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Maurice Zundel
a szabadságrál
Maurice Zundelt bizonyára joggal nevezhetjük a 20. század egyik nagy
misztikusának és pr6fétájának. 1897-ben született a svájci Neuehűteiben.

1919-ben, Fribourgban ezentelték pappá. 1975-ig tartcéletét a prédikálás,
a lelkivezetés, a tanulmányok és az írás tölti be, különféle helyszíneken:
Svájcban, Párizsban, Londonban, Kair6ban, Beirútban. Lelkes papi tevé
kenysége és nézeteinek bátorsága egészen fiatal korát61 a "száműzetés" és
az egyházi meg nem értettség áldozatává teszik őt, s egyben megteremtik
számára a val6di szegénység életkörülményeit. Különösen gondját viseli
a legszegényebb sore úaknak. és komoly figyelemmel fordu l oda minden
hez, ami az emberi, a társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági és tudo
mányos élet szövetét alkotja. Tudásvágya kielégíthetetlen, és 6riási encik
lopédikus kultúrával rendelkezik. Éjszakánként három 6rát alszik, és lan
kadatlanul tanul, hogy jobban megértse a világot.

1972-ben VI. Pál pápa meghívja őt, hogy a Vatikánban ő tartsa a
nagyböjti lelkigyakorlatot. Sok viszontagsággal kísért élete végén ezt
úgy is tekinthetjük, mint egyfajta .rehabílit áci á!" a hivatalos egyház
részéről.

Ennek a figyelemre mélt6 papnak a gondolatai ma egyre nagyobb
visszhangot keltenek, ami messze túl terjed a keresztény világ határain.
Sokakat megérint; mind intellektuális magasságokkal rendelkezőket ,

mind egyszerű embereket, s olyanokat, akik a létezés értelmét keresik.
Levelezésein, előadásain, személyes emlékein és mások r6la tett vallo
másain keresztül - mindezeknek j6 része még kiadatlan - egy érzé
keny, nagy akaraterővel bir á, ragyog6 intelligenciával rendelkező pap
pal találkozhatunk, aki az Embert kitart6 szeretettel vette körül, és e
szeretetre a remény nyomta rá bélyegét.

"Amikor vele voltunk, Valakinek a jelenlétében találtuk magunkat;
félúton Isten és ember között. Lényén keresztül, szinte természetes m á
don, utunk nyat Isten misztériuma felé.. ." - ezt egy közeli barátja,
Abbé Pierre mondta r6la.

VI. Pál szavaival (akihez fiatal koráMI szoros barátság fűzte),

Maurice Zundel eredetisége .a dolgok és az emberek mélységének
szüntelen kutatásában rejlik; azért, hogy ott fölfakadjon egy belső élet".

Az alábbi szövegek közös témája a szabadság. Ezek az írások többnyire el
mondott beszédek leírt szövegei; Maurice Zundel életének különböző idő

pontjaib61 és különféle helyekről val6k.
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Le probleme que nous
sommes. Le Sarment,
Paris, 273.; 275-277.

Lélek, szabadság és szabadulás. Mindaddig, amígaz ember nem válik sza
baddá, csak saját szolgaságát tudja nyújtani másoknak. Az Evangélium,
mely maga Jézus, a végtelen nagyságot mint teljes lemondást mutatja be
nekünk. Az Istenben való élet a szeretet örök áramlása a szentháromságos
cserében. Szabadnak lenni annyit jelent, mint megszabadulni. Szabadulá
sunknak csak egyetlen útja van: a tökéletes Jelenléttel való találkozás.

Szabadnak lenni annyit jelent, mint megszabadulni ...
Arról van szó, hogy önmagunkat teremtsűk meg, megszaba

dulva belső meghatározottságainktól, azért, hogy önmagunkat te
gyük eredetté, forrássá, határtalan térré; olyan értékké. mely va
lóban mindenki közös java. De ezt nem tudhatjuk abszolút
bizonyossággal mindaddig, amíg nem találkozunk egy végtelen
lemondással, aki éppen a Jézus Krisztusban magát kinyilatkozta
tó Isten; olyan Isten, aki örök lemondás és kiüresedés állapotá
ban él, s aki számunkra kitárja saját szabadságunk kapuját, és
megmutatja, milyen irányban valósulhat az meg: a kifosztottság,
a lemondás által, azáltal az űr által, melyet önmagunkban te
remtünk, hogya szeretet helyévé váljunk.

Isten az előtt nyilatkozik meg, aki elhallgattatja önmagában
mindazt a zajt, melyet saját magával belül kelt. Olyan csendként
nyilatkozik meg, amely minden muzsika forrása. jelenlétként.
mely a legcsodálatosabb ajándék; szeretetként, de teljesen ki
fosztva, olyan szeretetként, aki már ott volt, aki mindig már ott
van, de aki sohasem erőlteti magát másra, aki egyszerűen önma
gát nyújtja, aki mindig készen áll, s aki csak akkor fog megjelen
ni, amikor engedjük, hogy rajtunk át Ő váljon láthatóvá.

Itt valami nagyon lényeges rejlik. Az egész probléma ebben áll,
annak egyetlen válaszával: szolgák vagyunk, akik tudatára ébre
dünk e szolgaságnak, visszatérünk ehhez a szolgasághoz, feltétle
nül ki akarunk jutni igájából. nem akarunk saját igánkban marad
ni, nem akarunk saját belső meghatározottságainknak alávetetten
élni, és csak egyetlen út van, mégpedig az emberi lét legmélyén
létrejövő találkozás. Találkozás ezzel a tökéletes Személlyel, ön
magunkban és másokban, ezzel a teljesen kifosztott Jelenléttel, ez
zel az élettel teli Csenddel. Ebben a találkozásban lélegzünk, és
szabadságunk ebben a találkozásban nyilatkozik meg önmaga szá
mára, mint a szabadítás hatalma. Mivel van lelkünk. A Lélek! Az a
Lélek, akit nem szabad összekeverni az értelemmeL ..

Az értelem olyan, mint egy számítógép. amely magától is tud
működni, s amely képes engedelmeskedni egy olyan logika el
gondolásainak, melyet túl lehet szárnyalni (éppen azzal, hogya
lelket belevisszük a "játékba") ...

A lelket nem szabad összekeverni az értelemmel, melyet a
szenvedélyek világa folyton ködbe borít. Mert mit is jelent az ér
telem? Az esetek túlnyomó részében, amikor valami olyan prob
léma vetődik fel, amely az embert érinti, az értelem az emberi
szenvedélyek védelmébe lép: mindig találunk érveket, hogy bár-
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Leprobleme que nous
sommes. Le Sarment,

Paris, 288-290.

miféle helyzetet igazoljunk; mindig találunk valami logikus fel
építést annak bebizonyítására, hogy amit tettünk, az volt az
egyetlen helyes lépés.

A lélek egészen más: a lélek, már az anyaméhtől, az embrió
állapotától kezdve, az első naptól, amikor a gyermek napvilágot
lát, hatalom arra, hogy leváljunk, kivonjuk magunkat a szolga
ság alól, hogy ne legyünk alávetettek, hanem megteremtsük ön
magunkat azáltal, hogy teljesen kiüresedünk önmagunktól, és
épp magunkat tesszük forrássá, eredetté, határtalan térré. A lé
lek itt nyilatkoztatja ki lényegét, ajándékozásra, lemondásra, ki
üresedésre, végül is a szabadításra való képességét. Mindaddig,
amíg nem szabadultunk meg, akár csak egy kevéssé is, nem tu
dunk mást, mint beszélni: a szabadság semmit sem jelent! A sza
badság csodálatos dolog, ha azonosul a lélekkel, és ha pontosan
a szabadítás hatalmát alkotja.

De, ismétlem, az isteni szegénységgel való találkozáson kívül
kicsi a valószínűsége annak, hogy az emberek eljussanak a meg
oldásra! Persze, voltak fölfakadások, voltak szikrák, megsejtések,
csodálatos fölbuzdulások, de ezek csak ideig-óráig tartottak, el
szórtan jelentkeztek, nem tették lehetővé azt, hogy biztos utat
vágjunk, mely olyan kalandra vezetne el, ami egy egész életet
képes betölteni!

A lélek azt jelenti, hogy önmagunkat teremtjük, hogy teremtünk,
vagy legalábbis hozzájárulunk mások teremtéséhez; hogy hozzájá
rulunk egy még embrionális állapotában lévő világegyetem megal
kotásához, amely csak akkor válik igazán önmagává, amikor majd
a szabadság koronázza meg, a tapasztalat pedig épp itt jut el a
csúcsára, vagyis annak tapasztalatára, hogy az ember mindaddig
nem létezik, amíg nem engedi, hogy benne a lélek "játsszon".

Ha átláttuk az újjászületés, a szabadulás lehetőségét, akkor ez
a keresés végül is csak önmagunk odaadásban teljesedhet be, an
nak a végtelen Értéknek, aki lényünk legbelsejében van jelen, aki
sohasem tolakodó, miközben folytonosan fölkínálja magát. S itt
jelenik meg Isten valóban úgy, mint aki bennünk a legbensőbb;

bensőbb számunkr~, mint önmagunk legbensője. Úgy jelenik
meg, mint életünk Elete, olyannyira, hogy Szent Agoston ki tudja
mondani: "Mostantól eleven lesz életem, telve egészen Veled!"

Genf,1969

***
lsten szabad világegyetemet akar. Amikor teremtményeinek átadja a sza
badságot, ami saját szabadságának képmása, akkor a Szentháromságos Is
ten teremtményének kezébe helyezi magát. Jézus Krisztus Evangéliuma
enneka feltétlen szabadságnak az Evangéliuma, me/ycsak a tökéletes sza
badulásban teljesedik be.

A Teremtésről alkotott szemléletünk gyökerében megváltozik: ha
Isten egészen szabad önmagától, ha ő soha nem tekint vissza ön-
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magára, ha tekintete mindig a Másikra irányul, az Atya a Fiúra
néz, a Fiú az Atyára, a Szentlélek lángolásában, akkor Isten nem
akarhat mást, mint egy olyan világegyetemet, amely szabad, egé
szen szabad. Olyan világot, amely majd állást foglal vele, Istennel
szemben, sőt olyan világot, mely az ő Istenévé válik.

"Ami pedig a lelket Isten szeretetére indítja, az Istennek ez az
alázata, mely aláveti magát a hűséges angyaloknak, és a szentek
lelkének. .., mint egy szolga, akit a piacon áruba bocsátanak, mint
ha mindegyik teremtménye az ő Istene lenne" (De beatitudine).
Sohasem jutottunk messzebb, mint ez a - valószínűleg a 13. szá
zadban élt, ismeretlen - szerző, hogy a kereszténységet így, a
Szentháromság fényében fejezzük ki. Ez a szerző megérti azt,
hogy Isten egy vele szemben teljesen szabad világot teremt,
olyan világot, mely - az ő számára - Isten. Azzal helyezi ma
gát teremtményei kezébe, hogy átadja nekik a döntésnek e sza
badságát, saját szabadságának hasonlatosságára, mivel minden
ről az ő feleletük fog dönteni. Ha Isten ez a Szentháromságos
Isten, akkor lehetetlen számára, hogy robotokat alkosson; csakis
szabad lényeket alkothat. Még a tartozás érzésétől is meg akar
minket szabadítani, ami vele szemben bennünk él amiatt, hogy
ő alkotott minket. Egy figyelmes, emberi érzéssel teli apához ha
sonlóan, aki meg akarja szabadítani gyermekét az iránta való
tartozás érzésétől, mivel gyermekének öntudatát annak önállósá
gára és szabadságára akarja eljuttatni; gyermekeit erre az eredeti
lendületre, erre a teremtő döntésre kell ránevelnie.

Isten hogyan is lehetne más, mint ez az apa! Hogyan is ne
akarná valamiképpen megsemmisíteni a mi teremtményi függé
sünket attól, aki általlétezünk, amikor számára az a fontos, hogy
mi is oly szabadon létezzünk, mint ő, a szeretetnek abban az
áramlásában, mely a vele való kapcsolatunkat házassággá teszi,
Szent Pál Korintusiakhoz írt levelének szavaival élve: "Eljegyezte
lek titeket egy Vőlegénnyel, hogy tiszta szűzként vezesselek
Krisztus elé!" (2Kor 11,2).

Jézus Krisztus Evangéliuma ennek a feltétlen szabadságnak
az Evangéliuma, mely csak teljes szabadulásban valósul meg. A
szabadság nem azt jelenti: azt csinálom, amit akarok; a szabad
ság annyit jelent, hogy szabad vagyok önmagamtól, saját ma
gamtól, már nem vagyok bezárva a magam nárcizmusába, már
nem vagyok birtokaim rabja; annyit jelent, hogy határtalan térré
válok, amelybe az egész világegyetemet be lehet fogadni.

Ám mindezt nem fogták föl eléggé ahhoz, hogya keresztények
nagy része ennek tudatára ébredjen, és sokan úgy kötelezték el
magukat a papi vagy szerzetesi életben, hogy annak hiányzott az
alapja; anélkül, hogy megértették volna az Evangéliumot, anélkül,
hogy Istennel, mint a teljes Kifosztottsággal találkoztak volna ...

Genf, 1973

***
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Croyez-vous en
I'homme? Cerf, Paris,

1992, 87. és 147-148.

Belső szabadság: a belső szó minősít; (. ..) egy minden kényszertől

szabaddá vált hatalmat jelez, mivel tisztán nagylelkűségből áll
(. .. ), mivel önmagunk odaadására való hatalom. Ez az, ami min
denkit egyedülállóvá, nélkülözhetetlenné, helyettesíthetetlenné,
kimeríthetetlenné tesz, és személyiségének teljes domborzatával
emeli ki, abban a fényben, amely belől árad. Ez által lehetséges az
is, hogy minden ember ugyanabból az életből, ugyanabból a len
dületből éljen, abban a jelenlétben kapcsolódva össze, melyben el
jutnak önmagukhoz, és amely közös lélegzetük.

Itt Szent Ferenccel találkozunk; és a szegénység Evangéliumával,
amelyben megtanuljuk, hogya létet nem ragadhatjuk meg más
képp, csak ha odaadjuk. Ebben áll a szabadság titka, ami képességet
jelent arra, hogy rendelkezzünk önmagunkkal az odaadásban. Ez a
tevékenység értelme is. Ha az által teszünk, hogy vagyunk, ez azért
lehetséges, mert a hiteles tett új teret nyit, új távlatot tár föl, ahol
szabadságot teremtő szabadság mutatkozik meg. Egy igazán sza
bad ember szabadító. Bármit tegyen is, visszaadja nekünk a lehető

ségeknek azt a mezsgyéjét, melyben tevékenységünk újra rátalál ér
tékére és méltóságára, s a maga részéről szintén szabadítóvá válik.

Szabadságot teremteni azonban azt is jelenti, hogy létrehozzuk azt
a fátylat, amely betakarja titkát, s visszahúzódik előtte, azért, hogy
engedje, hogy föltárják és meghódítsák területét; hogy ő maga ad
hassa át hatáskörét, a nagylelkűségnek abban a terében, amelyben
lélegzik. Ez igazolódik a pszichológiában és a pszichoanalízisben,
a megismerés örömében és a művészet által létrejövő találkozás
ban, a házastársi szerelemben és a lelki vezetésben; egy szóval
mindenütt, ahol a tevékenység zátonyra fut, ha nem ér el egészen
a személyiség gyökeréig.

Láttuk azt, hogy a szentségek az isteni közlését jelentik, a jelek
fátyla alatt; e jelek pedig arra hívnak meg minket, hogy keres
sünk, meghagyva nekünk a megtalálás szabadságát: egyébként
mindenkinek a benne élő várakozás mértékében, s olyan találko
zásban, amely titok marad. Lehetséges, hogy a fizikai világnak,
amelybe testi gyökereink nyúlnak, az az elsőrendű hivatása, hogy
a szabadságunkat védelmező fátyol legyen. Amikor a fizikai világ
fölött rendelkezünk, amikor emberi dimenzióval növeljük meg, ak
kor mindig csak kö1csönvesszük tőle azt, amivel meghaladjuk. (Ezt
teszi a tudomány is a maga módján), Mindez pedig arra vezet,
hogy újabb és újabb utakat nyitunk szabadságunk előtt, és mind
áttetszőbbé tesszük azt az emyőt, melyet a jelenlét előtt alkot. Az
előtt a jelenlét előtt, mely Szent Ferenc Naphimnuszában, vagy Ke
resztes Szent János Lelki énekében csendül fel. Mégis anélkül, hogy
valaha is egészen megsemmisítenénk; azért, hogy szabadságunk
ne szűnjék egy olyan viIágegyetemből újjá születni, melyben ön
magát hódítja meg, s amelyen túllép, miközben alakítja azt.

***
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Lelkigyakorlat egy
Trappista kolostorban

A szabadságnak struktúrája van. Soha senki nem vetette föl a szabadság
kérdését úgy, mint a/lOgy a Szentháromsdg misztériuma veti föl. A valódi
szabadságnak struktúrdia van. Az egyetlen lehetséges erkölcs a Szenthá
romságból fakad.

Szabadulás-erkölcs nyomára kell jutnunk; s ami ebben magával
ragadó és csodálatos, az az, hogya szabadulásnak ebben az erköl
csében az egyetlen bűn annak visszautasítása, hogy eredetté vál
junk; a szabadság visszautasítása! Mindez pedig azért, mert a sza
badság, a Szentháromság kinyilatkoztatásában, lényegbevágóan új
értelmet nyert - és újra csak meg kell állapítanunk azt, hogy az
ember számára, adott helyzetében, intelligenciájának, értekező

gondolkodásának erejével, tapasztalatából kiindulva, szenvedésé
nek és gyönyörének összes útján keresztül, lehetetlen volt, hogy
megoldja ezt a problémáI.

Tudomásom szerint soha senki nem vetette föl a szabadság
problémáját úgy, mint ahogy azt a Szentháromság imádásra mél
tó misztériuma veti föl: nem tudtuk, mi is ez valójában! Lehetet
len, hogy ebből a szabadságból valamiféle struktúrát hámozzunk
ki. A légkört az mérgezi meg, hogy a "szabadság, szabadság,
szabadság" kiáltozása illúziót kelt, vagy valami olyat fejez ki,
aminek nincs struktúrája; azt jelenti, hogy össze-vissza teszünk
bármit, mintha mindegy lenne, kik is vagyunk (akkor pedig már
nincs ott semmi és senki').

A Szentháromság éppen azt nyilatkoztatta ki nekünk, hogya
szabadságnak struktúrája van, hogya szabadság a legmélyeb
ben, a legteljesebb mértékben, a legradikálisabb módon igényes,
éppen azért, mert minden valóban szabad tett egy eredeti aktus;
mint ahogy minden valóban szabad bűn eredeti bűn.

Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy minden valóban szabad tett
ben egész lényemet kötelezem el, lényem teljessége lép be abba.
Minden egyes teljesen szabad tettben én választom magamat;
minden teljesen szabad tettbe beleteszem az "énemet", vagy
mint birtoklót. vagy mint ajándékozót; minden teljesen szabad
tettben magamat építem, magamat alkotom, magamat teremtem,
vagy pedig magamat rombolom; akkor rombolom magamat, ha
bezárkózom birtokló "énembe" ...

A létezésről van tehát szó, az eredeti módon való létezésről, a
magamat teremtő, az önmagamnak való alávetettséget elutasító
létezésről, ami csakis önmagunk teljes odaadása által lehetséges.

De szükség volt az isteni modellre - s az emberiségnek ez hi
ányzott a Krísztusban beteljesedő, egyedülálló kinyilatkoztatás
előtt, vagy inkább: az előtt, aki maga Krisztus - az emberiségnek
az az isteni modell hiányzott, ami a szentháromságos modell.

Szükség volt arra, hogy Jézus kinyilatkoztassa nekünk az iste
ni szegénységet, hogy bevezessen minket az örök altruizmus
körforgásába, hogy megmutassa nekünk az Istenben való szemé
lyiséget, mint a Másik felé való tiszta relációt, mint radikális le-
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mondást, hogy végre megértsük szabadságunk értelmét, mint a
szabadulásra szóló hivatást; ez az, amiről úgy tűnt, hogy senki
sem érti: szabadság csak ott van, ahol szabadulás van.

Az ember, aki a társadalomban minden mozdulatával rendel
kezhet - mint ahogy ez az úgynevezett szabad világban van,
legalábbis egy bizonyos mértékig -, az ember, ha nem szaba
dult meg önmagától, akkor ezt a szolgaságot (belső szolgaságát)
magával fogja hozni minden tettébe, minden véleményébe. kép
telen lesz rá, hogy ne fertőzze meg az őt körülvevő közeget az
zal a belső szolgasággal, melynek ő maga alá van vetve.

Egészen világos hát, hogya szabadság semmit nem jelent,
hogyha nem a szabadulásunkhoz vezető út, szabadulásunk pe
dig gyökerében lehetetlen, ha nem tudjuk, mit jelent; ha nincs
ott számunkra az isteni modell, ha nem értjük azt, hogy az élet
teljessége a Szeretet teljessége, ha nem azonosítottuk a létet a
Szeretettel, mint ahogy ez az isteni Élet esetében van.

Létezik tehát egy olyan erkölcs, amely a Szentháromságból
ered, amely az egyetlen lehetséges, az egyetlen aktuális, az
egyetlen, amely egybeveti az önállóság, a nagyság, a bensőséges

ség, a teremtés, a méltóság, az egyéniség minden igényét: mind
ez az Atya, Fiú és Szentlélek közösségével, az Istenség szívével
való találkozásban fakad föl.

Ekkor tehát már csak egyetlen erkölcs van, amely végül is
misztika; mivel ez az isteni szegénységgel való személyes kapcso
lat. Már nem valamiféle kötelezettségként, hanem szerelmi házas
ságként jelenik meg: "Eljegyeztelek titeket egy Vőlegénnyel, hogy
tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz" (2Kor 11,2). Ez egy másik
világ! A kötelezettségek világa meghalt, nem kell többé főltá

masztani! Ott van (a helyében) egy végtelenül igényesebb szaba
dulás-erkölcs, ami mindent kér, mindig, minden pillanatban, és
mindenütt, a lét gyökeréig érő elkötelezettségben, mivel teljesen
szabad döntéseinkbe mindig a lét egésze lép be.

Semmi nem igényesebb ennél, de nincs is semmi, ami alko
tóbb lenne, semmi sincs ennél fölszabadítóbb.

"Lenni", ebben minden benne van! Vagy pedig: "Szeress",
"Szeress, és tégy, amit akarsz!" Igen, szeress! De a szeretet a leg
nehezebb, mivel a szeretet mindent magával von, mivel a szere
tet csak hiú ábránd, ha nem tölti be a bennünk lévő űrt, azért,
hogy életünk már csak egyetlen lendület legyen a Másik felé,
mint ahogy "Én, végül is, egy Másik vagyok".

Van tehát felelet a mai világ szorongására, s az anarchiájára,
ez pedig a Szentháromság, amennyiben egy találkozás ujjongá
sában éljük azt meg, melyben szabadságunk végre meg tudja
ma9át érteni, és be tud teljesedni.

Uton vagyunk, zarándokúton, mint ahogy egy iszlám miszti-
Muraközy Nóra fordítása kus mondja: "zarándokúton a Barát felé, aki bennünk lakozik".

Timadeuc, 1973
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