
szerétet és az elragadtatás színeinek, ragyogásának drágaköveivel
A szavakból elmarad a föld, az igék helyébe az elvont szemlelő

dés lép, a nyugalom állapota következik, amelyet boldog és vég
telen fény vesz körül. A szó már nem is beszél, szerepének vége,
munkáját a látomás folytatja, amely mindenben meglát
ja az Istent. A világ belső összefüggését nem törvényszerűségek
és nem filozófiai rendszerek magyarázzák, hanem az Isten jelen
léte, amelyet a szeretet érez és lát meg. A szó művészetét átveszi
az ének. Ide jut el nem az idő lépcsőjén, hanem érdemei évein át
az öregedő Szent Bernátl ...

Ne menjűnk el egy kérdés mellett, amellyel azért tartozunk
Szent Bernátnak, hogy még egészebben lássuk életét. Emberi ez
az ő világa ~ Volt érzéke ahhoz is, hogy a transcendens viszonyí
tásokon túl ki tudja és akarja fejezni mindazt, ami emberileg is
jelentős ezen a v ilágon'i

A nevelő mcster itt is Szent Agoston. Megáll az ember előtt

!íI "grande profundum est homo!" - sóhajtja róla. Szent Bernát
is így látja az embert: "Mély az ember szive és átláthatatlan!"
Ezzel az ember-érzéklésével éli át az emberi életet. Mindig pro
hlémáin át és problémáival együtt látja és érez vele. Nem fél a
problémáktól. Mindaz, ami századát foglalkoztatta, megjelenik
munkáiban, de mindig úgy, hogy ugyanakkor az emberi élet vál
ságait is ábrázolja rajtuk. Ember-látása mégsem lesz sötét avagy
leverő, hanem reális és igaz. Mintha csak azért lenne oly nyilt
és őszinte, hogy ezzel igazolja optimizmusát, amellyel hitt az élet
órtelmében. Ismeri It megoldásokat, amelyeken százada emberei
jártak a filozófiától kezdve a könnyelmű hédonizmusig, és rész
véttel van hiábavaló kísérleteik iránt. Itt is jövőjáró tekintete
van és olyan kérdésekre mutat rá merészen és megdöbbentőeu,

arnelvek sokkal nagyobbak, mint azok, amelyek kortársai figyel
mét foglalkoztatták. Szent Bernát. nyit rá a szociális kérdések
nyilt sebére. Az elsők egyike, aki a munka-eszménv értékelő tisz
teletével egyenlő megbecsülést kér a szellemi és a kézi munka
hordozói iránt. Ö mond ki egy új fogalmat: az amor socialis-t,
a. szociális szeretetet, amelyet szembeállít az önző, a testi szeretet
tel. Szava úgy hat, mintha új programmot akarna rábízni a tör
ténelem holnapjára, ugyanakkor egy új ember-típus kialakulását
látná fl már hallaná, hogy rálép az élet leg-forróhb útjára,

BOLDOG SZ'űzanyn, Mária! boidon szűzessé!Jedben és boldo!)
"Zcízatosságodban! Páratlan szűzessé.'! ez: a termélwnysé,q meg
,f,icsőítette és nem homályosította el. Csodálatos alázatosság ez:
fl szűzesséa titka meqtermékenuiti, de nem rontio. meg, hanem
megerősít'i és rnegnö1Jeszti! Van-e valami benned, ami ne 'volna
,,im.·lIlaframéltó, egyetlen és hasonlíthatatlan?

Szent Bernát,


