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A szerző bencés szerze
tes, a XVII-XVIII. század

történelmével és irodaI
mával foglalkozik.

'Rónay György: Mit ér,
hogy itt vagyunk, ha

nem tudjuk, hogy hol
vagyunk? (Szerápion

legendák). Vigilia,
1976. június, 386.

Végigjárni
a labirintust

uA cél, Szerápion, / sokszor maga az út,
de csakha nem / céltalan; s minden célból, ha valóban /
cél volt, mindig új út vezet tovább. / Uton vagyunk.'"

Pünkösd előtt egy német kisvárosban ifjúsági programok számára
átalakítottak egy templomot. A plébánossal együtt sokan dolgoz
tak azon, hogy létrehozzák a teremtéstörténet és az újjászületés te
rét. A bejáratnál téglákból egy labirintust építettek, mécseseket
raktak rá, hogy így jelezzék: ez az út Isten házába visz. Aki végig
járta a labirintust, egy szépen kialakított' folyóhoz' ért, amely a ke
resztkúttól eredt, és egészen az oltárig vezetett. A szentélyt füg
göny választotta el a teremtés jeleneteit ábrázoló templomhajótól.
A tabernaculumct "égő csipkebokor" vette körül, a nagy vászon
kép pedig, amelyet diákok festettek, a pünkösd megújító, bátorsá
got adó élményét örökítette meg a színek varázsával.

Az ifjúsági imádságról visszafelé jövet megálltam a bencés
apátság erős várra emlékeztető, klinkertéglás tornyai előtt. A ter
vezője Leonardo da Vincinek az emberi testet ábrázoló egyik raj
zát vette alapul, ezért a templomhajó az emberi testet jelképezi,
a szentély pedig az isteni szférát. Krisztus király tiszteletére épí
tették, és a szentély közepén függő, a kereszten megdicsőülő

Megváltó koronájának ékköveit főként a II. világháborúban meg
halt katonák özvegyei adományozták.

A templom előtti kövezetre egy labirintus van felfestve. Vé
gigjárjam? - futott át rajtam a gondolat. Inkább odamentem a
szökőkúthoz, hogy a fel-feltörő vizétől felüdüljek. Mikor bele
néztem, egy alumíniumrácsot láttam, nem volt nehéz rájönnöm,
hogy ez is egy labirintust ábrázol. Tükörként nézett rám. Eszem
be jutott az egyetlen labirintusjárásom a Mátyás-templom köze
lében, az Úri utcában található budavári labirintusban. Félve in
dultam el, és csak vezetővel mertem nekivágni. Hamarosan egy
kör közepébe kellett állnom, hogy fönt meglássam a világ köze
pét. Mikor felnéztem, egy tükröt láttam és benne önmagam. 
Az ókori görögök Delphoit tartották a világ közepének, illetve
köldökének. Apolló jósdája össze volt kötve az alvilággal és az
égiekkel, a szentély híres felirata pedig nem az égre, hanem ön
magunkra mutat: "Ismerd meg önmagad!" Vajon szibillának, il-
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2Anthony de Mello:
A csend szava. Egy

perc bölcsesség. (Ford.
Török Ferenc.) Távlatok
Szerkesztösége, Kecs

kemét, 2002, 132.; UÖ.:
Der springende Punkt.

Wach werden und
glücklich sein.

(Akiinduló pont: éber
nek és boldognak len
nL) Herder, 2004, 58.

3Gemot Candolini: Im
Labyrinth sich selbst

entdecken
(A labirintusban önma

gunkra ismernL) Herder,
2003,75.

letve annak a keresztény bölcsnek van igaza, aki szerint a leg
fontosabb kérdés: Ki vagyok én?2 - Vagy talán: Kivé válok én?

A középkor évszázadain át húsvétkor a püspökkel és az espe
ressel az élen a hívő sokaság végigtáncoIta a labirintust. Az
ókorból származott ez a templomi játék, de új tartalmat kapott:
a középre állított gyertya és az aranysárga labda, amelyet egy
másnak dobáltak, a feltámadt Krisztust jelképezte. Candolini a
labirintusról elmélkedő könyvében mottóként idézi Reinhold
Stechert, a nyolcvanhárom éves, de ma is pünkösdi lelkületű

püspököt: "Az öröm táncát ne felejtsd el!,,3
Az ész biztonságot akar, biztos fogalmakat, birtokolni akarja

az életet. A labirintus elbizonytalanít. Mikor végre rászántam
magam, és elindultam a templom előtti labirintusban, még ma
gabiztos voltam, hamarosan a középhez érek, gondoltam. De jött
egy fordulat és messzebb kerültem, majd újra közel, és már-már
szerettem volna átlépni a vonalakat, hogy ott legyek középen.
Kísértett a türelmetlenség. Legyőztem. Messzebb kerültem, még
kijjebb. Érdemes volt elindulnom? A növekvő bizonytalansága
mat megfeszített akarattal kellett legyőznöm. A lábam vitt már, a
lépésekre való figyelem, nem az értelem. Reménytelen helyze
temben észrevétlenül újra visszafelé kanyarodtam, kezdtem bel
jebb kerülni. Fellélegeztem: eljutottam a középíg. mintha egy
nem várt ajándékot kaptam volna. Körülnéztem, egyedül álltam
a napon. Nem világosodtam meg. Körbenéztem, és láttam ma
gam előtt a különleges formájú, messziről kivehetetlen díszítésű

templomajtót, majd a szökőkutat, és mögötte az ifjúsági házat,
az Oasét, még jobbra a Haus der Stille-t, a "Csönd házát",
amely egy betonsivatag. A városba vezető út zárta a kört, amely
ből alig látni egy kis darabot. Nem tudtam meg, miért is indul
tam el. Nem is érdekelt. Kérdések vetődtek fel bennem, mint
ahogy a hullám kiveti a hordalékot: Mit jelent nekem a templom?
- Mi vagy ki adja nekem az élet vízét? Hová tűnt az ifjúságom?
Hol vannak a diákok, kikkel eddig találkoztam? - Mit akar je
lenteni az Oasében a Michael atya által festett modem labirintus,
amelynek közepéri egy csecsemő látható, és a középből kell in
dulni? - Miért nem tetszik a Csönd háza? Csöndes-e a lelkem?
Hová vezet innen az életutam? Élő utak vezetnek-e belőlem? 
Kérdések, melyek nyugtalanítanak, és mégis nyugtatnak.

A klasszikus ókori labirintus közepén a Minotaurus él: félig
ember, félig bika, amelyet a bátor hős, Thészeusz legyőzött. Az
ősegyház értelmezése szerint Krisztus az igazi Thészeusz, aki le
győzi az erőszakot, a gonoszságot. Aki megváltott akar lenni,
annak Krisztushoz hasonlóan meg kell küzdenie a gonosszal.
Először mindenki arra gondol, hogy a másik táborhoz tartozik a
Minotaurus. Mikor egyedül marad az ember, és érzi indulatait,
félelmeit, akkor küzdelemre hívja a sorsa, amely elől mindenki
menekülni szeretne. Leonardo de Vinci - a késő középkori és a
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4G. Candolini:
i. m. 138.

SAz angolban: I - me,
a német fordításban:

Ich - mich fejezi ki
a szemlélódö én ésa

szemlélt bensö lényünk
közötti különbséget.

Anthony de Mello: i. m.
Herder, 2004, 60-61.
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irányzatok emberképe

és a kereszténység. In:
Az emberről - A bún

fÖl. Pszichológusok
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emberfÖl. Faludi

Ferenc Akadémia, Bu
dapest, 1996, &H55.

7Simone Weil: Ahol el
rejlik az lsten. In: Ami

személyes, és ami
szent. Vigilia, Buda

pest, 1983, 134.;
19982, 127-128.

reneszánsz labirintusokra jellemzöen - nyolcszögben tükröket
állított egymás mellé, a számmisztikában a hét ugyanis az Isten.
száma, a nyolc pedig az emberé. Aki körülnézett egy tükörlabi
rintusban, az csak önmagát láthatta. Candolini megjegyzi, hogy
az egyik tükörre ezt írták rá: "Ez a Minotaurus." Aki nem küzd
meg önmagával, az nem lel békét. Az mindig csak a másikat
szidja. Önmaga hibáit, bűneit a másikban látja. Jákobhoz hason
lóan meg kell küzdenünk a bennünk élő Istennel, hogy megtisz
tuljunk.

"A tükörre való pillantás mindenki számára meglepő. De aki
a gonoszt nem akarja önmagában meglátni, az kivetítései foglya
marad, és kiteszi magát állandóan annak a veszélynek, hogy
gonoszat tesz. Minél erősebbek kivetítéseim, annál kevésbé lá
tom meg, milyen gonosz vagyok én magam.

Nagyon nehéz a gonoszt önmagamban felfedezni, és teljesen
nem is sikerülhet. De mikor felfedezem, az a súlyos kérdés vető

dik fel: hogyan bánjak most belátásommal? Kardot rántsak, har
coljak vagy megadjam magam sorsomnak, vagy megbékéljek ár
nyékommal? Senki sem adhat erre könnyű és gyors választ.:"

Anthony de Mello szerint alapvető feladatunk, hogy elvá
lasszuk a szemlélődő énünket az érző, gondolkodó benső lé-'
nyünktöl." Ahogy nem azonos az énünk a karunkkal és lábunk
kal, úgy nem azonosíthatjuk énünket a megfigyelt benső

világunkkal. Ha átlátunk magunkon, akkor érthetjük meg a töb
bi embert, és akkor tudunk szakítani illúzióinkkal, a valósággal
folytatott küzdelmünkkel. Csak azt tudja az ember megváltoztat
ni, amit megért. Ha megvan bennünk önmagunk megértésének
a vágya, akkor éberek vagyunk, az éberség a megváltozás nélkü
lözhetetlen feltétele. A neves jezsuita lelkivezető nem fogadta el
a lemondás központba állítását. Szerinte egyértelműen vállal
nunk kell önmagunk szeretetét. Csak az szeretheti a másik em
bert, aki éberen szereti önmagát.

Sokszor azonban ez nem természetes. Tringer László szerint a
lelki betegek többsége attól szenved, hogy nem tudják elfogadni
magukat, vagyis nem szeretik önmagukat. "Az önszeretet és a
másik szeretete vagy elfogadásának képessége igazában komple
menter kategóriák, és egyik a másik nélkül nem funkcióképes.:"

Győzelem csak ott van, ahol ellenség is van. A szépség felté
telezi a rútat, A "tiszta" szépség öntetszelgés, hasznot remélő.

reklámfogás. A megküzdött szépség a lélek szenvedéséből fakad.
Simone Weil egyik hasonlata szerint a világ szépsége a labirin
tus bejáratánál kezdődik, az óvatlan besétál, és egyre remény
vesztettebben járkál benne. De aki maradék bátorságát összesze
di, az eljut a középig, ahol Istennel találkozik. "És ott Isten
várja, hogy fölfalja. Később kievickél, de megváltozva, másként,
kit fölfalt és megemésztett Isten. Akkor a nyílás elé áll őrnek,

hogy szelíden betessékelje azokat, kik befelé igyekeznek.r"
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8G. Candolini:
i. m. 102-103.

Jónást fölfalta a cethal, amelyet Isten küldött. Miután a cet ki
hányta, Jónás megszabadult a kudarcra ítéltség félelmétó1, és
bátran hirdette a bűnbánatra térést. Legyőzettetett és győzött. A
labirintusból kifelé jőve azonban keserű lett a lelke, nem az tör
tént ugyanis, amit várt. Úgy érezte: Isten becsapta őt.

Az egyik legnehezebb kérdés: miért kell ahhoz Ariadné fona
la, hogy Thészeusz kitaláljon? A labirintus-ábrázolásokon egyér
telműen csak egy út vezet kifelé is. Candolini lelki magyarázatot
talál rá: Ariadné fonala a hős Thészeuszt a szeretethez, a szere
lemhez vezető új útra hívja. "A szeretet a legnagyobb cél. Ez a
legértékesebb, amit el lehet nyerni. És az egyetlen, amely min
dent megér. Két útja van a labirintusnak: a befelé és a kifelé ve
zető. Véleményem szerint két név illik rájuk. A befelé vezető

utat 'a hős útjának', a kifelé vezetőt pedig 'a szeretet útjának'
nevezem."

A szeretet megtartása még nehezebb, mint a hősi küzdelem.
Thészeusz nem tartott ki Ariadné mellett, honvágya Athénba
vonzotta, a királyi udvar, a hősi tudat fontosabb volt számára.
Másrészt a hála érzése és a szerelem nem azonos. Van olyan mí
toszvariáció is, amely szerint Ariadné méltán bűnhődött, mert
féltestvére, a Minotaurus megölésében neki is része volt, Thésze
usz győzelmét kívánta. Talán ő is csak egy hősbe lett szerelmes,
aki megszabadítja apja bűnös udvarától. A vágy és a kitartó sze
retetkapcsolat között nagy különbség van. Később Ariadné Dio
nüszosz felesége lett, aki élvezni tudta az életet, és örömével fel
vidította az elhagyottat. - A kifelé vezető út a gyötrelmesebb.

Jónás alakja kissé hasonló Thészeuszéhoz. Jónás megőrizte a
ninivei küzdelem emlékét, sőt Isten hős igehirdetőjének vélte ön
magát. De vajon megtanulta-e Isten szívével látni a bűnös em
bert, az értelem nélküli állatot és a teremtés egészét? Egy
1632-ből való metszet zarándokot ábrázol, aki a labirintus közé
pén áll, és egy angyal által odadobott kötelet tart, hogy visszafe
lé kitaláljon, és le ne essen a meredek útról. Angyalra van szük
ségünk, hogya tetteink csodálata helyett igaz érzelmeink útját
vállaljuk.

"A labirintus meglepő üzenetet közvetít nekünk. Azt mondja:
az igazra és a hamisra való kérdezés nem olyan jelentős. Más
kérdés a lényeges: 'Menni vagy egyhelyben maradni?' (. .. ) Min
den fordulót be kell járni, semelyiket sem lehet kihagyni, ha el
akarunk jutni a középhez. Aki a kitérőkből tanulni tud, az nem
marad egyhelyben, annak számára a kitérők nem felesleges idő

pazarlást jelentenek, hanem értékes útszakaszt. A sebek pedig a
gyógyulás helyévé, a krízisek életerővé, a tévedések pedig böl
csességgé válnak.?" Sokan csak átlépik a vonalakat, vagy esetleg
megnézik, mi van a középre festve vagy odatéve; a templomok
ban vagy tereken található labirintus időpazarló játék számukra.
A labirintusépítő szerint ez is az életet tükrözi.
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Nemrég Ausztriában az egyik bencés apátság kertjében sétál
tam, amelyben egy harmóniát sugárzó kerti épület található. Be
lépve a rokokó üdesége fogadott, a négy égtáj, a négy évszak
varázslatos allegorikus képei, és a falakon mindenütt színpom
pás, festett madarak 'röpködtek'. Középen két modern tükröt
láttam, amelyet nem olyan régen állíthattak oda. Odaléptem az
egyikhez, magamat láttam benne és egy feliratot: "Születés:' A
másik tükrön pedig: "Halál." Elgondolkodtam e különös kettős

ségen: vajon nem az válhat-e boldog felnőtté, aki önmagában
már találkozott a születése és a halála titkával?

A közelben egy kis medencét találtam, mellette pedig egy ku
tat. Belenézve szintén egy tükröt láttam, amely a fejem feletti
mondatot nagyította ki: "Mély a múltnak kútja." A medence kö
zepén vaslemezből készült szímbolikus alakok láthatók. Balról
segítséget kérő hatalmas kezek nyúlnak ki a vízből, a középen
álló óriás pedig négy kezét nyújtja feléjük. Nyugtalanító, hogya
másik irányba is kinyújtja kezeit, pedig ott nincs senki. Vagy ta
lán ott van az én helyem?

A kerti utakon azon meditáltam, hogy ha a legfontosabb ön
magam megismerése és utam elvállalása, ha szeretnem kell ma
gam, mert az Isten szeret, akkor szavakkal megfogalmazható-e
egyáltalán az önszeretet és az önzés közötti különbség? Vagy
azért önző a felnőtt ember, hogy leplezze boldogtalanságát? Mi
lyen a helyes önszeretet? - Egy kis dombra felérve csak az
apátság homlokzatának aranybetűs felirata látszott, illetve ragyo
gott a délutáni napfényben: "Absit gloriari, nisi in cruce." Szent
Pál mondata szinte válaszként hatott, amelyet így fordítottam le
magamnak: "Távol legyen tőlem a dicsekvés, csak a keresztben
dicsekszem" (Gal 6,14).

Visszafelé még egyszer odamentem a múlt kútjához, amelyből
gyönyörű zene áradt. Most a másik irányba fordultam, és lent a
kert közepén álló szökőkútra láttam rá. Olyan volt, mint egy ke
resztelőkút, amely lemossa a múlt bűneit. Lefelé indulva megáll
tam a "beszélő kövek" állomásánál, ahol a kövekbe rejtett hang
szórókból gyerekhangok a teremtéstörténetet olvasták fel. A
köveken szavak láthatók, az egyik kőre ezt vésték: "öröm, szere
tet, halál". Összeolvasva a kiemelt szavakat a következő monda
tot kaptam: "Ez itt a paradicsom." - Bár ebben a kertben nem
találtam labirintust, mégis mondanivalója néhány modern labi
rintuséra emlékeztetett, amelyek közepén azért ábrázolnak egy
csecsemőt vagy gyermeket, hogy születésünk, gyermekkorunk
világát lelkünkben újra bejárjuk, így kapcsolódjunk magunk és a
'világ köldökéhez' .

Candolini hosszú órákon át csodálta a chartres-i katedrálist,
amelyet az emberi testet jelképező arányok szerint építettek. Eu
rópa leghíresebb templomi labirintusa a székesegyház első har
madában található, mert a középkori építész az emberi gyomor
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jelképének szánta, a gyomrot tartották ugyanis az érzelmek he
lyének, ahol az örömet és a dühöt is érezzük. Ahogya gyomor
emészt, és szétválasztja a hasznos és az emészthetetlen táplálé
kot, úgy kell nekünk is érzelmeinket a labirintusjárás közben
szétválasztani.

A bejárattól a labirintus közepéig ugyanakkora a távolság,
mint a nyugati kapu aljától a rózsaablakig, sőt a rózsaablak pon
tosan akkora, mint a labirintus. A nyugati ablak a feltámadás
szimbóluma, középen Krisztus látható, mellette az apostolok és
az angyalok.

Képzeletben ott ülök én is a chartres-i katedrális kövezetén, és
merengek: mit is mond nekem a labirintus? Valaho&y így tud
nám összegezni: Ha vágyakozom, akkor elindulok. Es azért in
dulok el, mert a vágyakozás misztériuma ösztönöz. A középen,
életem közepén megállok, hogy megküzdjek magammal és az
Istennel. Győzök és legyőzettetem . Isten megemészt, hogy újjá
szülessek a felfoghatatlan, de megtapasztalható szeretet útjára a
kereszt gyöngeségének erejében.

Csak legyen erőnk végigjárni.

Boethus von Bolswart: A lélek a v ilág labirintusában
(rézmetszet, 1632)
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