
Gustalve Thibon

GONDOLATOK
Gustave Thibon. a legjelentősebb mai francia katolikus gondolkodók egyike.

I903-ban szűleieit: gazdálkodó azon a kis szólóbirtokon, amelyen családja 1670
6ta dolgozik. 1930-ban került kapcsolatba egy dominikánus barátja révén Mari
teine-nsl, ettől fogva. él gyakorló katolikus életet. Ami bölcseletét illeti, már ezt
megelőzően eljutott Hegelen át .e tomizmushoz. Pszichológiában Ludwig Kleqes
követőjének veliette magát s müveiben elsősorban ,a konkrét lélektan, grafológia,
karakterológia tényeinek atomizmus világánál való értelmezésére vállalkozott.
Kedvelt kifejezési formája az aforizma; egyik ilyen gyüj.te.ményéből [L'Bchelle
de Jakob, 1943) valók szemelvényeink is. Maga motulje: úgy beszél ezekben az
aforz'zmákban, mint aki tanuságot tesz; nem elvont spekuléciok eredménnett
közli, hanem belső élményeit. S nem L'Ellaminó elvont embereszményt tart szeme
elött, hanem a ma élő, mai problémákkal küzdö, nuü nyugtalanlSágok kiizepeit
útját kereső embert.

Élő köteléket találni, mely az emberiséget összefüzze; ez Gusteoe Thibon
szetine az egyetlen kérdés. S erre csak egy felelet lehet; "amit az Isten össze
kötött s az ember szétoélesztott, egyedül lsten tudja újra összefüzni. Méghozzá
nem valami absztrakt istenség, hanem az élő és a kereszténységben inkarnálódott
lsten. Ezt az Isteni sem lehet kikerülni. Ha. az ember nem úgy megy feléje.
mint az egyetlen menedék felé, akkor összetöri magát rajta, rnint egy köt,alon:'
A természetnek és a kegyelemnek a mi szivűnkben kell tolélkoznie. mert a ter
mészettől elvágott vallásosság formalízmussá lesz, az örök forrásoktól elszakadt
földi dolgok pedig ensrchiéué. Az inkarnáció misztériuma az egység misztériuma.
lsten nem gát és nem talizmán, hanem állandó jelenlét. S amint valóban aná
lesz számunkra.: megmenekültünk.

= Az élet és a dogmák. Az én szememben a keresztény dogma: ke
retein kívül semmi sem élő és semmi sem reális. Számomra minden 
rossz és jó, szépség és csúfság. nagyság és alacsonyság - csak a keresz
tény éghajlat alatt válik teljes s hiteles valósággá. A nem keresztény
drámák törekvései, érzéseí, fájdalmai olyan idegenekinek és irreálisaknak
tetszenek nekem, mint az álomképek. Ha eltörlöd azokat a valóságokat,
melyeket a dogma fejez ki: a dolgok nem lélekzenek többé, a világból
eltűnik a szív és a mélység, és mínden szakadeka menten színhází disz
letté változik. A dogma nem az élet külsö kerete, hanem magának! az
életnek formája, kifejezése. Az élet nem a dogma foglya, mint ahogy a
szív sem foglya saját rítmusának.

= Fides ultima. Eddig hittem Istenben. Most már semmi másban
nem hiszek, csak Istenben.

= "Ha Isten léteznék. akkor ilyen szörnyüségek nem történhetné
nek". - kiáltotta nekem valaki. De ha Isten nem léteznék. ha egy bizo
nyos lelki rend nem volna a világ immanens tartozéka, ha mindenen
csak a káosz volna az úr, akkor' a te szívednek is ő volna ura és neDl
méltatlankodnál. Hogy benned botrányt és szorongást okoz el rend erő

szakos megsértése: éppen ez tesz tanuságot a rend Alkotója mellett. Ez
a' mékatlankodás, mely tagadja benned az Istent, éppen ez az Isten
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S2lIlVa benned; ha egyelőre még nagyon zavaros, tehetetlen és sietős is:
-a az Isten,

= Nisi Dominas... Az emberi szokások és intézmények néha olyas
mértékben kerülnek tévútra, hogy Isten nem tudja másképen kifejezni
irgalmát, mint ha elpusztítja őket. Ilyenkor úgy éri az embert a kegye
lem, mint a villámcsapás. Vannak emberek, népek és cívílízácíók, ame
lyeknek csak a romjaiban lakhatik az Isten.

= Ne feledd el soha, hogy az ember semmiből lett, és ne feledd
-el, hogy a semmiből Isten hívta elő. Az első igazság megment az utópíá
tól, a második a remérrytelenséqtől

:c.:: Az ember sok bűnt elkerülhet. ha önmagába menekül, de a gó
göt csak Ú{JY kerüli el, ha Istenbe menekül,

= Legyen nyitva füled minden hang számára. Úgy látszik, mintha
ezt tartanád az igazságmság és szeretet legfőbb csúcsának. De ez nem
elég. Legyen füled nyitva mínden csend számára is.

= Nehezebb gyűlölni, mint szeretní, mert a gyűlölet sokkal több
erőt és nekífeszülést kiván. Csak egy szerétet nehezebb a gyűlöletnél: a
KrisztUSé.

= Az örökkévalóság igénye. Az örökkévalóság igénye nem az én·
nél kezdődik, hanem a szerétetnél. Valamennyi "én", bármilyen is, mlnd
elég haszontalan ahhoz, hogy megérdemelje a halált. De az a lendület,
mely magunk fölé emel bennünket s új, meqszcntek és mélyséqes ént ad
nekünk. melyet jobban szerétünk magunknál: ez a lendület nem tud meg
halni és nem is halhat meg. Abba beleeqyezhetünk, hogy személyünk
mulandö legyen, de ez él személyek közötti kötelék, ez csak örökkévaló
lehet: s hogy ezt a köteléket megmentsük, azért hiszünk a személyes
halhatatlanságban. Az én egymaga nem érdemelne meg, hogy megmene
küljön, csak annyiban, amennyiben a szerétet hordozója.

= A modern embernek ahhoz, hogy vértanuként éljen és haljon.
nincs szüksége üldözökre és hóhérokra. Elég tanuságot tennie Istenről

mindazzal az aggodalommal és a semmível szemben, amit sajárt szivében
hordoz.

:= A kaosz kiiszobén. Nagyon sötét ez a pillanat. Míntha valami
örökkévaló fenyegetés súlyosodaa az ídöre. Talán már holnap elveszi
tünk mindent és megjelenünk előtted, Uram, kiüresítve. lemeztelenítve
egészen a lelkünkig. Boldogok a szabad és SZiwt szívek, kik nem tapad
nak a földhöz. De én minden nap belekapaszkodom a földbe és azokba
a lényekbe, akiket a föld táplál, mindíg mélyebb és gyengédebb gyökér
szálakkal. Erőmet és reményséqernet is azokból a dolgokból merítem,
melyek meghalnak, azokból a dolgokból, melyeket megölsz. Nem érzem
magamat száműzöttnek a földön: hisz oly meleg számomra, mint a vér,
és olyan gyengéd, mínt egy asszonyi kéz.

Jól van ez így, Uram! Mindent felajánlok neked, a Te szeréteted
nek. a te istenivé tevő kezeídnek. Nem lesz kis dolog míndent elhagyni.
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nem lesz játék meghalni! Nem úgy távozom majd ebből a világból, m.i.Dt
valami börtönből. Ez a távozás nagyon könnyü volna az én gyengesé
gem és a Te kegyelmed számára: úgy szakadok majd ki innen, mint egy
drága otthonból, egy anya gyöngéd öléből, s viszem majd feléd a föld
fick lelkét, mely széthasítva, rongyokban tapad majd lelkemhez.

= Utolsó ítélet. Az ítélet, melyet majd lsten ajka mond, nem lesz
más. mint a bűn megrögzítése. Az emberi igazságszolgáltatás első lépése
az. hogy elválassza a bűnöst bűnének gyümölcsétöl; Isten viszont örökre
odaláncolja a bűnös lelket választása tárgyához. "Ezt akartad. Ime meg
kapod örökre, és nem is lesz másod. mint ez. Nem akartál szeretní mást.
csak magadat. Helyes. Arra ítéllek. hogy ne is tudj mást szertní örökre.
mint önmagadat." Semmiféle külsö ítélet nem lesz: a tűz ragad el. az
borít be míndent, minden belsölcq ítéltetik meg. önmaga által. A tűz v,á
lasztja el a dolgokat. a választott lelkek kínyílnak, azonosulnak ezzel a
tűzzel. s ez Iesz a mennyország. '-- a többiek megőrzik az isteni tűz alatt
is a visszautasítás mínden keménységét és hideqséqét, s ez Lesz a pokol.
A kárhozott olyan lény, akinek lényege a visszautasítás: örökké emészti
a láng és örökké képtelen Iánggá válni.

= Elesés és eltévelijedes. Elesni semmi. Az ember újra felkel és el
érheti a célt. De vannak. akik eltévelyednek: ezek sohasem esnek el, de
nem találnak rá az útra. Ezek érdemlik a legnagyobb szánalmat. <lzt a
szánalmat. mely a gyógyíthatatlan betegek fölé hajlik.

= A kétségbeesett és a szene. Mínd a kettő szabad és egyik sem
fél az emberektől. A kétséqbeesett. mert nincs vesztenivalója. A szent
pedig. mert csak adnivalója van.

= üthetsz: amit elvesze! boldoqsáqornból, hozzáadod szerétetemhez.

= Egysz,erűség. Képes vagy szenvedni lázadás nélkül? Ha igen. ak
kor kérlek. örvendezzél is lelkiismeretfurdalás nélkül.

= Éretlen miszticiznius. Paradicsomi tudatlanságról álmodozol és
vak önátadásról. Várj egy kicsit. Nem szabad és nem illó vakká tenni
magunkat. Menj egy kicsit feljebb. míelött bzesuknád a szemedet; csak
a világosságnak van joga rá. hogy megvakítson.

= A keresztény szeretet nemcsak lelki. hanem testté vált szerétet.
Kiterjed a testre és érzékekre is" nem azért, hogy elnyomja. hanem. hogy
eltöltse őket a saját mélyséqes tisztaságával.

= Önmagunk állítása tévutakra visz: ilyen a bűn. A szent csak Is
tenben állítja önmagát: azt. hogy én és azt. hogy szetetet egy lélekzetre
mondja.

= Aki a legkevesebbet kockáztatja idelent, az a legközele-bbi szom
szédságban van a semmivel. Akí uem kockázat semmit, az senki.

Sptenqet Mercedes fordítása
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