a megpróbáltatás idején bátorító bölcsességre van szük
ségünk olyan valakitől, mint te, körösztapám. Hiszen te hosszú,
erényes életet éltél, jártas vagy Isten törvényében, s csak kevesen
jártasabbak ezen a téren ebben az országban, és embert próbáló ér
tékes tapasztalatot is szereztél olyasmikről, amiktől most félünk,
mert kétszer kerültél törökországi börtönbe életed során, és talán
nemsokára elköltözöl ebből a világából. Ugyanakkor ez lehet nagy
erőforrásod, körösztapám, hiszen Istenhez költözöl. Ám úgy
hagysz itt minket, véreidet, mint vigasztalan árvákat, akiknek pe
dig igazi támogatásoddal, bölcsességeddel és bátorításoddal rég
óta nagy erőt adtál, nemcsak mint egyesek körösztapja, vagy mint
mások puszta rokona, hanem úgy is, mintha mindannyiunknak te
lettél volna az édesapja.

Antal

Édes fiam, mindezt nem tagadhatom. Azonban nemcsak itt, Ma
gyarországon, hanem a kereszténység területén szinte mindenütt
olyan keresztényietlen a bátorítás, hogy a betegnek többet árt,
mint használ. Betegség idején ugyanis az élet keresésével és az élet
utáni vágyakozással eltéríti az embert a halálról, az ítéletről, a
mennyről és a pokolról való elmélkedéstől,holott ezzel kellene el
töltenie ideje nagy részét, sőt a legjobb egészségben eltöltött egész
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életét. Mindazonáltal az ilyen bátorítás szerintem több a balgaság
nál, ha korombélinek ajánlják. Hiszen jól tudjuk, hogya fiatalok is
korán meghalhatnak, s igazán biztosak lehetünk abban, hogy az
öregek sem élnek sokáig. Mivel azonban - Tullius szerint - sen
ki sem öreg annyira, hogy ne remélne életében még egy évet, sőt

mulandó hiábavalóságból ebben örömét leli, és ezzel bátorítja ma
gát, a más emberektől származó hasonló bátorítás - még több tá
pot adva a tűznek - valójában felemészti azt a kellemes nedűt,

amelynek a leginkább kellene őt felfrissítenie, ami tulajdonképpen
Isten kegyelmének egészséges harmata, amelynek megfelelőenaz
embernek Isten akarata szerint el kellene innen vágyódnia, illetve
azt kellene kívánnia, hogy vele legyen a mennyben. Nos, ha ilyen
nehéznek találod tőletek való távozásomat, mint olyan valakiét,
akit jóindulattal úgy ismertetek, hogy korábban támaszotok és
erőforrásotok volt, bárcsak adta volna Isten, hogy neked és a töb
bieknek legalább a felét meg tettem volna annak, mint amit én ma
gam megteendő kötelességemnek tartok. Amikor azonban Isten
elvesz engem innen, és magatokat vigasztalannak vélitek, mintha
fő vigaszotok én lettem volna, akkor szerintem olyan számvetést
végeztek, amellyel mintha leginkább elvetnétek magatoktól egy
erős botot (Zsolt 22,4), és egy rothadt nádszálra támaszkodnátok,
ugyanis a ti vigaszotok Isten, ő kell, hogy az legyen, nem pedig én.
Ő ugyanis biztos vigasz, aki - mint ahogya tanítványainak
mondta - soha nem hagyja szolgáit vigasztalan árvaságra jutni,
még akkor sem, amikor a halál nyomán hagyta el tanítványait, ha
nem ígérete szerint egyrészt elküldte nekik a vigasztalót, az Atyjá
tól és önnön magától származó Szentlelket, másrészt biztosította
őket, hogy ő maga mindenkor velük lesz a világ végezetéig (Jn
14,16-18,25-26; Mt 28,20). Ezért ha tagjai vagytok az ő nyájának és
hisztek ígéretében, hogyan lehettek vigasztalanok bármilyen meg
próbáltatás idején, amikor Krisztus és az ő Szentlelke és velük
együtt a tőlük elválaszthatatlan Atyjuk - ha beléjük vetitek teljes
bizalmatokat és reményeteket - sem egy ujjnyira a térben, sem
egy percre az időben nem hagynak el benneteket?

Vince

Körösztapám, még ezek a tulajdonképpeni szavak is, amelyekkel
helyesen igazolod, hogy Isten kegyelmes jelenléte miatt nem ma
radhatunk vigasztalanok, olyan érzést keltenek, és azt tudatosítják
bennem, hogy mennyire elvész a vigasz körünkből, mikor már nem
leszel. Ennek ellenére, körösztapám, miközben ezt mondod nekem,
nem tehetek mást, csak igaznak tarthatom, viszont ha ezt most nem
hallottam volna tőled, nem emlékeztem volna rá, és nem is jutott
volna eszembe. Ezen túl azonban, amint megpróbáltatásaink terhe
és gyakorisága növekedni fog, úgy nemcsak egy-két ilyen jó szóra
lesz szükségünk, hanem számtalanra, hogy szívünknek biztos és
erős falai legyenek a viharos tenger nagy hullámverése ellen.
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Antal

Édes fiam, bízzál erősen Istenben, ő minden időben gondoskodik
alkalmas külső tanítókról számotokra, vagy ő maga fog kellő mó
don bensőtökben tanítani benneteket.

Vince

Ez rendben van, körösztapám. Ha viszont felhagynánk a külső ta
nulással, amikor rendelkezésünkre állna, és arra figyelnénk, hogy
csakis Isten tanítson bensőnkben, akkor ezzel Istent kísértenénk,
és nemtetszését váltanánk ki. Mivel pedig most azt látom, hogy
amikor már nem leszel, komolyan híjával leszünk annak bármely
formájával, ezért azt hiszem, Isten kötelez arra, hogy kérve kérje
lek most, körösztapám, ebben a rövid időben, amikor még velünk
vagy, légy szíves, engedd, hogy - a megpróbáltatás nagy viharai
ellen, amelyek engem és mind az enyéimet már komolyan sújta
nak, és amelyek, félek, most a kegyetlen török közeledtével sú
lyosbodnak - hadd tanuljak tőled annyi bölcsességet és bátorí
tást, mindezt az emlékezet számára elraktározva, hogy rokonaink
hajóját irányíthassam és felszínen tarthassam a lelki vízbefúlás ve
szélyével szemben.

Ne legyél tudatlan afelől, körösztapám, hogy mekkora csapá
sok sújtottak bennünket az utóbbi időkben, amelyek következté
ben szegény családunk egy része akkora szomorúságba zuhant,
hogya szerény elmém nyújtotta vigasztalás alig képes bár
mennyire is enyhíteni fájdalmukat. Most ráadásul, mióta ideér
tek a hírek a nagy Töröknek a mi tartományaink elleni, sokat
emlegetett vállalkozásáról, szinte másról sem beszélhetünk,
másra sem gondolhatunk, mint az ő erejére és a mi szereneset
lenségünkre. Így tehát folyton lepereg lelki szemeink előtt a bor
zalom félelmes képe: rettentő ereje és hatalma, fokozott rosszin
dulata és gyűlölködése, és páratlan kegyetlensége, amelyet rab
lás, fosztogatás, gyújtogatás és pusztítás kísér közelgő serege út
ján; meg mészárlás, vagy az emberek elhurcolása távol a hazá
tól, ott pedig a párok és családok egymástól történő messzire
eső szétszakítása, egyesek rabszolgaságban, mások bőrtőncella

ban, megint másokat diadalittasan megkínoznak és legyilkolnak
a nagy Török jelenlétében; meg ideküldi embereit és velük az ő

hamis hitét, hogy az itt élők és még itt maradók vagy mindent
elveszítsenek és maguk is elvesszenek, vagy hajtassanak a meg
váltó Krisztusba vetett hit elhagyására és a Mohamed hamis
hordájába való behódolásra. Amitől pedig mindennél jobban fé
lünk, az nem más, mint az, hogy népünknek nem kis része, akik
igazából itt élnek a mi körünkben, mint halljuk, behódoltak
neki, vagy már szövetkeztek vele, ami, ha igaz, talán megőrzi

egy részüket a Török csapásától. Aztán azonban azok, akik az ő

törvényéhez térnek, semmit nem hagynak felebarátaiknak, vi
szont javainkat és testünket is megkapják, hacsak nem követjük
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őket, és el nem hagyjuk mi is Megváltónkat. Akkor aztán (hi
szen a született törökök közül egy sem olyan kegyetlen, mint a
hamis, hitehagyott keresztény) veszélybe fogunk kerülni, ha ki
tartunk az igazságban: keményebben bánnak velünk és kegyetle
nebb halállal halunk hazánkban saját honfitársaink kezétől, sem
mint ha elhurcolnának bennünket Törökországba.

Ezek a vészterhes kilátások oly súllyal nyomasztják szívünket,
miközben nem tudjuk, hogy fordul szerencsénk, és ezért a leg
rosszabbaktól félünk, hogy - amint Megváltónk jövendölte Je
ruzsálem népének - közülünk sokan már a vész bekövetkezte
előtt azt kívánják, hogy a hegyek omoljanak rájuk, vagy a völ
gyek nyíljanak meg és nyeljék el őket és temessék be őket (Lk
23,28-30).

Ezért, körösztapám, ezekkel a rettentő megpróbáltatásokkal
járó borzalmas félelmekkel szemben, amelyek némelyikéről jól
tudod, hogy már elérte házunkat, mások pedig a tőlük való ré
mületben élnek, nyújts nekünk, míg Isten köztünk hagy téged,
oly sok bátorító bölcsességet, amennyit csak leírhatok. majd pe
dig tarts ki mellettünk és támogass bennünket, amikor Isten el
hív közülünk.

Antal

Édes fiam, nehéz ezt hallanom, hiszen amint mi, akik itt, errefelé
élünk, most oly komolyan félünk attól, amitől néhány évvel ez
előtt egyáltalán nem féltünk, úgy - attól tartok - nemsokára
azok is félni fognak tőle, akik azt hiszik magukról, hogy most
nagy biztonságban vannak, mert távolabb élnek. Görögország
nem félt a Töröktől, amikor én születtem, viszont kevéssel késóbb
az egész birodalom az övé lett. A nagy szíriai szultán többre tartot
ta magát ellenfelénél. s te már rég megszülettél, amikor azt a biro
dalmat is megszerezte. Azt követően elfoglalta Nándorfehérvárt,
ennek a királyságnak az erősségét. Azóta megölte nemes, ifjú, lo
vagias királyunkat. Most pedig ketten acsarkodnak értünk. Adja
az Úr a kegyelmét, nehogy a harmadik eb marja el a csontot
előlük. Mit mondjak Rodosz nemes, erős városáról? Annak meg
nyerését a kereszténység egész teste feletti győzelemnek számítja,
hiszen nem volt képes az egész kereszténység megvédeni azt az
erős várost ellene. Mindent összevetve, ha a keresztény fejedelmek
mindenütt, ahol kellett, időben komolyan foglalkoztak volna az
üggyel, a Török soha nem foglalt volna el egyet sem ezek közül a
helyek közül. Részben azonban a közöttünk támadt széthúzás mi
att, részben pedig azért, mert senki nem törődik azzal, mi fenyege
ti a másikat, hanem mindegyik fél eltűri, hogya másik a maga út
ját járja, a Török néhány év alatt rendkívül megerősödött,a keresz
ténység viszont nagyon komolyan meggyöngült. Mindezt azon
ban rendellenes magatartásunk okozta, amivel Isten nincs megelé
gedve.
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Most viszont mivel számos bátorító dolgot kívánsz tőlem,

amit megőrizhetsz az emlékezetnek, és amivel a tieidet vigasz
talhatod. bizony összetett félelmeid felsorolásából és tömegéből

magam is megéreztem, hogy nagy szükség van ennyi baj ellen
bátorító tanácsra. Valójában, fiam, kevéssel jöttöd előtt számot
vetettem magamban a Török közeledtével. és ez hirtelen arra
késztetett. hogy számot vessek saját halálommal. Ebben a tekin
tetben jóllehet teljes bizalommal remélern. hogy Isten nagy irgal
mából megváltott lélek vagyok, de mert magán-kinyilatkoztatás
nélkül senki nem lehet biztos abban, hogy elkerüli a félelem, el
elmélkedtem a pokolbéli kínokról. majd visszagondoltam a Tő

rökre. Először semminek tűnt a rettenete, amikor a menny
örömteli reményével hasonlítottam össze. Utána másfelől össze
hasonlítottam a pokol félelmetes borzalmával; ily módon meg
vizsgálva elmémben a rettenetes ördögi gyötrelmeket a tomboló
örök tűz komoly megfontolásával együtt, úgy tűnt, hogy ha a Tö
rök egész hadserege - minden trombitája és tamburinja is -,
hogy ágyamban végezzen velem, eljönne hálószobám ajtajához, a
másik összehasonlítás tekintetében semmit sem nyomna a latban.

Most azonban, ahogy panaszos szavaid hallottam, amint fel
tártad előttem azt a rengeteg nyomasztó szomorúságot, amely a
már bekövetkezetteken túl rövid időn belül valószínűleg követ
kezni fog, engem is elfogott a megrázkódtatás. Ezért engedek a
kérésednek. hogy a bátorítás tárháza kéznél legyen számodra,
hogy erre hagyatkozzál, és hogy szívedben tartalékul álljon a
komoly megpróbáltatás alkalmával esetleg felmerülő keserű ret
tegés mérgének ellenszereként. Ezennel pedig (szerény szellemi
képességeim szolgálatára hagyatkozva) örömmel elevenítem fel
számodra mindazt, amit korábban olvastam. hallottam vagy át
elmélkedtem, s ami talán alkalmasan segít bennünket célunk el
érésében (CW12 3/1-9/16).

***
Antal

Azok a szavak, amelyeket Szent Pál lzaiás prófétától idéz, és ame
lyek Krisztus megtestesülésérőljövendölnek, helyesen igazolják a
mennyei örömöket: Nec oculus vidit, nec aurus audioit, nec in cor
hominis ascendit, quae preparavit deus diligentibus se (IKor 2,9). Bi
zony világunk jelen állapotában a mennyei örömök elmondhatat
lanok emberi szájjal, emberi füllel felfoghatatlanok, emberi szívvel
elképzelhetetlenek. olyannyira felülmúlják mindazt, amiről az em
ber valaha is hallott, mindazt, amiről az ember valaha is beszélni
képes, és mindazt, amit bárki valaha is ésszerű keretek között el
gondolni képes. Ennek ellenére a megváltott lelkek számára így
előkészített mennyei örömökről azt mondja a mi Urunk Szent Já
nos által, hogy szent vértanúinak, akik őmiatta szenvednek, jelleg-
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zetes örömöt ad majd. Azt mondja ugyanis, Vincenti dabo edere de
ligno vitae: Annak, aki győz, az élet fájáról adok enni (Jel 2,7). És is
mét: azt, aki győz, fehér ruhába öltöztetik, és én megvallom a ne
vét Atyám előtt és az ő angyalai előtt (Jel 3A-S). És ugyancsak ő

mondja: Ne félj azoktót amiket el kell szenvedned, stb., hanem le
gyél hűséges a halálig, és én neked adom az élet koronáját; azt, aki
győz, nem sebzi meg a második halál (Jel 2,10-11). Ugyancsak ő

mondja, Vincenti dabo manna absconditum, et dabo illi calculum
candidum. Et in calculo nomen novum scriptum quod nemo scit nisi qui
accipit: Annak, aki győz, titkos és rejtett mannát adok, és egy fehér
követ adok neh és a kövébe egy új név lesz írva, amelyet senki
nem ismer, csak az, aki kapja (Jel 2)7).

Régen Görögországban, ahol Szent János írt, a tiszteltre méltó
hivatalokba szavazással szokták megválasztani az embereket.
Minden ember hozzájárulását szavazatnak hívták, amelyet he
lyenként élőszóban nyilvánítottak h helyenként kézfeltartással
jeleztek, a szavazatok egy fajtáját pedig bizonyos dolgok igény
bevételével adták le, amelyeket latinul úgy hívtak, hogy calculi,
mert helyenként ehhez kerek köveket használtak. Nos, azt
mondja a mi Urunk, hogy annak, aki győz, ő fehér követ ad;
azok ugyanis, amelyek fehérek voltak, a próbát kiállókat jelölték.
míg a feketék a próbát ki nem állókat jelölték. és ezekre a kö
vekre szokták írni annak a nevét, akire szavaztak. Most tehát azt
mondja a mi Urunk, hogy annak, aki győz, a kövön ő új nevet
ad, amelyet senki más nem ismer, csak az, aki kapja.

Ugyancsak ő mondja: azt, aki győz, oszloppá teszem az én Is
tenem templomában, és ő onnan ki nem megy többé, és én őrá

írom az én Istenem nevét és az én Istenem városának a nevét, az
új [eruzsálemét, amely az én Istenemtől a mennyből száll alá, és
én őrá írom az én új nevemet (Jel 3,12).

Ha tovább időznénk ezeknél a jellegzetes ajándékoknál. és ké
pesek lennénk megvilágítani őket a többivel együtt, amelyeket a
Jelenések könyvének második és harmadik fejezete mutat be, ki
derülne, hogy ezek a mennyei örömök mennyire felülmúlják
mindazt a bátorítást, amely valaha is bárki eszébe jutott itt a föl
dön élve (CW12 309/1-310/16).

***
Antal

Micsoda balgaság tehát félelemből futni az elől a halál előt amely
ről belátod, hogy nem sokkal később azt kívánod majd, bárcsak
haltál volna meg azzal a halállal? Bizony, azt hiszem, szinte min
den jó keresztény ember nagyon örülne ma, ha tegnap Krisztus hi
téért kegyetlenül lemészárolták volna akár csak a menny utáni
vágyból fakadóan is, mintha nem is lenne semmiféle pokol, leszá
mítva a kín közeledtével fellépő félelmet, s ez az összes akadá-
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lyunk. Viszont ha másfelől a pokol kínjára gondolnánk, amelybe
beleesünk, miközben menekülünk előle, akkor egyáltalán nem
lenne akadály az a rövid kín. Máskülönben inkább elébe sietnénk,
ha odaadóan elmélyülnénk a mennyei örömökben, amelyekrőlaz
apostol azt mondja, Non sunt condignae passiones hujus temporis ad
futuram gloriam quae revelabitur in nobis: A jelenkor szenvedései
nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely megnyilvánul raj
tunk (Róm 8,18). Azt hiszem, fiam, nem lenne szükségünk ebben
az ügyben semmi többre, mint Szent Pálnak erre az egy mondatá
ra, ha jól megfontoljuk. Hiszen gondold csak meg, édes fiam, ha
módunkban állna, hogy egyedül én és te szenvedjük el mindazt a
bajt, amit a világ szenved el, mindez sem lenne elég érdemszerző

önmagában ahhoz, hogyelsegítsen minket arra a boldogságra,
amelyről azt reméljük, hogy örökké részünk lesz benne. Ezért te
hát arra kérlek, hagyjad, hadd oltson ki szívedből minden evilági
bajt ennek a boldogságnak a szemlélése, és azért imádkozom,
hogy velem is ez történjék. Ezért, édes fiam, ezekkel a szavakkal
így fejezem be immár egész mondandómat s búcsúzom tőled.

Most kezdem csak érezni, hogy elcsigázott lettem.

Vince

Bizony, körösztapám, jó ez a befejezés, és nem csoda, hogy elcsigá
zott lettél. Ma ugyanis annyira kimerítettelek, hogy szomorú len
nék kínos fáradozásod miatt, hacsak te magad is nem merítettél
volna erőt abból, hogy ilyen jól töltötted az időd, ugyanakkor a tő

led kapott jó tanácsból magam is erőt nyertem, és - bízom benne
- még többet fogok. Most tehát a mi Urunk jutalmazzon meg té
ged ezért, és bízom benne, hogy sokan fognak imádkozni érted.
Ugyanis azért, hogy többen épüljenek általad, az a célom,
körösztapám, hogy szerény szellemi képességem és műveltségem

szolgálatával jó tanácsaidat megőrizzemaz emlékezet számára, de
nemcsak a saját nyelvünkön, hanem németül is. Így aztán arra kér
ve Istent, adja meg nekem és minden majdani olvasónak azt a ke
gyelmet, hogy megértsük jó tanácsaidat, Istennek ajánllak.

Antal

Mivel azzal törődsz, fiam, hogy sok fáradságot áldozz erre, bár
csak bölcsebb embertől kértél volna tanácsot, aki jobban megfelelt
volna neked. A rátermettebbek ugyanis bővebben és jobban meg
feleltek volna. Mindazonáltal arra kérem a mi Urunkat, hogy
árassza ki Szentlelkét az olvasó keblébe, hogy bensőleg tanítsa őt a
szívében, nélküle ugyanis keveset érne mindaz, amit a világ
összes szája tudna tanítani az embernek fülhallás útján. Így tehát,
édes fiam, búcsúzom, míg Isten újra össze nem gyűjt bennünket itt
a földön vagy majd a mennyben. Amen (CW12 319/11- 320/28).

Tóta Péter Benedek fordítása
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