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GEORGES CHEVROT: A TÉKOZLÓ FIÚ;
HENRI J. M. NOUWEN: A TÉKOZLÓ
FIÚ HAZATÉRÉSE

A közelmúltban két könyvecske is megjelent a
magyar könyvpiacon a tékozló fiúról. Mindket
tő fordítás. A francia lelkipásztor, Georges
Chevrot műve "A Kármel Idt6határa" cím ű, egy
re ígéretesebb és folyamatosan gazdagodó soro
zatban került kiadásra; a holland származású,
de munkásságában amerikaivá lett teológus,
Henri Nouwen könyve pedig "A cselekvés útja
mint spirituális ösvény" című sorozatban. Már
maga a két sorozat is jelzi, hogya lelkiségi iro
dalom reneszánszát éli napjainkban. A keresz
tény ihletésű írások mellett más vallások szelle
misége is feltűnik ezekben a kiadványokban. A
divat persze nem mindig jó tanácsadó. Jól tájé
kozottnak kell lennie az olvasónak ahhoz, hogy
az értékest a silánytól, a hitelest a szemfény
vesztőtől el tudja választani, amikor egy-egy
ilyen művet a kezébe vesz.

Ez a két könyv valódi értéket kínál olvasójá
nak. Mindkettőneka szerzője katolikus pap, te
ológus, de ezen felül híres előadó is volt, írásuk
is őrzi az élőszó varázsát, személyes közvetlen
ségét. Mégis alapvető különbség van kettőjük

kőz őtt, s nem csak azért, mert a könyvek - és
írójuk - megszületésének idejét fél évszázad
választja el egymástól.

Chevrot az Evangélium talán legismertebb
paraboláját v álasztja elmélkedése tárgyául - és
azt elemzi olvasói nak. Két részre osztja elmél
kedését: a fi ú, eltávozására és hazatér ésére. a
bűn elkövetésére és megbánására. Az Atya sze
retetének és a fiú szabadságvágyának feszültsé
gében követi végig a bűn útját, annak következ
ményeivel. A fiú "meg akarta hódítani a sza
badságot, valójában azonban eldobta magától" .
"Távoli országba" jutott el, Szent Agoston sza
vával az Isten elfelejtésének állapotába. A para
bola felvonultatja a tékozló fiú bátyját is, aki
otthon marad ugyan, valójában azonban szin
tén nem érti-érzi Atyja szeretetét. Chevrot, mint
annyi más kommentátor, felidézi a "hűségesek

bűnér' is, "a szív hitehagyásait" .
A történet - és Chevrot elmélkedése - köz

pontj ában mégsem a fiú(k) bűne, hanem az
Atya szeretete, Isten öröme áll. Kár, hogy ezen
a ponton nem időz el a szerző, hanem újra
visszatér olvasóihoz/hallgatóihoz, hozzájuk in
tézve szavait. Jól felépített prédikációkat olvas
hatunk, sok magvas gondolattal, jó tanáccsal, fi-

237

gyelmeztetéssel és buzdítással. De ráérezhe
tünk a prédikációk többségének két jellegzetes
egyoldalúságára is. Egyrészt, a hatás kedvéért
olykor tovább színezi, újrameséli a Szentírás
t őrt énet ét. gyöngítve evvel az eredeti szöveget.
Másrészt elsősorban a moralizálás a célja: hall
gatóit a jóra inteni. Ehhez pedig többes szám
második személyben szólítja meg közönségét: a
sz ónok, az író személye a háttérben marad,
mintegy fölötte mindannak, amiről beszél.

Más világot nyit elénk Nouwen könyve,
mégpedig kettős fény törésen át: Rembrandt
festményén és a saját életéri keresztül. A szerző

a parabolát Rembrandt híres képén keresztül
értelmezi, amely egyik meghatározó élményévé
vált kívülről fordulatos és sike res, belülről

azonban sok viszontagsággal teli életének. Aho
gyan önmagáról beszél, az nem fölvett szónoki
póz, hanem a létének egzisztenciális mélyeibe
lehatoló ember személyes vallomása: élete so
rán először a kisebbik, aztán a nagyobbik fiú ál
lapotában élt, most, öregedve pedig az atyaság
irgalmas és befogadó szereteté t kell elsajátíta
nia. Nouwen egész benső életét végigkísérte a
"hazatérés" vágya - e könyvének alcímé űl,

egy másik könyvének pedig címéül is adta ezt.
A könyv messze túlmegy erkölcsi intelmek

sorolgatásán: az embert magához ölelő Isten és
a szeretet fészkébe vágyódó ember jelenik meg
Rembrandt képén és a könyv lapjain. Egész éle
tünk során "a fény helyébe" vágyódunk haza, a
"kezdetektől fogva létező és örökké tartó isteni
szeretetbe", "annak az Istennek a m éhébe, aki
Anya és Apa is egyben". A könyvben minden
összeér: Rembrandt története, Nouwen történe
te, az emberiség története és Isten története. Idő
és időtlenség metszete ez. A szerző - és mind
nyájunk - életének "spirituális utazása" csak
az Atya szeretetében tud haza érni. végső nyug
vóhelyére. Ez azonban nem fel-fellobbanó,
majd elha lványuló vágy, nem elérhetetlen só
várgás, hanem valós esélye mindnyájunknak.
(Sarut/an Kármelita Nővérek, Pécs, 1999; Ursus
Libris, Budapest, 2001)
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DANTE: ISTENI SZÍNJÁTÉK

A világirodalom egyik legnagyszerűbbalkotása
Babits Mihály tolmácsolásában lett irodalmunk
része, egyben fordítás-irodalmunk egyik legna
gyobb teljesítménye. "Ahogy Vergilius vezette


