
Isten kegyelme és az ember
esélye
(hatezer leütés Kempis Tamásról)

„Sokat és sokáig kell az embernek magával viaskodnia, míg megtanulja
egészen legyőzni önmagát.” — „…multum et diu oportet hominem in
seipso certare, antequem discat seipsum plene superare.”

Akkortájt Pázmányt lapozgattam. Amikor megérkezett a körkér-
dés. Az ellenségességről és barátságról, a küzdelemről és békes ségről.
Pázmánytól jutottam Kempishez. Ki ne emlékezne az alapigékre. Úgy
kell fordítani, mintha magyar ember magyarul írta volna. Meg hogy
a Krisztus követése a Biblia után a legfontosabb könyv. Amit fordítani
és olvasni kell. Elő is vettem. Nem Pázmány Péter fordítását. E fensé-
gesen súlyos négyszáz éves stiláris tűzijátékot. Hanem Jelenits István
fordítását. E harminc éves visszafogottan, líraian pontos átköltést.
Meg melléje tettem egy szép kis könyvremeket. Egy Belgiumban nyo-
mott, zsebbe való imakönyvekre emlékeztető latin szöveget.

Mit is jelent vajon a belső viaskodás önmaga legyőzéséért? Vagy,
ahogy más helyen fogalmaz, a belső viaskodás az önmagával való
azonosságért. Meg mit is jelent vajon az ujjongó vallomás alap-
könyvében és egyik himnuszában is. A megtisztult lélek belső újjá-
születéséről és a tökéletesebb világ külső felépüléséről.

Mit mondhat e félezer éves szöveg gyötrődéseink fájdalmas di-
lemmáiról? A körkérdés kínos aktualitásairól? Kétfelől próbálok kö-
zelíteni. Tanítás a belső élet megújításáról. Tanítás a külső élet megújí-
tásáról. Úgy, hogy a tanítások gondolati és érzelmi magja az egykori
töretlenül transzcendentális világkép nem megtagadása, de megkerülése
után is sértetlenül átjöjjön. Számomra. Aki hívő hitetlenségem ellent-
mondásosságában próbálom korszakos távolságokból értelmezgetni.

A belső élet megújítása

„…bármit gondolsz vagy teszel, úgy kellene intézned, mintha holnap meg
kellene halnod… és úgy élj, hogy a halál sohase érjen készületlen.” „…a
legfőbb mester… semmit se hagyott a teremtett világban rendetlenül.”

E két pillérre épül minden. Élet az elkerülhetetlen halál elrendelt
távlatában. Élet a teremtett világ örök rendjében. Lírai-teoretikus
remekmű a középkor alkonya és az újkor hajnala metszéspontján.
Lírája hétköznapi líra. A szerzetesi élet érzelmi háztartásának sza-
bályozására. De helyenként, ünnepi pillanatokban felizzik. Teóri-
ája egyszerű teória. A szerzetesi élet világi tájékozódásának meg-
alapozására. De helyenként, ünnepi pillanatokban felemelkedik
Akkor él és gondolkodik, amikor még minden megrendíthetetlen-
nek látszik. Aztán bebizonyosodik: az első pillér, a halál elrendelt
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távlata valóban megrendíthetetlen. A második pillér, a világ örök
rendje nem megrendíthetetlen. Pontosabban. A halálról tudjuk, hogy
elkerülhetetlen. Mert nem tőlünk függ. Bele kell nyugodnunk elke -
rülhetetlenségébe. A rendről sejtjük, hogy nem elkerülhetetlen.
Mert szemléletünktől is függ. El kell fogadnunk változékonyságát.
A belső élet megújítása e két pillér kezelésének esélye.

Tehát a halál elrendelt távlata megrendíthetetlen. A halálra való fel-
készültség egy beteljesedett élet végeredménye. Az önmaga legyőzé-
séért és az önmagával való azonosságért vívott belső küzdelem vég-
összege. A kísértésekkel való harc, azok legyőzése a beteljesedés
záloga. Az ördög, az „őskígyó” külső, és a test, az esendő anyag belső
kísértéseinek legyőzéséről van szó. Ezekről beszélve izzik fel a szö-
veg stílusa. Amikor az önmagába szállásra és a külvilág kirekeszté-
sére gondol. Az érzékenység kialakítására. Ami képessé tesz a transz-
 cendencia, az isteni üzenet vételére és megértésére. Ezek a könyv
legszebb részei. Az Isten üzeneteiről szólók. Amelyek halk neszek-
ben suttogják, nem harsány szavakban zengik az igazságot. Az em-
beri lét esendőségének tudomásulvételéről. A törékeny törpeségről
a hatalmas óceánok és a lehulló csillagok végtelensége között. Ne
értsük félre. Nem reszkető halálfélelem ez. Nem a haláltáncok ele-
mentáris rémülete. Csupán az emberi sors bölcs belátása. Nem na-
gyon messziről Montaigne és Pascal visszhangzik rá. Az élet felké-
szülés a halálra. Akkor is, ha ott evilági élettapasztalat az alap. Itt
pedig túlvilági elrendelés. És akkor is, ha az ott a gondolkodó meg-
rendülése. Ez itt pedig a hívő megalázkodása.

Sokkal messzebbről Dosztojevszkij világára lehet gondolni. Rilke
Duinói elégiáira és Heidegger Lét és időjére. Az elmúlás tudatában
élt autentikus emberi élet költői-gondolkodói bölcsességére.

Tehát a világ teremtett rendje nem megrendíthetetlen. A teremtés
rendjének hite egy hívő élet végeredménye. Két összetevőn nyug-
szik. Mindkettő az emberi tudás végességének felismerése. Vallja is:
ne vágyakozz a titkok megfejtésére, amelyek meghaladják az emberi
elme lehetőségeit. Légy tisztában vele: a hit megelőzi a tudást. Nem
a tudásból lesz hit, hanem a hitből tudás. Annyi és olyan tudás,
amennyi és amilyen a hitből következhet. Ne tagadjuk, mindez a tu-
dás határainak kijelölése. A határokon való fegyverletétel elismeré-
se. Vagy csak annak az öntudatlan érzékeltetése, hogy az egységes
világkép gyönyörű, de szűkös építménye összedőlt. Új ismeretek je-
lentek meg. Amelyek az egységet megbontották, a bizonyosságot meg-
kérdőjelezték. Vajon valóban semmi sem maradt a világban rendet-
lenül? Évszázadok múlva vallja Einstein: Isten nem kockajátékos. Ha
a világ törvényeit nem ismerjük, rosszul kérdezünk. Vele vitáznak Bohr
és tanítványai. A világ törvényeiben sok az ismeretlen tényező. Plu-
rális, egymással vitázó világképek is lehetségesek. Hozzátenném: egy-
mással emberileg, elméletileg, erkölcsileg egyenlő értékűek. Ame-
lyekkel az ember a kaotikus világot kozmikus világgá teheti vagy
képzelheti. Vagyis önmagukban a rosszat legyőzött, önmagukat a jó-
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ban felépített, kiteljesedett egyedek állhatnának szemben a talányos
végtelennel. Ám ez már túl van a Krisztus követése világán.

A külső élet megújítása

„…ki-ki örömest marad békében, s akik úgy gondolkodnak, mint ő, azokat
jobban szereti, de nagy kegyelem és nagyon dicséretes, valóban férfira val-
ló tett békében meglenni olyanokkal, akiknek észjárása más, mint a miénk.”
„Az én békém az alázatosaké, a szívükben szelídeké, te a türelemben találsz
békét magadnak.”

Nos, itt kapcsolódik Kempis világa és tanítása a körkérdéshez. Vagy-
is barátság, béke, megértés az emberek között. A hasonlók és külön-
bözők, itthoniak és idegenek, azonosat gondolók és mást gondolók kö-
zött is. Itt van a több évszázados négy rövid könyv korokat átívelő,
fájdalmas aktualitása. Béke és barátság nem a türelmet lenség, hanem
a türelem; nem a gőg, de az alázatosság; nem a vadság, ám a szelíd-
ség közös nevezőjén. Ez a külső élet megújítása, ami a gondolatmenet
határozott transzcendens magjával működik, de anélkül is működhet.
Vagyis ráépülhet az önmagukat legyőzött emberek transzcendenciá-
ra figyelő vagy individuumra alapozott égi-földi respublikája. Ennek
az alkotmánya olvasható Ágoston víziójában az Isten városáról. De
Kempis utópiájában is a különböző hitűek egységéről. Egyszerű-örök
igazságok az elképzelt preambulumban. Tehát béke az egyetértőkkel
és a különbözőkkel. Ne tedd mással, amit magadnak nem kívánsz. Zárd
ki magadból a közömbös külső világot. Hogy kiépíthesd magadban
a lényeges belső világot. Mindig a legkisebb helyet foglald el magad-
nak. Mert így kaphatod meg végül a legnagyobbat. Vesd meg a földi
javakat és rangokat. Ne bánd, ha magadra maradsz. Mint magányos
veréb a háztetőn. És még így — hosszasan — tovább. Mert ezeket meg-
tartó emberekre épülhet az áhított új világ alapokmánya. Amit lehe-
tővé tesz az Isten kegyelme. Amire meglehet az ember végső esélye.

Mint hívő hitetlen mindezt nem hiszem. De elgondolni talán
merhetem. Ezért idézhetem ide a Krisztus követése és az egyik Kem -
pis-himnusz legszebb sorait.

„mert télre nyár következik,
Éjszakára nappal virrad,
Vihar után fölragyog a nap.”

„Ó felséges birodalom,
Ahol a végső nyugalom,
S béke őrzi a határokat.

A polgárok az országban
Öltözködnek tisztaságba
Törvényüknek egy az ága:
A szeretet igazsága.”
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„Post himem sequitur aestas
Post noctem redit dies
Et post tempestatem magna serenitas.”

„O gloriosa civitas
In qua summa tranquillitas,
Lux et pax in cunctis finibus!

Cives huius civitatis
Veste nitent castitatis,
Legem tenent caritatis
Firmum pactum unitatis.”
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