
AZ ŐSZ TEOLÓG/AJA
A vallásos léleknek nem nehéz

felfedezni a tavaszi pompában
álló természet .színes takarója
mögött rejlő 'isteni világot. De
mit csináljunk ősszel? Amikor
a színek elfakulnak, amikor a
fények megtörnek, amikor go
romba szelek mindent lekopase
ianak, amikor hideg esők re
ménytelenül sárba temeinek
mindeni, amikor ködök fogják
el a felénk integető messzisége
ket és amikor fázós unalmak
között magunkra marudunks

De ez még nem olyan ke
mény dió számunkra, mint a lé
lek ősze. Mert a léleknek is van·
nak őszei, nemcsak az életnek.
A lelki őszök olait nem azt fl
benső leállás t értjük, amit a bűn
tud eredményezni. Sem azt az
érzelmi elfakulást, ami az alko
nyodó életnek sajátja. Ezekre.
van némi magyarázat. De mit
csináljunk azzal a lelki ősszel.
ami életünk erőteljes korszakai
ban lepp meg bennünket? Ami
kor azt vesszük észre, hogy
lendületünk elernyed, vallásos
életünknek eddig világító szem
pontjai kihunynak, pezsdülőér
zéseinket a hangulattalanságok
ködei nyelik el; amikor nem lát
juk értelmét imáinkna,k vagy
ezentséaekhez való járulásunk
nak; amikor kedvenc szentjeink
hivogató mosolua vagy vigasz
taló nyugtatása az idegenség és
a mindent lehűtő távolság ér
zésévé változik; amikor unalom,»
fárcultság és levertség nyo
masztó lélJköre borul ránk; ami
kor kétségek viharai kezdik ki
bennünk azt, amiről azt gondol
tuk, hogy kikezdhetetlen; és
amikor a reménytelenség és le
mondás ólmos esői verik sárba
még meamaradi jámborságun
kat és Jsien. felé való törekvé·

silnket. Hová tegyük ezt a lelki
őszt és mire magyarázzuk?

H a Dante a pokol gyötrelmei
fölött is látta ragyogni a Hata
lom, Bölcseség és Szeretet is
teni pecsétjét (Pokol, 3, 5-6),
akkor itt is fel kell ezt fedez
nünk. Az őszöket is Isten terem
tette. És mert teremtette, belé
jük rejtette értelmét is, erejét
is, ezeretetét is. És nem is kell
sokat törnünk a fejünket, hogy
megtaláljuk az őszbe rejtett is
teni gondolatot. A természet
ősze i{lazit el. ott pedig nem
történik más, mint a lényegte
len dolgok lefosztása és a lé
nyegesek kiemelése és kiérlelé
se. A ködök lazítjlík meg a le
velek e gyümölcsök raoaszté
kait, szelek szaggatják és hin
tik seét azt, aminek le kell sza
kadnia és szét kell szóródnia,
esők rothasztják, aminek el kell
rothadnia és sarak: sűllyesztik
el, aminek el kell sűllyednie.
I gy nyílik lehetség arra, hogy
újabb, bővebb és gazdagabb
élet sarjadjon.

A lelki őszöknek is ez a ren
deltetésük.

Szép doloq elandalotnia l sten
hez szárnyalni, (mikor a kórus
ról egy Avemaria hegedűszólóia

tölti be a lélekzetioitott közön
séget); (örvendetes, hogy az est
homályban egyre többen keresik
meg az Urat és szivük túlcsor
dul a megtapasztalt fölség örö·
métől); nagy dolog az Egyház
történelmének fényes lapjai fö
lött boldogan katolikusnak tud
ni magad; megnyugtató egy-egy
ió pap vezetése alatt megbizo
nyosodni a ma is élő Krisztus
közvet'itésről;a benső lelkesedé
sekről, lán'yolásokról, sikerekről
és örömekről ne is szóljunk. De

ezek az Isten bennünk 'való je-
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lenilcezésének csak ft viráyr/i. Az
Isten és kegyelme több n virág
nál, és ez n több is jelentkezni
akar életünkben. És ahogy a
gyümölcs letolja a virágszirm0
kat, ahogyamegsokasodni ..aka
ró fa elveszti lombozaiát, szinic
halálra válik - hisz az őszben
álló fa ali,q különbözik a szá
raztól - úgy maradsz te is sok
szor magadra egy látszatos ha
lállJan.

De nem vagy egyedül. Ott oan
Szent Pál, aki csodálatos láto
másai után is "gyöngeségben és
félelemben és nagy retieuéehen"
volt Korintliusban: (I. Kor. 2,3);
akit o-wuuotolansáa és vi.'Jaszfa
lanság annyira {mötört, hamI
"bár nyitva 'volt előtte az ajtó
az Úrban" (II. Kor. 3, 13), ott
hagyja a kedvező térítési lelic
tősegeket és metnt Titus után
(II. K or. 7, fi); aki életunisáaoal
küzködik (II. Kor. 1,8); akit
8zégyenkezések égetnek (Il. Koi'.
11, 29) mások /JOtrán/Jai miaii:
akit pi1'onkodások tiilienek pl
egy olyan - eWttünk 'ismeret
len - külső adoltsáfJ(I minlt,
amitől "arcul1)ert"-nek érzi ma
gát és ami - jól tudja. - má
sokban meavetést és uiálaio!
képes kiváltani iránta; (Gal. 1,
U). És ezek nem futó érzések,

. de sokszor sokáig tartó hanou
latok, melyek a hősiességében é:;
apostoli buzgalmában "az átko
zottként Krisztustól ttiool"-le
vést is elvállaló Pált (Róm. 9,
3) arra késztetik, ho.ml .Juiron>
szor" is kérje "az U ral, horJ.lI
távozzék az tőle" (II. Kor. 12,
8). Persze az Úr nem haUgatja
meg választott edényének ezt a
kérését, rnintahogy nem ha.llqal
ta meg hosszú időkön á.t októ
ber seeniieinek, kik egyben a
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1)ilá.qegy/uíz leynrtY,lJoblJ szeni
jei is, kéréseit sem. Assisi Szent
Ferenc megtérése után né,qy
éviy küzd bizonytalansá.gyal hi
'/Ja.tása tekintetében; többször
sokáig tartó csalódottsággal
testvéreiben. I smételiew bnjlú
dik évekig tartó szomorúsággal
úgy, ho{;y a vidámság ezeniie,
ki me.qkö ve/elle mindenkitől,
horn; 1'idárn arccal járjon, két
évig nem mer testeerei közé
menni a rajta uralkodó és le
győz/ietetlennek látszó szomorú
ság muüi. A rózsát hullató
Lisieux-i Seent Teréz L'? vallo
mást tesz élet ének eaész ioluo
mán ráueliezedő 1Ii.gaszt(Jlansá
r/okról, életének utolsó két esz
te1/(lejéröl nem is beszélve. É'.~

ott 17an NamI Szent Teréz a. nw
[Ja húsz éves lelk! szárazságáv al,
és későlJ!J is ismétlödő benső
nieimrobáltuiásaioal; Ezek nenl
tiirtek: le a lel/d űszök (flatt, bár
bőven nolt résziik heuiie, mint
ahou» a fák sem 'törnek le. Mert
tiulták az ú- álláslJontját, ami
1!Cl indokolta rt lelki őszökel
rne!leh;r;elf) Pál előtt láthafr) se
gíts(5.r1énck visszalarf.ását; "Elé!J
nekc«! az én lWln;elmem; merl
az er6 (IZ crötlensér;ben lesz tel
jessé" (If. Kor. 12. 9). Akivel
az hiel! 'Ilteg akarja ismertetni
c földön lcegyelménelt mindent
fölülmúló gazdagságát, azt 1'e
'zet! bele rt lellei őszöltbe.

hm már nem csodálkozunk,
/iO[m a Május Királynője, a vi
rágzás Királynője egyben (l

hervadás hónapjának is Király
nője, ki J7i,qyáz arra, hogya ko
pus.Z áfJ(fk tö1,én a. bŐ11ebb élet
rü.q.lJei is ott szcndereulenek,

Belon Gellért


