
Szabásminta
Egy keresztény egzisztencia látásmódjáról (I. rész)

„Óh mennyire szeretlek [T]éged,
ki szóra bírtad egyaránt

a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt

s a mindenséget.”
(József Attila: Óda)

„A világban élő szemlélődő” (hitünkbelinek) „…Nem elég
»jó katolikusnak« lennie… erényes cselekvése kreatív és spirituális

természetű, s nem egyszerűen valamilyen törvény teljesítése…
Át kell (őt) hatnia és be kell töltenie az »újszerűségnek«,

a Krisztushoz való hasonlóságnak…”
(Thomas Merton: A belső tapasztalat)

Az igazság, a művészet és a valóság rokonok. Egyik sem áll meg
a másik nélkül. Meghatározottak. A szabadság sem határtalan.

Isten sem határtalan, hanem végtelen. Ami jó, valóság, annak határa
van. Minden, ami jó, konkrét. Minden hamis a határtalant mímeli.

(V. P.)

I.
A templom nem Isten háza. Istennek nincs szüksége házra ahhoz,
hogy lakjon valahol. Ahhoz, hogy Isten lehessen, végképp nincs.
Istennek imádókra van szüksége, akiknek viszont házra van szük-
ségük ahhoz, hogy megtartsák liturgiájukat, találkozzanak Isten-
nel, zárt térre, melyben egymással is találkoznak. Isten szentsége
szentté teszi ezt a zárt teret, s azokat, akik belépnek oda.

Delejez ez a mondat Szent Ferenc imádságában: Urunk Jézus Krisz-
tus, imádunk Téged és áldunk… itt, és a világon lévő minden templo mod ban.
Ez az itt az egész világra vonatkozik. Bizonyos értelemben az egész te-
remtett világ Isten szentségének helye, mert „lélekben és igazságban”
kell imádnunk; a Teremtés Isten temploma. Szent minden talpalatnyi
hely. Ezért nagyon is természetes, egyetemes állapota egy embernek,
hogy bárhol, bárhonnan „de pro fun dis”, mélyből kikiáltva él, hisz,
szeret. Azaz, minden egyes — tehát teremtett — emberben Isten lakik.
Abban is, aki nem akarja, mert nem áll módjában megakadályozni.
Ha gúzsba kötné is; még ezt sem teheti meg. Isten szenved benne, de
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nem a gúzstól, hanem a tulajdon visszautasított szeretetétől. Vagyis
nem tudhatunk egymásról semmit pontosan. Pontosan minden csak
az Evangéliumban van. Ha az Evangéliumot tudjuk, mindent, ami lé-
nyeges, tudunk. A többi lepellel letakart magándráma.

�

Az egyaránt fontos és érvényes ellentétek illeszkedése teszi egyet-
lenné a kereszténységet. Az idő ettől hallatlanul fölértékelődik.
Ezért a krisztusinak hitében, a hit Napja alatt nincs fölösleges óra,
elherdált pillanat, szó, mert az Ő nevében múlik, hangzik el. Ennek
mintegy illusztrációja, s következménye is ez a mondat: Állhatatos-
sággal fogjátok megőrizni lelketeket. Természetesen, mivel itt és min-
den templomodban Krisztus él. Az állhatatos lélek: szabad. Mi tesz
szabaddá? Az igazság tesz szabaddá titeket. A kereszténynek nemcsak
hit-, hanem léttapasztalata, hogy az igazság Jézus Krisztus. A Krisz-
tus akarta egyház nagyon mélyen fogja föl ezeket a gondolatokat.

Jézus következetessége — emberi belátással súlyozva is — lenyű-
göző. Nem ismétlések sorozata; fordulatos, új meg új helyzetekben
megújító, alkalmazva is meglepő, mintha minden formájában épp
most nyilatkozna meg s így először. Ez isteni állhatatosság, alapzat és
úgy mai, hogy a jövőt bírja. Szilárd volt ez a következetesség, várni
lehetett, hogy ellenáll, de hajlékony, semmitől sincs megkötve, saját
magából forrásozott. Belőle következett, hogy teljesíthetetlennek vélt
normákat, sőt célokat, mintegy ítéletszerűen jelölt meg s ki. Követője
megértette: nem csúsztathatja maga alá a lécet, amelyről — majdnem
— biztosan tudja, nem fogja átugrani. Mégis: maradjon csak három
méter. Hátha — segítséggel — dobbantani fog. Ki üdvözül? — kérde-
zik az apostolok. Embernek ez lehetetlen — nem tudunk három métert
helyből átugrani! —, Istennek azonban minden lehetséges.

Hogy folyton úton vagy, azt jelenti: tedd ki magad Krisztus meg-
lepetéseinek. Annál, amit hiszel, mindig több az igazság. Bizony -
talanságban kell lennünk, de mindenki számára fölfelé visz az út.

�

Az állhatatosság tehát nem kő-szilárd, megingathatatlan, azonosságok,
szavak, tettek monoton, de csöndes zakatolása, kockáztatni nem merő
magánút, magánakció, hanem kalandos, kanyargó s gondolkodó kö-
vetés, elszántság. Aki ilyen, nemcsak a magáét őrzi meg, hanem a töb-
biekét is. Aki megőrzi a többiekét, az megőrzi a nem zedékéét is, a
nemzetéét is. A nemzet megőrzése az egyed lelkének megőrzésén mú-
lik. Ahogy Jézus tartja meg s fönn a mindenséget, min ket, magunkat
percről percre, úgy mi is életben tartjuk a többi eket. Azt mondja: Na-
gyobbakat fogtok cselekedni nálam. Mik ezek a nagyobbak? Sejtjük is, meg
nem is tudjuk, mikor, kinek, hogyan cselekedtünk jézusit, mert nem
mélységben, hanem evilági mennyiségekben gondolkodunk. Lehet ilyen
„nagyobb” a személyiség hányt-vetett sorsa. A hosszan vállalt szen-
vedés másért, másokért. A megrendítő evilágiság értése, az abbahagy-
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hatatlan imádság. De talán legfőképpen az, hogy embervoltunkból kö-
vetkező ragaszkodással fogadjuk el Jézus e kijelentésének meghökkentő,
s nem is igazán értett bizonyosságát, úgy, akárcsak ezt a hit nélkül ér-
telmezhetetlen alapmondatát: Én vagyok az élet.

�

Alig tarthatjuk számon, hányféle módon, jó vagy rossz föltételek mel-
lett, miféle okokból, fondorlattal szemtől-szembe és sandán, s kik, sze-
mélyek és tárgyak, dolgok és csábító hatások fenyegetik lelkünket, mik-
től meg kell őriznünk a magunkét s másokét is. Nem hiába „mindvégig”.
Készenlétben s ébren. Vizsgálva a véges idők jeleit, s Isten idejének
jeleit. Mostanában különösen morajlik minden oldalon. Kint ugyan-
úgy, mint bent. A szent tér edzi s tartja élesen a képességeket ben-
nünk, s figyelmeztet azokra, amelyeket meg kell szereznünk. Bent
dől el, az emberi szívben, mi lesz a személyes és a nemzeti jövőnk.
Még akkor is, ha elkerülhetetlenül a nagyon kemény szükségsze-
rűségek, örökletes jó vagy rossz tulajdonságok hatásai alatt s velük
kell élnünk. A Gond vi selés nem jóléti intézmény, de még a rosszban
sem akar rosszat egyikünknek sem. Bizalmat követel. Mi az a nagyon
kívánatos jó, amit akarunk? Nem is biztos, hogy kifejezhetjük szavakkal.
A szent tér sugalmazza szó nélkül is a Jelenlétből eredő isteni szán-
dékokat. Isten mély csöndje többet mond az emberi szónál.

Jézus mégis sokat és sokszor beszélt, így adva meg az emberi szó-
nak értékét, alakját, sürgető fontosságát. Valahányszor emberek rá-
szorultak, hogy hallják Őt, nem takarékoskodott a szavakkal. Mindig
pontos volt és ellenvéleményekre sem engedett az Atya akaratából.
Mikor hallgatott? Az ellenfél előtt. Azt mondja az Írás: a disznók az
eléjük szórt gyöngyszemet megtiporják, megeszik és a hiszékenyek
ellen fordulnak. Ez az igére vonatkozik, a szentségre, a szent jelekre,
és a napi gyakorlatban is igaz. Többet kell hallgatnunk. Szavakat csat-
togtató ostorozás alatt is. Gyakran kell mérlegel nünk, mikor szóljunk,
mikor hallgassunk. Maga az életidőnk a csönd ideje is. A külső csönd
belső szavakat szül. Bent kell meglelnünk s megnyernünk föltáratlan
mélységeinket. Ezt tiszteljük másokban is, magunkban is. Így halad
fokról-fokra az ember a szentség felé. A helyes vallásgyakorlás nem
ismer pazarlást. Erőben, időben, figyelemben koncentrál. Mi más ez,
mint imádság? A fecsegés, üres beszéd, szélbe szórt vélemények az
éleslátás, a biztos ítélet, a jó hallás hiányának jellegzetes kísérői.

�

Jézusban a paradox létmód ellentétei bámulatosan összegződnek, s
isteni harmóniát mutatnak. Emberközelben él, de keresi a magányt.
Finomak, gyöngédek, váratlanok és erősek a tettei, a szavai, a ma-
gatartása. Megkeres, fölkutat, beleakad és fogad mindenkit. Elment
Mátéhoz, pedig Máté környezete — enyhén szólva — elég ledér
volt; háza jól földíszített és gazdag. Nem riadozott tőle. Mindenütt
ugyanaz volt.
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Azt mondja egy francia író: A hit vagy rendíthetetlen, vagy nincs is.
Nem azt, hogy a hívő nem kételkedik, kétségeskedik; olykor földhöz
csapják az embert hite ellentmondást nem tűrő fölszólításai. És az
ember gondolkodik. A szent hely a gondolkodás helye is. Gondol-
kodni szükséges, sőt valójában kötelesség, ezért csak szabadon ér-
demes és lehet jól gondolkodni, éppen Jézus istensége okán.

Az Evangélium megőriz a tévedésektől, de azoktól nem, amiktől
az ember fél. Aki fél, vagy nem ért még elég jól s mélyen, vagy még
nem jól szeret; de lehet, hogy ez a kettő ugyanazt jelenti. Ne fél jetek!
Ezt az mondta, s hányszor, akinek épp elég félnivalója volt. Mint-
hogy majdnem mindig az utána sokasodó emberek között is más-
ként gondolkodott. Erről nem mindig szólt. A követők akarták is,
nem is az Atya akaratát; nem is nagyon értették és értették meg,
hogy az Atya akarata maga az élet. Nem voltak ők sem teológusok,
sem tudósok; megigézett nyomorultak voltak, csak jól, jobban akar-
tak élni, igátlanul, megszállók nélkül.

�

Ha az evangéliumi időket áttehetnénk mára, megdöbbenve ta-
pasztalnánk, hogy lényegében semmi sem változott. Az ember
ugyanaz. Tagad, kétségbeesik, vall, sír, rimánkodik, remél, temet,
örül. De a körülményei, jövője, helyzete, kilátásai rosszabbodtak.
Az ilyen lassú, de nem észrevétlen süllyedésben föltörnek és elsza-
badulnak rossz indulatai, kiüresedése cinikussá teszi, nem hisz,
nem bízik, nem becsül senkit és semmit, fogalmai elkoptak, mind
több ez a nyegle válasza: „Fogalmam sincs róla.” Ha már fogalma
sincs, akkor kérdése sincs. A felelet pedig vagy nem érdekli, vagy
minden feleletet hazugságnak tart. Akinek nincs felelete, az a fele-
lősségről annyit se tud, mi az, s létezik-e.

Jézust el lehet felejteni, de nem lehet megfosztani a rangjától:
nincs se több, se más Megváltója az embernek, akit pedig — jobban,
mint valaha — meg kell váltani. Erre csak az isteni szeretet képes, az
egyetlen, amely előhívhatja az ember szeretetét; s ez a megoldás.

II.
A teremtett ember megváltását Isten létkérdésnek ismerte föl, s hoz-
zátehetjük, mi is. Isten pedig a Fiában, egyedül Jézus Krisztus em-
berségében látta méltónak, teljesnek, lehetségesnek s öröknek az
ember megváltását. Nem minden, de sok ember tudja ezt.

Van egy híres francia lemez, amelyen egy tizenkét éves kisfiú éne-
kel. Egy cérnahangú, de a lélek tiszta karakterét éneklő kisfiú. Ilyen
lehetett Jézus. Szemben a világ fegyveres testületeivel egy kisfiú
éneke megváltásszámba megy. Van Istennek egy cérna-vékony
hangú kisfiúja, aki mindent el tudott énekelni az ember fájdalmá-
ról, s örökéletének ígéretéről.

�
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Isten elgondolása a megváltásról maga az Ártatlan. És az ő ereje,
szeretete, áldozata. Ez az ítélet alatt élő emberből választottakat te-
remtett. Minden szentmisében gyónunk. Ami azt jelenti, hogy min-
den szentmisében elismerjük: bűnösök vagyunk. Az ember neve
ez: bűnös. Ha bemutatkozom, azt kellene mondanom: Jó napot kí-
vánok. Én vagyok az a bűnös. Ez a nevem. Tehetünk is róla, nem is. Át-
örökíttetett ránk a roppant esendőség. Így születtünk, de tovább is
örökítjük, amikor vétkezünk.

Hogy lehet ez, ha Krisztust ismerjük, halljuk, látjuk, átéljük egy
életen át a szentmise megrendítő liturgiáját, amelyről azt mondta a
modern világ egyik legnagyobb gondolkodója, Simone Weil, hogy
amikor betért egy templomba, hithű zsidó létére, egy soha nem ér-
zett erő térdre kényszerítette? Attól fogva Jézusé volt. Vajon minket,
akik beleszülettünk az istengyermekség „arisztokratizmusába”,
térdre kényszerít-e Krisztus ereje? A templomban minden az Ő je-
lenlététől él, akármilyen csúf az a templom, stílustalan, összebarká-
csolt. Hasznosban van egy kis templom (Mátra-vidék), amelyben a
zarándokok fölaggatják rózsafüzéreiket, a mindenféle műanyagból
készített, nem francia, lourdes-i fa-rózsafüzért vagy nem a súlyos
ferences rózsafüzért, hanem olcsó kegytárgyakat. Áll ott egy Krisz-
tus szobor, kétfelé tárja a karját, s ez a két kar tele van rózsafüzérrel.
Nem tudtam megszámolni. Több száz lehetett. Mind a szobor, mind
a rózsafüzérek giccsesek, ez kétségtelen. Mégis, épp az olcsó tárgyi-
ságnak ez a halmaza sugallja a szentet. Hogy van ez? Az isteninek
meghökkentő mivolta az ábrázolás ügyetlenségét, sőt elhibázottsá-
gát is a jó hordozójává képes tenni. Tele van ez a kis templom rongy-
szőnyegekkel, műrózsákkal. Egy műrózsa giccs, kettő is, tíz már ke-
vésbé, száz vagy ezer műrózsa pedig megmagyarázhatatlanul több,
sokkal több önmagánál. A bűnösök bűnbánatával több, s ez titok.

�

Mi a bűn? Beteges, konok ellene mondás a jónak, a lélek mélyén át-
surranó hazugságok. Sötétség, elborulások, rosszakarat gomolyog
bennünk. A rossz éber, színeket vált. Azt szokták mondani, Isten
megengedi a rosszat. Isten nem „enged meg” se jót, se rosszat, de
szabad embert teremtett A szabad ember azt teszi, amit akar. Építhet
kórházakat, lakásokat és koncentrációs táborokat is. Hol ezek azok-
nak, hol azok ezeknek. A szabad ember meg is bocsáthat. Teheti,
hogy elviseli a rajta esett rosszat, s tudja, ez több, ebből több lesz
annál, mintha visszaütne. Van gonosz lélek. Ő állandó reménytelen
harcot vív mindennel és mindenkivel. Folytonos legyőzetés a sorsa.
De az tény, sok ideiglenes győzelme van. Hihetetlen ötletei… Nem
kell sorolni a bűneinket. Ahány ember annyiféle. Mintha belénk len-
nének betonozva. Nem tudunk nélkülük élni. Velük meg még ke-
vésbé. Ezért az Ártatlan anélkül uralkodik, hogy Fejedelem volna.

�
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A francia írónak, François Mauriacnak van egy Viperafészek című re-
gé nye. Arról szól, hogy nemcsak annak viperafészek a szíve, aki
rossz, aki a legrosszabb, hanem azoknak a jóknak is, akik elítélik
őt. A legrosszabb — mivel nagyon szeret — legesélyesebb a meg-
bocsátásra. Mert az ember a bűnével együtt Istené. Az a bűn, hogy
szünet nélkül rontjuk egymás életét. És a másikban jelenlévő Istent
is. Ez Isten szenvedésének legfőbb oka. S rontva elunjuk az Evan-
géliumot, hitünket, megszokottá válik, sem a közérzetünk, sem a
közgondolkodásunk nem igazán keresztény. S lassan rutinná lesz
bennünk, ami pedig mindig új; elsatnyul a hit. Íme, a hívő hitetlen -
ség. Nyomorúságunk velünk van, mint egy szerv. Sokszor nem is
vagyunk sem ura, sem tudója a szavainkban rejlő gonoszságnak, a
bántó szándék fölfakad bennünk, hiszen ettől van; ahogy kimond-
juk, rögtön megbánjuk.

Ki vagy mi az, aki, ami szét akarja feszegetni az emberi egységet,
aki a szeretőket ellenséggé akarja tenni? Ilyenkor kapjuk rajta ma-
gunkat, meg azt is, aki bennünk lakik. Aztán a bánat, a lehajtott fej,
egy simogatás, egy érintés. Az Evangéliumban a megbocsátást szere-
tet, gyakran egy testi érintés követi. Mert a testnek is meg kell szaba-
dulnia. Testünk — szokták mondani — Isten temploma. Nemcsak az:
a jóság hangszere is. Nemcsak szép a test. Isten szemében maga az
ember. Isten nem ismer dualizmust. Neki örök remekmű az ember,
hanyatlásában is. A szeretet — Isten. Nem fogom betudni bűneidet,
mondja Izajásnál. El fogom felejteni. Nagylelkű Istenünk van. Mi nem
ezt csinálnánk. Mi szeretjük fölhánytorgatni a múltat. Mi az oka
annak, hogy amit már rég el kellett volna felejtenünk, őrizgetjük?
Valami kusza önvédelem van ebben. Valami gyávaság, kisebbségi
érzés, amely nem igazán hisz a jóban. A saját jóságában sem. Pedig
a múlt lezárult. Az előző pillanat már nem a miénk. Istené. A miénk
a jelen pillanata.

�

Bűnvallásunk olyan, mint egy leleplezés. Ha kimondom a bűnöket,
kihunynak. Sok mentőkörülményünk van. Isten tud róluk. A vég-
telen távolság, amely elrekeszti az embert Istentől, végtelen áldo-
zatot kíván. Ez pedig csak isteni lehet. A Megváltó nem hasonlíthat
Istenre, hanem Istennek kell lennie. Az vált meg, aki el tudja venni
a világ bűneit. Egy francia író, Lanza del Vasto — magányos próféta
volt, regényeket írt — azt a kérdést tette föl: mi történt a kereszten
Jézussal, amikor így kiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el en -
gem?… Egy világlátomásban hatalmat kínált neki a Sátán. Jézus el-
kergette. Visszafordult a kísértő és fenyegetőzött: Leszel Te még
gyöngébb is, akkor majd leszakítlak. A kereszten Jézus a haláláig
gyöngült. Azt írja Lanza del Vasto: ahogy folyt ki a vére, úgy nyo-
mult be Jézus ereibe, a testébe szurokfeketén a világ minden bűne.
Pál apostol pontosan ír: Isten Fia bűnné lett értünk. Bűnünk lett Krisz-
tus. Igazától eláll a szavunk. E mondat ereje a bűn teljes komolysá-
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gát, kimondhatatlan súlyát hordozza… A Krisztus által hozott üd-
vösség vagy koholmány, vagy a fényével vakít. Aki belebolondul a
világba, az az üdvösségre lesz vak. Magára a látásra.

Az ember megváltója nélkül nem is értheti, hogy meg kell őt vál-
tani. Elvagyunk mi igazság nélkül is. Végezzük a munkánkat, tör-
ténnek velünk a dolgok, jók is, rosszak is, sírunk, szomorkodunk,
örülünk, készülünk erre-arra, beszélgetünk, és hát elmegy a nap. Az
élet. Tegnap ugyan csináltam valami disznóságot, de már ma van,
aludtam rá egyet. A természetfölötti gondolkodás tudja, átéli, hogy
a bűn elkövetésekor igazságtalanság, sérülések, súlyos sebek esnek.
Nemcsak karddal lehet ölni, szóval is: „Te ez és ez vagy” — mond-
ják valakinek. Ő pedig annak hiheti magát, mivel ez elhangzott. Mi
történt itt? Lezülleszti őt a mondat olyan mélyre, lenyomja olyan ala-
csonyra, ahol már az embertelenség uralkodhatik. „Te gonosz vagy”
— mondom valakinek. Nem igaz. Nem gonosz, még csak gonoszság
sincs benne. Sötét indulatok torlasztanak össze minket. Kiszöknek a
szánkból olyan szavak, amelyek alaptalanok, hazugok, gyűlölettől
parázslanak. Csak a beismerés, a bocsánat, a szeretet visszatérte te-
heti jóvá őket. Az emberi megváltottság atmoszférájában van csak
emberileg méltatlan bukás, s emberhez méltó föltámadás.

Akinek van megváltója, maga is megvált. Megválthatja a test-
vérét, a férjét, a feleségét, a fiát, az idegent. Látható és láthatatlan
természetfölötti dolgok közt élünk. Szent a tér. Ebben van fogalmunk
a szentségről. Akiket szenteknek szoktunk nevezni, a legvalóságo-
sabb emberek. Eligazodnak égen és földön, a hétköznapi valóságok
között is. Éppen belső életük radikalitása nem tűri a homályt. Élesen,
pontosan látnak magukban. Látják a jónak, a rossznak is hirtelen meg-
lóduló mozgását. „Mindenkinél bűnösebbek vagyunk”; egy Avilai
Szent Teréz, egy Szent Ágoston nem finomkodik. Tisztán, keményen,
hathatósan vigasztal.

�

Szent Ferenc azt mondja: én még nálad is rosszabb vagyok. Nem hisszük
el neki. Pedig a  mély alázat lát csak jól. Látja a jónak gyógyító erejét
is. Az egyház, a szentmise, a liturgia minden esetben föllebbenti a fáty-
lat erről a küzdelemről, a megváltásnak erről a mozdulatáról, mely
Istennek mintha egyetlen mozdulata volna: ez az, amellyel mindent
rendbe tesz, mint az a cérnahangú kisgyerek. Amikor a jóság megje-
lenik, minden rossz eltűnik. A pap fölmutatja a Testet, és titokkal ter-
hes csönd van. Most nincs kérdés, nincs válasz. Nincsenek érveink,
gondolataink, nincs lelkifurdalás: szentség van. A Megváltó szent.
A megváltás műve szent. A Megváltó maga a szentség.

�

Mi veszélyes? Az áljóság. Amikor jókodunk, mikor nem az igazi jót
látjuk. Nem az igazi jót akarjuk, csak szavakban hallani, hogy van
ilyen, holott magunkban kellene meggyökereztetni, és lassan, az
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évtizedek során türelmesen hagyni, hadd bontakozzék. Hinni kell,
hogy jobbak lehetünk. Ha hiszem (ezt a mintegy hihetetlent), a ter-
mészetfölötti valóságok, erők s kapcsolódások következtében már
jobb is vagyok. Nemcsak az a történés, amit a világ annak tart. Az
igazi történés természetfölötti lényegéhez tartozik, hogy érthetet-
len az észnek. Rejtőzködő, mint maga Isten. Ahhoz, hogy az ember
higgyen ezekben a követhetetlen összefüggésekben, munkálkod-
nunk kell hitünkön, megismerni s megcselekedni a vallást. Közben ki-
nőjük azokat az áljóságokat, amik úgy szeretnek villogni, mindenki
lássa csak, hogy oly nagyon leborulunk, és mutatjuk a „képet”, a
buzgóságot, az áhítatot.

Jézus nem mutatott semmiféle képet. A teljes jót, a teljes szerete-
tet, a teljes igazságot akarta, tudván, csak az váltja meg a világot. De
ez az életébe került. A halálából viszont, minthogy az életébe ke-
rült, soha meg nem szüntethető örök élet származik. Ezért kellett a
megváltónak Istennek lennie. A megváltottakon látszik, hogy meg
vannak váltva. Kell is, hogy lássék, hiszen ha Isten elgondolása a
megváltásról Jézus Krisztus, akkor az emberről az, hogy jézusi.

Megváltás nélkül nem tudunk élni. Krisztus éltet minket. És ilyen
valóságosan, egyszerűen, mint a szentmisében ezeknek a mérsé-
kelt, szép szavaknak nyomán, ennek az ősi liturgiának a formájában
jelenik meg a maga teljességében. Hitünk lényege az áldozat, s az
áldozat örök élete. Ez misztérium. Azt jelenti, hogy a legbölcsebb
ember is csak egy darabig jut el megértésében, onnan már titok, az
is marad, az is akar maradni. Hogy ne magyarázzuk agyon, hanem
együk meg. „Boldogságunk abban van, hogy Jézus Krisztus kanni-
báljai vagyunk”, írja Chesterton. Van-e nagyobb szeretet annál,
mint amikor Isten a lázadó embert Fiának testével eteti, vérével
itatja?

�

A megváltott ember tudatosan lép Jézus nyomába. Mit jelent ez?
Hogy legkisebb tette is, amely Krisztus felé irányul, fontos. Semmi
sem múlik el, ami szeretetből van, de minden elmúlik, s már most,
amiben nincs szeretet. A világ elporlad, a műveket elfelejtik, a síro-
kat senki sem fogja gondozni, letarolják, épületeket emelnek rá.
Semmi se maradandó a szereteten kívül. János evangéliumában, a
főpapi beszédben és a búcsúbeszédben Jézus így rendelkezik: Ma-
radjatok meg az én szeretetemben. Ha megmaradtok az én szeretetemben
— Benne! —, én is megmaradok a ti szeretetekben. Ez az odaadás a tel-
jes élet egyetlen formája. A részleges odaadás nem odaadás, és bi-
zonyosan nem teljes élet.

�

Thomas Merton amerikai trappista szerzetes az evilág embere volt,
az éjszakai élet „nagyja”. Mindenhova elment. Mindenhova beme-
részkedett; nem volt amerikai elnök, aki ne tartott volna tőle. S az -
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tán eltelt magával, s egyik napról a másikra azt mondta: „Elég.
Hova mehetek még?” Nehezen adta föl. Rúgkapált, betévedt egy
trappista kolostorba: „Mit csinálnak ezek az emberek? Jönnek-men-
nek, szót nem szólnak, énekelnek, szertartásokra gyülekeznek. Mi
ez itt?” Ránézett egy trappista szerzetes, s azt kérdezte tőle: „Miért
él maga, uram?” Nem tudott jól válaszolni. Ott ragadt. Azt tudjuk,
mit kell tennünk, mi a dolgunk, de hogy miért élünk? Akartuk mi
az életet? Valaki csak akarta. Az, hogy a szüleink, ez válasznak ke -
vés. Merton, mint annyi millió, keresni kezdte a kielégítő választ.
Élete értelme volt, hogy megtalálta. A világ ebben az ügyben ab-
szolút tanácstalanságot mutat. Az ember vetített, virtuális életet él,
erőszakot, szerencsétlenséget követ el, lát és hall. Ki veszi komo-
lyan bajainkat, vágyainkat, személyiségünket? S egyáltalán, veheti-e
más, mint Isten?

(A befejező részt a következő számunkban közöljük.)
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A 2009-ben megjelent, Rések az időn (Versek ég és
föld között) című antológia olyan verseket gyűj-
tött egybe, amelyek a hit, a transzcendencia, az
istenélmény kérdéseihez közelítettek — a létköl-
tészet változatos eszközeivel. Most e kiadvány
rendhagyó folytatását tartja kezében az Olvasó.
A hit nyelvtana felkérésre született esszéi a léte-
zés nagyobb távlataiban helyezik el nemcsak
szerzőjüket, de az érdeklődő és fogékony befo-
gadót is. Az írói/alkotói állapot, praxis, gon-
dolkodás lelki-szellemi gyökereire, az elhivatott -
ság mélyebb természetére derítenek fényt. Mi
mondható el hit és irodalom, misztikum és esz-
tétikum kapcsolatáról? Hogyan befolyásolja a hit
az alkotást, s közvetíthet-e (és miképpen) szak-
rális igazságokat egy irodalmi mű? E kérdésekre
legjobb íróink, költőink próbálnak választ adni.
Az összeállításban szerep lő, nemzedéki és világ -
képi értelemben is több irányból érkező alkotók
nemcsak kortárs irodalmunk sokszínűségét ta-
núsítják, de az an tologikus körkép tágas szép  -
ségéért is szavatolnak. Ára: 1.900 Ft
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