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Beavatási
szertartások

lMircea Eliade:
Misztikus születések.

(Ford. Saly NoémL)
Európa, Budapest, 1999.
(A továbbiakban: Eliade)

2Eliade 29.

Válaszúton
Minden autentikus emberi élet magában foglalja a próbatételek, a
válságok, a létszorongás, az énvesztés és az önmegvalósítás, a ha
lál és az újjászületés vágyának dimenzióit. A lélek mélységeiben
ott lappang a rejtett kívánság, hogya természet és a kozmosz meg
újulásának mintájára időről időre új életet kezdhessünk. Egyfajta
recreatio gyógyító erejében bizakodunk, amely gyökeresen átalakít
ja a létezést. Az ősi kultúrákban a személyt újjáteremtő vallási ta
pasztalat pozitív funkcióval ruházza fel a halált: előkészítve a tisz
tán szellemi születést, "utat nyit ahhoz a létmódhoz, amelyhez
nem ér el az Idő pusztító keze" l. Mircea Eliade szerint a primitív
világtól a modernitás felé haladva a misztérium szerepe egyre
csökken, ám az individuáció folyamatának jelenkori elemei is a be
avatási rítusokhoz vezetnek vissza.

A hagyományos társadalmakban a serdülőkorúak beavatása a
felnőtté válás feltétele, amely nem csupán a közösség teljes jogú
tagjává teszi a fiatalt, hanem a törzs egészének megújulásával is
kapcsolatot teremt. Egy olyan határhelyzet megtapasztalását te
szi lehetővé, amely múlt és jövő metszéspontján a megszentelt
időbe és térbe nyújt bevezetést. A szertartás középpontjában a ti
tok áll, amely élet és halál misztériumával, valamint a közösség
történetével kapcsolatos. Számos olyan, látszólag értelmetlen
cselekvésformát tartalmaz, amelynek közvetlen gyakorlati hatása
nincsen, de általa mégis kialakul és megszilárdul a kontinui
tás-élmény, a tekintélytisztelet és a hűség. A fiúkat mindenek
előtt elválasztják anyjuktól. A szakítás olyan módon történik,
hogy mindkét félben mély nyomot hagyjon. Az anya tudatában
van annak, hogy akitől most meg kell válnia, azt többé soha
nem láthatja olyannak, amilyen a beavatás előtt volt: az ő gyere
kének. Az anya ettől fogva fia számára a profán világot jelképe
zi. A leválás ugyanakkor nem jelent elhagyatottságot, mert a fel
nőtt-társadalom, azaz a férfiak és a nők közössége kézen fogva
vezeti tovább a férfivá érett férfit és a nővé vált nőt. A rítusok
által a serdülő meghal a gyermeki lét felelőtlensége számára,
hogy egy magasabb rendű léthez jusson: ahhoz a léthez, amely
ben a szent részesévé válhat. 2 Elkülönítik a vadonban, ahol az
akaraterő, a szellemi éberség, a tudatos jelenlét s végül a testi
szenvedés sokszor kínzásig menő próbáit kell kiállnia. A fogki
ütéssel, körülmetéléssel, eszméletvesztéssel vagyeltemetéssel
szimbolizált beavatási halál a gyermekkor, a tudatlanság és a
profán létmód végét jelképezi, amely gyakorta a múlt felejtésé
vel, új nyelv tanulásával is társul. A szertartás során kibuggyanó
vér az erő és a termékenység jelképe. A fizikai próbatételek spi-
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3Eliade 8.

Jézus történetisége,
a feltámadás

bizonyosságának
öröme

4Eliade 235.

rituális jelentést hordoznak: egyszerre készítenek fel a felnőttélet

felelősségére és vezetnek be a szellem, illetve a kultúra világába.
A határhelyzetek rettenetes magányában a fiatal ráébred arra,
hogy szenvedés nélkül semmi értékes nem jöhet létre ezen a vilá
gon, s hogy fájdalom nélkül nincs sem szűleiés, sem boldogság. Végül
a titokkal való találkozás feltárja az emberi lét és a világ szentsé
gét. Az emberré válás feltétele, hogy az avatandó ráébredjen sa
ját teremtmény-voltára, s egy mitikus mintaképhez váljék hason
latossá. A közösség mitikus történetének megismerése átvezet egy
igazabb emberi életbe, amely nyitott a szellemi értékekre. A be
avatás végső soron "a létezés mikéntjének ontológiai megválto
zásával egyenértékű"."

Az egyistenhitre való áttéréskor születhetett meg az az illú
zióínk), hogya Törvény tiszteletére és betartására való folyama
tos nevelés, valamint a nemzeti múlt ismétlődő felidézése pótol
hatja a beavatási szertartások misztikus élményét. A szent törté
nelem - a világ üdvözítőjének eljövetelével - kilép a tör
zsi-nemzeti identifikációból, és a kereszténység hitében válik
egyetemessé. Ami Eliade szerint a keresztényeket minden más
vallástól és a kortárs ezoterikus mozgalmaktól megkülönböztet
te, az Jézus történetisége és a feltámadás bizonyosságának öröme.4 A
megváltás egy konkrét személyhez kapcsolódik, aki próbatétele
ken, megkínzatáson át alászállt a poklokra, de Isten föltámasz
totta a halálból. Az ember innentől fogva az új életet Isten aján
dékaként kapja, a megújulás "víztől és Lélektől" származik (Jn
3,5). Ezért az új élet gyökeresen új világlátást is eredményez.
Minden más vallásban az ember keresi Istent, és saját erőfeszíté

sei révén törekszik elérni a transzcendenciát. A kereszténységben
azonban Isten az, aki először szeret (Ijn 4,10). Az eltorzult isteni
képmást maga a szerető Isten újítja meg, és a személy fokról
fokra változik át az ő képmásává az Úr Lelke által (2Kor 3,18).
Ugyancsak megjelenik a transzcendens mintához való hasonulás
igénye: a szentáldozás révén a keresztény az Úr testéből és véré
ből részesül. "Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi
tovatűnt. lám valami új valósult meg" (2Kor 5,17). A föltámadás
új korszakot nyitott a történelemben, ami az emberi szellem átala
kulásának és a világ megszentelődésének misztériumaként min
denki számára befogadhatóvá teszi a titkot: Isten elhatározása
szerint saját fia, Jézus Krisztus által hoz üdvösséget a világba.
A kereszténység éppen univerzális igénye által először a misztéri
umok beavatási elemeinek szublimálása révén, majd a korábbi
vallási formákat kiszorítva és azok helyébe lépve vált győzedel

messé. A spirituális megújulást innentől fogva a keresztény szent
ségekben való részesedés lehetősége kínálja fel. Az őskeresztény

liturgikus cselekmények beavatási elemei elsősorban a keresztség
és az Eucharisztia szentségében valósulnak meg: "a keresztség ál
tal ugyanis vele együtt a halálba temetkeztünk. hogy (. .. ) mi is új
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A modem kori
homo religiosus

5A szöveg keresztények
közt is szokásossá vált
félreértésével szemben
Pál itt nem a személy

dualisztikus kettéosztá-
sáról (test-lélek), hanem
az egész ember újászű

letéséről beszél. Amikor
a Galata levél világosan

megkülönbözteti egy-
mástól 'test' és 'lélek'
cselekedeteit, nem az

anyagi világ gnosztikus
újplatonikus lefokozására

gondol, hanem a bűn

ben élő és a megigazult
ember képét állítja

elénk. A lefelé húzó
erők között nemcsak a
paráznaság, a tisztáta
lanság, vagy a része

geskedés tetteit találjuk,
hanem a harag, a vi-

szálykodás, az irigység
és a bálványimádás a
szó szoros értelmében
legkevésbé sem 'testi'

cselekedeteit is.

6Eliade 230.

7Eliade 250-251.

életet éljünk. C00) Hiszen tudjuk, hogya régi ember bennünk
azért feszíttetett keresztre vele együtt, hogy a bűnös test elpusz
tuljon és ne szolgáljunk többé a bűnnek" (Róm 6,4.6).5 A megszen
telő kegyelem gyökeres változást idéz elő a megtérő létmódjában.

***
A pogány rítusok az eretnekként üldözött alkimisták, okkult társa
ságok vagy templomosok zárt csoportjain túl a keresztény Euró
pában már inkább csak népszokások, játékok és irodalmi motívu
mok formájában élhettek tovább. A valóságos beavatási szertartá
sok csaknem végleges homályba borulásával párhuzamosan a 12.
századtól létrejött irodalomban a beavatási elemek regényes törté
netek (vö. Arthur-mondakör, Perceval és a Grál keresése, Halász
király legendája) kalandjaiba húzódtak vissza. Álarcos felvonulá
sok, dramatikus szertartások, céhek, kőművesek és kovácsok tit
kos tanoncképzése. próbatételek és lovaggá ütés: mindez a koráb
bi hagyományok 'profán' csökevényeként is fölfogható. Eliade
vizsgálódásai arra mutatnak rá, hogy a misztikus születés vágya
alighanem magának a szellemi életnek a struktúrájához kötődik

elszakíthatatlan szálakkal. "A tapasztalatok egy más szintjén, a
képzelet világának mozgósításával a beavatási forgatókönyvek 
még ha álcázva is -, az emberi psziché mélyen rejlő szükségletét
fejezik ki. Mintha a beavatás a teljes megújulásra irányuló bármi
féle törekvéshez vagy egy megszentelt létmód elérése végett az
ember természetes állapotának meghaladására tett bármiféle erő

feszítéshez nélkülözhetetlen folyamat lenne.:" A magasabb létfor
ma utáni sóvárgás a modern ember esetében mindinkább csak a
képzelet és az álom birodalmában jelenik meg, illetve a művészet

közvetít olyan spirituális üzenetet, amely a tudattalanná vált vallás
nyelvén beszél. "A modern kor vallástalan embere, ha akarja, ha
nem, a homo religiosus viselkedésformáit, hiedelmét és nyelvezetét
viszi tovább - miközben deszakralizálja és megfosztja őket erede
ti jelentésüktől. Ki lehetne például mutatni, hogy egy vallástalan
vagy legalábbis annak kikiáltott társadalom ünnepei és mulatságai,
a látványosságok, a sportversenyek, az ifjúság szerveződése, a ké
pekkel és jelszavakkal folytatott propaganda, a széles néptömegek
fogyasztására szánt irodalom - mindez, ha meg van is fosztva a
vallási tartalomtól, ma is őrzi a szimbólumok, rítusok és mítoszok
szerkezetét. C..) Igaz, hogya modern ember esetében a »beavatás
már nem tölt be ontológiai funkciót, hiszen nincs szó teljes mérték
ben és tudatosan vállalt vallási élményről; nem jár már a jelölt lét
módjának gyökeres megváltozásával vagy üdvösségével. A beava
tási forgatókönyvek már csak vitális és pszichológiai síkon működ

nek. Ettől azonban nem kevésbé működnek, s ezért mondottuk,
hogy a beavatási folyamat minden emberi lét velejárójának tűnik."?

E nézőpontból talán könnyebben érthető a jobbára tömeg
hisztériát kiváltó nagy filmeposzok sikere is. A csillagok háborúja
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Mágikus filmeposzok

Álvallások, alternatív
életfilozófiák

8Jézus Krisztus, az é/ő

víz hordozója
(Keresztény reflexió a

"New Age"-ről),

Budapest, 2003, 49.

valójában nem más, mint egyfajta beavatás, a jedivé válás törté
nete. Luke Skywalker olyan testi, lelki és szellemi próbatételeken
keresztül érlelődik jedi lovaggá, amelyek között talán éppen az
önlegyőzés, az agresszió és a gyűlölet megfékezése jelenti a leg
nagyobb kihívást. A Yoda mester által kijelölt fa belsejében szer
zett élmények révén kiderül, hogyalegfélelmetesebb ellenség
nem kívülről, hanem saját arcunk vonásain keresztül támad.
Harry Potter útja a varázslóiskolában hasonlóképpen a beavatási
forgatókönyvek mintáját követi. Számtalan akadállyal és ellenfél
lel kell megküzdenie ugyan, de a döntő pillanatokban itt is a sa
ját érzések, akár éppen a legerősebb vágyak legyőzésére, az ön
feláldozás bátorságára és a lelki nemesség gesztusaira van szük
ség, melyeket semmiféle varázspálca nem helyettesít. Az önkén
tes halál, a csodálatos megmenekülés és az újjászületés elemei
bukkannak föl A gyűrú1c ura kalandjaiban is. A hatalomvágy dé
mona körül forgó történetben a jó és rossz dualisztikus harcából
a hősök a jót hozzák ki győztesen. Noha a rendezők minden
esetben a sikert ígérő monumentális csatajelenetekre alapoznak,
a nézőkre gyakorolt elementáris hatás inkább a történetek mé
lyén rejtőzködő beavatási elemek gazdagságából fakad.

A vallásos hit átélésének deszakralizált helyettesítését céloz
zák azok a szekták és mű beavatási csoportosulások is, amelyek
egyfajta magasabb szintű gnózishoz kínálnak csalhatatlan mód
szereket. Az okkultizmus és a túlvilág iránti ellenállhatatlan
vonzódás válságkorszakokban a szokásoshoz képest is fölerösö
dik, annak ellenére, hogy a világszerte megjelenő könyvek, fo
lyóiratok és fölkínált részvételi formák zöme reménytelenül ter
méketlen, ráadásul többnyire kétségbeejtő szellemi szegénységről

tanúskodik. Az ember egy megújult, teljes és jelentéssel telített
életről álmodik, de nincs hely, ahonnan elindulhatna, s valójában
olyan hely sincs, ahová megérkezhetne útja során.

Kiüresedett és hagyományait tekintve végzetesen megkopott
világunkban a spiritualitás utáni rejtett vágy Isten és a bennün
ket meghaladó transzcendencia nélküli álvallások formájában
éled újjá, vagy regresszív módon föléleszti az emberiség istenke
resésének korábbi stádiumait. Olyan világképek kibontakozásá
nak vagyunk tanúi, amelyek a Biblia antropocentrikus szemléle
tével szemben az embert a kozmikus valóság részének tekintik
csupán, anélkül, hogy kiemelt vagy megkülönböztetett szerepet
tulajdonítanának neki a világegyetem történetében: eszerint min
den élőlény az univerzum építőköve, és minden rész a teljesség
képét hordozza magában; a világ önfenntartó valóság, amelynek
jövője a létezők kiengesztelődött egységétől függ. A majdani bé
két, egy harmonikusabb és humánusabb élet lehetőségét test és
lélek, jin és jang, anyag és szellem, immanens és transzcendens,
profán és szent, tudomány és vallás egységében képzelik el.s Bár
ezek az eszmék sokszor nemes törekvéseket fogalmaznak meg,
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nem tudván beletörődni evilág töredékes voltába, a teodícea
problematikájához úgy közelítenek, hogy - sok más társada
lomjobbító mozgalomhoz hasonlóan - felcserélhetővé teszik a
mennyet és a földet.

A holisztikus szemlélet egyes képviselői hajlamosak az emberi
pszichére is úgy tekinteni, mint az ellentétek föloldásának helyé
re. Erkölcsi értelemben nem tesznek különbséget jó és rossz kő

zött, mivel csak megvilágosodott és tudattalan tetteket ismernek.
Nincs megítéltetés és nincs bűnbocsánat, miként számukra bűn

és megváltás helyett is legfeljebb függőség és gyógyulás létezik.
A személy egy globális spiritualitás jegyében joggal utasíthatja el
az esendőséget, a gyengeséget, a szenvedést és a halált, és sajá
títhatja el azokat az életvezetési technikákat, melyek a tudás és
az öngyógyítás hatalmával, a szellemi erők igába fogásának ké
pességével, és az irányított, illetve végtelenbe hajló jövő dimen
ziójába való átlépéssel kecsegtetnek.

A New Age címkéjével ellátott eszmék és irányzatok ezoteri
kus és világi elemeket ötvöző szinkretizmusa annyira megtévesz
tővé vált, hogya külső szemlélőt a legjobb szándék mellett is
sokszor elfogadhatatlan általánosításokra provokálja. A kortárs
jelenségek megítélése jól láthatóan abszolút zavarról tanúskodik.
E kavarodásban sokszor a más világvallások iránti elemi tisztelet
is csorbát szenved. Rendelkezésünkre áll egy rögzített jelentés
nélküli kifejezés, a New Age, ami alkalmas arra, hogy alásöpör
jük mindazt, amit magunktól idegennek érzünk. Így fordulhat
elő, hogy kellően talán meg nem gondolt egyházi megnyilatko
zások a mágiával, az agykontroll legvadabb formáival és a
'varázsvessző' alkalmazásával együtt ítélik el a természetgyógy
ászat évezredes hatékonyságról tanúskodó módszereit - melyek
a 'hagyományos' orvoslással minden további nélkül harmonizál
hatnak -, nyilván azért, mert napjainkban sok természetgyógy
ász hivatásával visszaélve alkalmaz okkult eszközöket. A jóga tes
ti-lelki egészséghez segítő meditációs gyakorlatai kellő tájéko
zottság hiányában persze összemosódhatnak az önmegváltással
("hogyan legyünk sikeresek?") és a magasabb tudati állapotok
elérésével, ez pedig a hétköznapi asztrológia és a spiritizmus
technikáival, de a buddhizmus és a reinkarnáció hitének ellent
mondásos európai zagyvalékát méltatlan a keleti vallások kohe
rens világképével azonosítani. Végül, de nem utolsósorban a ke
resztény egyházak hajlamosak nem csupán gyanakvással szem
lélni, hanem voltaképpen ezoterikus spekulációkkal megtöltött
modern mítosznak tekinteni a pszichológiát, amely a jó közérze
tet helyezi minden más elé. A kliens értékrendjének megértő el
fogadását összekeverik a bűn semmibevételével, amely 'kigyó
gyítja' a bűnöst gyötrő bűntudatából.

***
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Mágia és
kereszténység

Mindennapi
bálványaink és a

spiritualitás utáni vágy

Az a félelem, ami a terjedő nézetekkel szemben a kereszténység
ben megmutatkozik, saját egyoldalúságaira is fényt derít. Közis
mert jelenség, hogy mások vonásait látva semmit nem érzünk fe
nyegetőbbnek és nyomasztóbbnak, mint ami bennünk is megtalál
ható. Meglehet, talán nem törne föl az emberekből oly kétség
beesett radikalitással a dualizmus meghaladásának vágya, ha test
és lélek hellenisztikus szétválasztása, a földi lét megvetése és a
sokkal inkább viktoriánus, mintsem krisztusi 'örömtelenség' nem
takarta volna el előlük Jézus evangéliumát. Bizonyára vonzóbb le
hetne az önmagunk és életünk odaadásáról szóló tanítás, ha nem
egy olyan tömegvallás jegyeit viselnénk magunkon, amely kevés
bé tiszteli, mint inkább uniformizálja a személyt. Kérdés, hogy va
jon mi, keresztények nem tévesztjük-e össze Krisztus követését a
rossz és a szenvedés legyőzésénekvágyával? Nem szűrődnek-eIs
tent manipulálni próbáló mágikus elemek a mi vallási gyakorlata
inkba is? Aszketikus öntökéletesítésünk és teljesítménykénysze
rünk nem lesz-e olykor az öngyógyító, önmegváltó életstratégiák
kal rokon? Maradt-e még tudásunk arról, hogy az erényesség gőg

je gyakorta áthatolhatatlanabb falat emel Isten és ember közé,
mint a bűn mélységei? Nem kerüli-e el figyelmünket a jézusi szó:
ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges (Lk 18,27)? Vajon
csodálkozhatunk-e a biblikus emberközpontúságot elutasító bio
ökológia terjedésén, ha nem pásztorai, hanem kizsákmányolói va
gyunk a ránk bízott Földnek? Kit képviselünk a világban, amikor
elfeledkezünk arról, hogy szolgái és nem birtokosai vagyunk az
igazságnak, s még az örömhírt is dogmatikus vagy morális tételek
illusztrálására használjuk fel? Őszintén hiszünk-e a megváltásban,
amikor állítjuk ugyan a bűnt, de lényegileg vagy bűntelennek te
kintjük, vagy megvetjük és elítéljük önmagunkat épp úgy, mint
másokat? Saját problémáink és vágyaink körül forgó imádságaink
ban vajon Istent keressük-e, vagy a pszichológiának tulajdonított
énközpontúság jegyében a megelégedést és a jó közérzetet? Ismer
jük-e a Másikra figyelő csöndet, vagy megítéljük ugyan a meditá
ciós erőfeszítéseket, de a szüntelen aktivitás önámításában élve
nem is zavar már bennünket, ha mi magunk szóhoz sem engedjük
jutni az Urat?

Sokszor úgy tűnik, vallási gyakorlatunkból kiveszett az a tu
dás, hogya személy dualisztikus erkölcsi szemléletéhez nincs
szükség az Evangélium üzenetére. Jézus igehirdetésének újdon
sága Isten - a bűnök és erények világát végtelenül felülmúló 
uralmának eljövetele volt.

Mindennapi életünkben Isten könnyen olyan bálványként jele
nik meg, aki az ember rossz ellen folytatott harcának szakrális
eszköze. Segítség a bajban, oltalom, kárpótlás, s persze az örök
élet ígérete. Teljesíti mindazt, amire az ember képtelen, különös
tekintettel a túlvilági jutalomra. A frusztráció és a kielégületlen
ség enyhítője. Ösztönös kívánságok istene - mindenható, a tár-
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9Antoine Vergote:
Valláslélektan. Budapest,

2001, 124. és 131.

Mesterséges
határhelyzetek

sadalmat jóságosan védelmező Atya. A szociális igazságtalansá
gok orvosa. A belső meghasonlottság, az összhang hiányának ál
lapotában remélt segítség. Az erkölcsi rend fundamentuma. Ne
velési segédeszköz. A bűntudat és az intellektuális kíváncsiság
enyhítésének eszköze. Antoine Vergo te rámutat arra, hogy 
amennyiben elsődleges szinten határozzák meg a hitet - az
ilyen típusú motivációk tényleges vallási tartalma meglehetősen

csekély. S amíg a transzcendens tapasztalatokra szomjazó, viszo
nyítási pont nélküli fiatalok többsége főként ezzel az istenképpel
találkozik, kevés reményünk lehet az alternatív életfilozófiákkal
szembeni hatékony föllépésre. Ha az Atya nem más, mint végte
len igényeink rejtjelezése; ha nem közvetítünk (s még csak nem
is ismerünk) olyan magatartás- és élményformákat, amelyek
nem hiányállapotból adódnak, hanem a legnagyobb boldogság
és a lét telítettségének tapasztalatai." ha nem támogatjuk az
egyént saját, egyedi lénye megismerésében és kiteljesedésében;
ha gyanakodva nézzük az önálló gondolkodást, akkor számol
nunk kell azzal, hogya mindenki számára való hozzáférhetőség

könnyen a személyes átélés rovására megy. A szentségek vétele
sok esetben pusztán formális jellegű, s a - jó esetben feltételez
hető - elméleti hit mellett semmilyen gyakorlati konzekvenciá
val nem jár. Szó sincs újjászületésről; ugyanúgy élünk, mint az
előtt, ugyanúgy élünk, mint mindenki más. Amíg magunk is
egy irányítható Isten illúziójával játszunk, amíg tanításaink meg
maradnak az erkölcsi prédikáció szintjén, amíg az Evangéliumot
intellektuálisan befogadható törvénykönyvként adjuk át, amely a
"tedd" és a "ne tedd" világára szűkül, nincs mit csodálkoznunk
azon, hogy egy ilyen mennyei Atya képe nem vonzó a fiatalok
többsége számára. A kereső ember ennél lényegesen többet vár
a spirituális tapasztalattól. Az egyháznak nyilván nem feladata,
hogy az alkohol vagy a drogok élményszerűségévelversenyez
zen. Nem pótolhatja a túlélőtúrák és az extrém sportok izgalma
it. Ám ha komolyan veszi saját hitét, akkor utat kell találnia a
tartalmasabb élet után sóvárgó világ felé. Ennek hiányában a
hitre vágyók az életüket 'valóban' átalakító vagy legalább inten
zitásában fölfokozó létet választják.

***
Egy kutatócsoport droghasználók, punkok és csövesek beavatási
kompenzációját vizsgálva arra mutatott rá, hogy serdülőkorbana
műli-, vezető- és időnélküliség pszichés értelemben fokozott veszé
lyeztetettséggel társul. Ahhoz, hogy egy serdülő el tudja helyezni
magát a mindenségben, és lelkileg egészségessé váljék, szüksége
van a folyamatszerűség átélésére. Akinek nincs családja, vagy nin
csenek elbeszélhető történetei, melyek vele együtt ott vannak a
pillanat jelenében, nem képes arra, hogy saját életeseményeit
egyetlen koherens, integrált narratívába foglalja össze. A vizsgált
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Kontraszttársadalom

10"Ha a jövevény
állhatatosan zörget, és

ha azt látják, hogy az öt
ért méltánytalanságokat

ésa belépés
nehézségeit négy-öt
napon át türelmesen

elviseli, és megmarad
kérése mellett, engedjék

meg neki a belépést"
(RB 58,3).

"Óceáni érzés".
a mindenség öröme

csoportokban rendszerint nem volt vezér, s mégis, a fiatalok mint
ha öntudatlanul is mesterre vártak volna, aki értelmet kínál az éle
tüknek. Irány és cél nélkül olyan átmeneti lét passzív szorongásá
ban múlatták napjaikat, ahol az együttlét látszólag strukturálja
ugyan az időt, valójában azonban nem más, mint állandó várako
zás arra, hogy megszűnjékaz üresség (vö. Beckett: Gadat-ra várva).
A csoportos kábítószer- és/vagy alkoholfogyasztás - gyakran ha
lálfantáziákkal kísérve - jobbára nem más, mint tudattalan pró
bálkozás az átmenetre, egyfajta átjutásra valamely tartalmasabb
létezéssel kecsegtető dimenzióba. Csakhogy a hagyományos be
avatási rítusokkal ellentétben a kábítószer-fogyasztás végzetes le
het: az én- és életvesztés nem szimbolikus csupán. Aki a múlt ha
gyományát kőzvetítő, tapasztalt vezető nélkül kísérletezik az 'átlé
péssel', az folyamatos határhelyzetbe kerülve nem csupán a
marginalizáció veszélyének teszi ki magát, hanem valójában az
életével játszik. Valami gyökeresen mást keres, de újra és újra csak
a semmit találja, amíg kilátástalan próbálkozásait föl nem adja,
meg nem őrül, vagy bele nem hal akiúttalanságba.

A patriarkális, hierarchikus, megmerevedett társadalmi és egy
házi struktúrákkal szemben sokan új életformát keresnek, de va
jon a korai kereszténység vagy később a szerzetesrendek meg
alapítása nem egyfajta kontraszttársadalam igényével lépett-e föl? Va
jon ma mennyit tudunk megvalósítani a "közöttetek ne így le
gyen" (Mk 10,43) krisztusi parancsából? Szent Benedek Regulájában
még arról olvashatunk, hogy a jelöltnek komoly próbatételeket
kell kiállnia, mielőtt egyáltalán bebocsáttatást remélhetne a kolostor
kapuján," ma sok helyütt inkább 'lasszóval' fogják az érdeklő

dőket. Szent Ferenc anélkül, hogy szakadást idézett volna elő az
egyházban, radikálisan szembeszállt kora vallási gyakorlatával, pe
dig valójában nem tett mást, mint egyszeruen komolyan vette és
megélte az Evangéliumot. A kereszténység hivatása mindenkor az
marad, hogy a föld sója és a világ világossága legyen. Világosság
és szeretet nélkül semmilyen eszközzel nem rendelkezünk.

A racionalizmusba és pragmatizmusba kövült civilizáció való
ságos érzelmek, átélés és szenvedélyes szeretet után kiált. Olyan
tapasztalatokat keres, amelyekben minden elszakítottság és nél
külözés szertefoszlik; ahol az elragadtatottság az ítéletek, az aka
rat és a morális törvény fölé emel. A személy föloldódni vágyik
szemlélődése tárgyában, az egység és a minden létezőre kiterje
dő szeretet dimenziójában, hogy ezáltal a konfliktusok és az el
lentétek, a szorongás, az ellenségeskedés és főképpen a gonosz
elveszítse nyugtalanító hatalmát. Ferenczi Sándor 'óceáni érzés
nek' nevezi az énfelejtés azon állapotát, amikor az időn és téren
túli határtalan öröm az embert oda vezeti vissza a gyógyító reg
resszióban, ahol az ösztönök és a realitás még nem mondanak
ellent egymásnak. Kár, hogy az egyház a mindenséggel való
egység ujjongó érzését éppen a transzcendens Istennel való talál-
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Gyógyító szeretet

Kézirat-fakszimile
Sík Sándor

hagyatékából
(A Szentírás

költészete, 1926)

kozás jegyében utasítja el. Vajon valóban kizárják-e egymást
misztika és érosz, személyes Szeretettel való egyesülés és esztéti
kai elragadtatottság, melyek egyaránt valami minden képzeletet
felülmúlóan jóról adnak hírt a kereső ember számára? Ahhoz,
hogy valaki a dolgok mélyébe, azok lényegéig hatolhasson, hogy
Isten nyomát fölfedezhesse a természetben és a másik ember ar
cán, s hogy a látható mögé kerülve kapcsolatba kerüljön a látha
tatlannal, mindenekelőtt képessé kell válnia arra, hogy tényleges
vallási tapasztalatokat éljen át. A gondviselésről mit sem tudó,
de szíven talált ember, a valóságosabb élet után sóvárgó ember,
a megindultságában könnyekre fakadó ember fogékony Isten or
szágára még akkor is, ha sosem hallott a kinyilatkoztatásról.

A Biblia és kiváltképp az Evangélium gyógyulások története.
Jézus azokat tudta megérinteni, akik úgy érezték, hogy rászorul
nak irgalmára. A megkeményedett szívű 'igazak' közvetlen kö
zelségében is távol maradtak tőle. Sérültségünk, megszállottsá
gunk, erőtlenségünk fölismerése nyitottá tesz a megváltásra. Ta
lán meg kellene kockáztatnunk a gondolatot: aki őszintén

gyógyulásra vágyik - még ha hiteles vallási tapasztalat hiányá
ban belső vagy kozmikus energiáktól reméli is a szabadulást -,
meglehet, nem is jár messzebb az örömhír üzenetétó1, mint azok
a hívők, akik tökéletesen 'egészségesnek' tartják magukat. Az egy
ház történetében mindig voltak olyan szentek, akik puszta léte
zésükkel az isteni kegyelem erejét jelenítették meg a világban.
Egy éltető levegő után kiáltó, fuldokló emberiség színe előtt ma
egyedül azok a keresztények remélhetnek meghallgatást és fi
gyelmet, akik életükkel Isten valóban radikálisan átalakító, gyó
gyító szeretetéről tesznek tanúságot.
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