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Szobámba lépett és így szólt: "Boldogtalan vagy, ki nem ért semmit, nem tud
semmit. Gyere velem és olyasmikre tanítalak majd meg, miket nem is sertesz."
Követtern.

Egy templomba vitt. Új volt és csúnya. Az oltár elé kísért és így szólt : "Tér
delj le". "Nem kereszte1tek meg", feleJtem. "Borulj le hát úgy e hely előtt sze
rétettel. hogy itt az igazság él", felelte. Engedelmeskedtem.

Kivezetett és fölmentünk égy manzárdszobába, ahonnan a nyitott ablakon
át látni lehetett az egész várost, néhány faállvány t, a folyót, melyen hajókat
rakodtak ki. Leültetett.

Egyedül voltunk. O beszélt. Néha bejött valaki, bekapcsolódott a beszélge
tésbe, aztán kiment.

Ez már nem a tél volt. De még nem is a tavasz. A fák ágai csupaszon álltak,
rügyek nélkül, hidegben és tűző napsütésben.

A fény emelkedett,. fölragyogott, leszállt, majd a csillagok és a hold fénye
áradt be az ablakon. Aztán újra feljött a hajnal.

Olykor elhallgatott, a faliszekrényböl kenyeret vett elő és megtörtük. Ennek
a kenyérnek valóban kenyéríze volt. Soha többé nem találtam rá erre az ízre.

Nekem, majd magának töltött a borból, melynek íze a napé volt és azé a
földé, melyen ez a város épült.

Néha a manzárdszoba padlójára hevered tünk és az álom édessége szállt rám.
Aztán fölébredtem és ittam a nap fényéből.

Tanítást ígért, de nem tanított semmire. Mindenféléről el-elbeszétgettünk,
fesztelenül, ahogy régi barátok szoktak.

Egy nap így szólt : "Most eredj". Térdre estem, átkaroltam a lábát, könyö
rögtem, ne űzzön el. De ő letuszkolt a lépcsőn. Semmit sem tudva lebotorkáltam,
a szívem mintha meghasadt volna. Róttam az utcákat. Aztán arra eszméltern.
hogy már nem is tudom, hol van az a ház.

Soha nem próbáltam, hogy ismét megtaláljam. Megértettem, hogy ő is téve
désből jött el értem. Nem ebben a manzárdszobában van a helyem. Lényegtelen,
hogy hol; egy börtönzugban. egy polgár csecsebecsékkel és piros plüssel teli
szalonjában, egy vasúti váróteremben. Mindegy, hogy hol, de nem ebben a man
zárdban.

Néha mégsem szabadulhatok attól, hogy félelemmel és lelkiismeret-furdalás
sal ne ismételjem magamban egy kicsit, amiről beszélt nekem. De honnan tud
nám, vajon helyesen emlékezem-e? Nincs itt, hogy megmondaná,

Jól tudom, hogy nem szeret. Hogyan is szerethetne?
És mégis, valami a mélyemben, lényem végfoka. félelemtől is reszketve, nem

szabadulhat a gondolattól, hogy talán, mindennek ellenére, szeret.

KÉRDÉSEK ÖNMAGÁHOZ
l. Ha valaki hisz a Szentháromság, a Megtestesülés és az Eucharisztia miszté
rrurnaiban, de mert semmiféle lehetőséget nem lát arra, hogy valaha is csatla
kozzék a történelem keresztény szemléletéhez, gondolhat-e igazán arra , hogy az
Egyházba lépjen? (És, mi több, nagy jelentőséget is tulajdonít a történetszern
léletnek, olyannyira, hogy egyetlen egyszer sem szillaszthatja el, hogy ki ne fe
jezné gondolatait, ha szó kerül róla.)
2. Mik hál pontosan Marhion vélekedései, hogy eretnekség nélkül senki nem
csatlakozhat hozzájuk ? Eretnek-e, ha elfogadja azt a nézetét, hogy a pogánynak
nevezett népek fölötte álltak Izraelnek?
3. Eretnek-e az, .aki lehetőnek, sőt még valószínűnek tartja az Ige Kr isztus előtti

megtestesüléseit, melyeket újjáéledesek kísértek? Hogy Melkizedek, Szerit Pál
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szavai alapján, egyike lett volna ezeknek? Hogy a Misztériumok antik vallása
Ilyféle újjászületésből nő ki, s következőleg, a katolikus Egyház ezeknek igazi
6rököse?
4. Eretnek-e, aki úgy véli, hogy az a kútfő, mely Izraelnek azt a parancsot su
gallta, húgy városokat semmisítsen meg, nemzeteket kaszaboljon le és rabokat,
gyermekeket végezzen ki, nem Isten volt? ts hogy Istent ilyen parancsok szer
zőjeként fölhasználni hasonlíthatatlanul súlyosabb vétek, mint a politeizmus és
a bálványimádás legalantasabb formái ; és ebből következóen, rabságának koráig
Izraelnek csaknem semmiféle ismerete nem volt az igaz Istenről, miközben ez
az ismeret megvolt már a legtöbb nép kiválasztottjai között?
5. Eretnek-e, ha valaki legalábbis nagyon kétesnek és valószínűleg. hibásnak
találja azt a véleményt, mely szerint Isten igazi ismerete elterjedtebb a keresz
ténységben, mint az antikviiásban és mint jelenleg az olyan nem keresztény
országokban, mint India? •

Becsületes lenne ilyen gondolatok kíséretében arról álmodozni, hogy az Egy
házba lépjek'! Nem ér-e többet elviselni a szentségektől való megfosztottságot?

A SIENTSÉGEKRÖL
Az emberi természet úgy van elrendezve, hogya léleknek egyetlen vágya sem
valóságos akkor, ha nem járta át a testet cselekedetek, tevékenységek, magavi
selet által, melyek a lélekkel természetes módon megegyeznek. A vágy másképp
a látszattal lesz azonos. Nem hat a természetre.

Az emberi természetnek ezen az elrendezésén alapszik az akarat közrernű

ködésével végzett önkontroll lehetősége, melyet az akarat és az izmok közötti
természetes kapcsolat segít elő.

De ha lehetséges is az - egyébként korlátozott mértékben -, hogy az akarat
gyakorlásával a lelket megóvjuk a rosszba való belehullástól, az akarat gyakor
lása önmagában nem képes arra, hogya rosszhoz viszonyított jó arányát megnö
velje a lélekben.

Ha pénztárcankban kevés pénz áll rendelkezésünkre, inkább bankban kellene
keresnünk hozzá. Onmagunknál semmiképp sem találunk, mivel hiányunk van
belole.

Azt a jót, mely nincs meg bennünk, bármekkora erővel is akarjuk, nem
szerezhetjük meg. Elfogadhatjuk csupán.

Egyetlen fölrtétele van, hogy csathatatlanul megkapj uk. A föltétel a vágy. De
nem valami részleges jó vágya.

Csakis közvetlenül a tiszta, tökéletes, teljes, abszolút jóra szegezett vágy
cseppenthet a lélekbe egy kevéssel több jót, mint azelőtt volt benne. Ha a lélek
a vágyakozásnak ebbe az állapotába kerül, fejlődése a vágy erejével és az idővel

arányos.
De csak a valódi vágyak hatnak. Maga az abszolút jó vágya is csak annyira

hatásos, amennyire és csak amennyire valóságos.
De ha a test tevékenységei nek és viselkedésének csak evilági tárgyuk van,

hogyan lenne e vágynak az embertesten keresztül út a valóság birodalmába'!
Ez nem lehetséges.
Ott, ahol bizonyossá válik, hogy az, ami az üdvösséghez nélkülözhetetlen, nem

lehetséges, az is bizonyos, hogy a természetfölötti lehetőség valóságosan létezik.
Mindabban, ami az abszolút jóra és a vele való kapcsolatra vonatkozik, a

tökéletesség bizonysága (rnelyet néha tévesen ontologikus érvnek neveznek) nem
pusztán érvényes, hanem az egyedül érvényes. Ez egyenesen következik magának
a jónak a nevéből. A tökéletesség annyi a jónak, rnint a szükségességnek a
geometriai bizonyítás.

Ahhoz, hogy az abszolút jó vágya áthatoljon az embertesten. az kell, hogy
egy evilági tárgy testtel való kapcsolaiában legyen abszolút jó, jelként és meg
egyezésből.

Hogy testtel való kapcsolatában abszolút jó, nem jelenti azt, hogy annak
java. Testtel való kapcsolatában a szellem abszolút java. .

Evilági dolgokat érintő megállapodást eldönthetnek és jóvá is hagyhatnak
emberek, vagy önmagában az egyes ember.
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Abszolút jóra vonatkozó megállapodást csakis Isten hagyhat jóvá.
(A misekánonban ennek az isteni jóváhagyásnak gondolata húzódik meg a

Fölajánlást közvetlenül megelőző részben.)
Az isteni jóváhagyás szükségképp tartalmaz tőle való. közvetlen kinyilatkoz

tatást, sőt tán még szükségképp magában foglalja a Megtestesülést is.
Csakis olyan tárgvak lehel nek isteni jelek, malyeket Isten azonképp terem

tett meg.
Isten s az emberek közt, megúl lapodás által, melyet Isten hozott létre, egy

darabka kenyér jelenti Krisztus személyét. Azóta, annak következtében, hogy az
lsten által jóváhagyott megállapodás véghetetlenül reálisabb, mint az anyag, ke
nyérvalóságában teljesen megmaradva, egyszerű képpé vált ez arra a véghetetlenül
reálisabb valóságra vonatkozva, melyet jelentése kinyilvánít.

Emberek között létrejött megállapodásokban a tárgy jelentése kevesebb való
sággal bír, mint az őt alkotó anyag. Az Isten által létrehívott megállapodásban
ennek éppen ellenkezője igaz. De az isteni jelentés az anyagnál véghetetlenül
magasabb fokára emeli realitásában azt, mint az anyag teszi ugyanezt emberi
jelentésben.

Az esetben, ha hisszük, hogy a kenyérdarabkával való kapcsolat Istennel
való kapcsolat, a kenyérrel való kapcsolatban az Istennel való kapcsolatnak a
vágva, rnely hajdan csak tehetetlen akarás volt, most a valóság erőpróbáját éh át.

Ugyanezért, s mert a vágy az egyetlen lehetősége itt a megszerzésnek, a lé
lek és lsten közt reális kapcsolat áll fenn.

Evilági dolgokban a hiszékenység ilIúzióba ringat. Egyedül isteni dolgok te
kintetében és akkor, mikor a lélek vágyával és figyelmével Istenhez fordul, idéz
elő javára valóságosat a hiszékenység, és mindezt a vágy hatásaképpen. Annak
a hiszékenységnek. me ly a valóságot szüli, hit a neve.

A kegyelem egyszerre a Iegkülsöbb és a legbelsőbb számunkra. Nem kívül
ről jön el hozzánk a jó, hanem csak az a jó hatol belénk, melybe beleegyezünk.
S a beleegyezés csak akkor valóságos, ha az embertest egy mozdulattal azzá teszi.

Önmagunkat nem tudjuk megváltoztatni, csak megváltoztattathatunk, ám
egyedül abban az esetben, ha helyesen akarjuk. Egy darabka anyag kevés ahhoz,
hogy megváltoztathasson. De ha hisszük, hogy Isten akaratából van ereje erre,
és hogy ez az oka, hogy önmagunkba kell engednünk, a várt változtatásnak
rnáris valóságos fogadást rendeztünk, és így az az ég magasából a lélekbe száll.
Ezáltal e darabka anyagban testet öltött a föltételezett erény.

A szentség olyan egyezőség, mely szeplőtelenül, tökéletes módon megfelel
annak a kettős jellegnek, melyet a kegyelem - az egyszerre kívánt és elfoga
dott - végbevisz, és annak a kapcsolatnak, me ly az emberi gondolat és test
között fönnáll.

Épp ezért, a hiszékenységnek kettős föltétele van a szeritség természetfölötti
működésében.

Szükséges, hogy vágyunk tárgya ne legyen más, csak az egyedüli, tiszta, tö
keletes. teljes, abszolút és nekünk fölfoghatatlan jó. Sokan csak udvariasságból
emlegetik Isten nevét ama szemlelet jegyében, melyet önmagukban tákoltak össze,
vagy melyet környezetük szolgáttatott nekik. Az effajta fölfogások közj többnek
van kisebb-nagyobb köze az igaz Istenhez, de ezt a lélek akkor is el tudja, gon
dolni, ha figyeimét nem irányítja e világon kívülre. Ez esetben a gondolat, bár
Iatszólag Isten tölti el, tovább vesztegel a világban, és a hiszékenység, a világ
törvénye szerint illúziót szül és nem igazságot.

Ez az állapot még sincs remény nélkül, mert Isten neve és Krisztusé önma
gában is oly erény, hogy idővel kiragadhatják ebből az állapotból a lelket és az
igazság felé vonzhatják.

A második fölt.étel az, hogy a hiszékenység, Isten és a kenyérdarabka közti
bizonyos egyezőség révén addig hatoljon az ember egész lényébe, hogy átítassa,
nem az értelmet, melynek itt semmi szerepe nincsen, hanem a lélek összes többi
részét, a képzeletet, az érzékenységet, csaknem magát a testünket is.

Ha e föltételek közül mindkettő biztositott és ha közelítésünkben elérkezünk
arra a fokra, hogy a kenyérrel való kapcsolat a vágyat kiteszi a valóság próbá
jának, a lélekben végbemegy valamí valóságos.
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Mig q vágynak nincs kapcsolata a valóságossal. semmi összeütközés nem
zajlik le vele kapcsolatban a lélekben. Például, ha egy férfi katonaként őszintén
halálra akarja szánni magát hazájáért. és ha viszonyai azt sem engedik, hogy
valaminő próbálkozásig eljusson ebben, például, mert testi fogyatékos, vágya so
sem fog összecsapni lelkében a halálfélelemrnel.

Ha egy embernek lehetősége nyílik harcba menní, és elszenvedni azt, ha
elhatározza, hogy elmegy, lépéseket tesz ennek érdekében, ha sikerül, ha puska
tűzbe kerül, vagy egy kiváltképp veszélyes küldetést bíznak rá, ha megölik;
csaknem bizonyos, hogy föladata teljesítésének valamely pillanatában fölébred
lelkében a halálfélelem és meg fog küzdeni vele. E pillanat ténykedésének bár
mely pontján bekövetkezhet. a vérmérséklet és a képzelőerő természetének meg
felelően. És csakis az e pillanathoz való közelitesben lett valóságossá a vágy, hogy
kitegye magát a halálnak.

Ugyanez áll az Istennel való kapcsolat vágyára is. Addig, míg nem való
ságos, nyugalomban hagyja a lelket.

De ha megérnek az igazi szeritség föltételei és ha a szent-eg egyre közelít,
él lélek széthasad.

A lélek egyik fele, mely e pillanatban a tudatnak akár egészen megragad
hatatlan, vágyódik a szentségre ; az igazság része ez a lélekben: mert "ki igazat
tesz, napvilágra kerül".

De a lélek silányabb fele undorral fordul el a szentségtől, gyűlöli és sokkal
inkább fél tőle, mint a vad, az őt megkaparintő haláltól való visszahőkölésében.

Mert "ki silány dolgot művel, utália a fényt".
Igy kezdődik meg a szétválás a jó mag és a konkoly közott.
Krisztus azt mondta: "Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy

kardot". Szeru Pál pedig: "lsten szava ugyanis eleven, átható és élesebb minden
kétélű kardnál. Behatol s szétválaszt lelket meg szellemet, ízet és velőt. ltél a
saív gondolatairól és érzületéröl" (Zsid 4,12-13).

A szeritáldozás így tehát út a tűzön át, mely fölperzseli és megsemmisíti a
lélek valamelyik területének tisztátalanságait. A következő áldozás újabb terü
Idet tisztít meg. Az emberi lélekben levő rossz -rnennvísége véges; ez az isteni
lang elIobbanthatatlan. így, e folyamat végen, a legkedvezőtlenebb kihagyások
ellenére is, hacsak nem árulás és va jó szándékos visszautasítása okozta őket,

vagy ha véletlenül nem lép közbe a halál a befejezés előtt, az út a tökéletességbe
eltéveszthetetlen.

Minél valóságosabb az Istenre-vágyás és következőleg, az Istennel való kap
csolat a szentségen keresztül, annál fájdalmasabb a lélek silányabbik részének
fölemelése; fölemelkedés, mely hasonló az élő hús összeugrásához. mikor épp a
tűzbe teszik. Esete válogatja, hogy elsődlegesen undor, gyűlölet vagy félelem
környékezi-e inkább.

Mikor a lélek oly állapotba kerül, melyben a szeritség közeledése nyomasz
tóbb, mint a halálhoz vezető út, egészen közelében van annak, amin túl már
könnyű a mártírság.

Abban az eszeveszett erőfeszítésben, hogy túlélje a tűz pusztítását és meg
meneküljön tőle, a lélek silányabb része lázas sietséggel kap érvek után. Nem
számít, milyen fegyvertárból kölcsönzi ezeket, beleértve a teológiát és minden
figyelmeztetést a mélta tlan szentségek veszélyeit illetően.

E belső zajlás végtelenűl örömteli akkor, ha a lélek nem fontolgatja apró
lékosan e gondolatokat ott, ahol fölfakadnak.

Minél fá jdalmnsubb a vtsszakozásnak, a lázadásnak és a félelemnek belső

mozgása, annál inkább bizonyos, hogya szeritség sok rosszat pusztít el a lélek
ben és suk kal kőzel.vbb viszi azt a tökéletességhez

"A musiarmag kisebb ugyan minden magnál" (Máté 1::1,:l2).

A lélekben lakó tiszta jónak észrevehetellen atomja ez a mag, az Isten iránti
reális vágy folyamán. Ha szándékolr csalás nem tépi k i, idővel bíztosan ágak
fakadnak majd belőle, melyekre az É·g madarai települnek.

Krisztus azt rnorvdta ..Úgy van al. Isten országával, mint azzal az emberrel,
aki mago, vet földjé oc Akar alszik, aki, r virraszt, S éjszaka van vagy nappal,
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a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja, hogyan. A föld magától
terem, először szárat, aztán kalászt, végül telt szemet a kalászban. Amikor be
érett a termés, tüstént nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás" (Márk 4,26).

Ha a lélek egyszer már határon túlra' jutott a tiszta jóval való kapesolat .
útján - s ennek egyik, talán biztos jele a szeatséget fogadó belső zajlás -, többé
semmi mást nem kíván, csak a rnozdulatlan figyelmet.

A mozdulatlan figyelem - semiképp sem jelenti a külső tevékenység hiányát.
A külső tevékenység úgy, ahogy ezt emberi kötelmek vagy Isten sajátos paran
csai a legpontosabban előírják, része ennek a lelki mozdulatlanságnak ; megma
radni bennük vag.y túljutni rajtuk egyként összezavarja a mozdula tlan figyelem
magatartását.

A megkívánttal tökéletesen egyező tevékenység egyik föltétele a lélek vára
kozásának, miként a tanuló gyermeknél a testi mozdulatlanság a figyelem föltétele.

De ahogy a test mozdulatlansága egészen más, mint a figyelem, s önmagá
ban hatékonyság nélküli. ugyanígy az előre megszabott cselekedetek is azok az
ez állapotot elért lélek számára. -

Miként az igazán figyelmes embernek semmi szüksége sincs ana, hogy
mozdulatlanságot kényszerítsen magára azért, hogy létrehozza figyelmét, hanem
ellenkezőleg, mihelyt értelme rááll egy kérdésre, természetesen és magától föl
függeszt rninden olyan rnozgast, mely zavarná ,ugyanilyen egyszerűséggel

ömlenek át az előre megszabott cselekedetek is a lélekből a rnozdulatlan vára
kozás állapotába.

Amennyire hosszan tartó a tökéletesedés, úgy keverednek e cselekedetek
gyakorta gonddal, fájdalommal, fáradtsággal, a belső küzdelem egyfaj.ta látsza
tával, sokszor nagyon súlyos kihagyásokkal; de ha eltervelt ámítás nem kendőzte

őket, beteljesülésük Iöltartóztathatatian erejű.

Az ember nem rendelkezhet magában az előre megszabott cselekedetekről;

de nem is annyira az számít, amit végez, hanem az, mennyire nyílik meg Isten
szerétetére.

"Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának. amikor hazatér a mezőről :
Gyere ide tüstént és ülj le! Nem azt mondja-e inkább: Készíts vacsorát! Gyür
kőzz neki és szolgál] ki, amíg eszem és iszom, aztán ehetsz-thatsz magad is.
Talán megköszöni a szolgának, hogy megtette, amit parancsolt neki? így ti is,
míután megtetletek mindent, amire parancsot kaptatok, mondjátok : Haszonta
lan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami kötelességünk" (Lukács 17,7-10).

Az a szolga, aki szeretetet, megbecsülést kap és ura szelgálatára van, nem
az, aki dolgozik és arat. Másféle szolga ez.

Nem mintha választani lehetne Isten kétféle szolgálata között, E két szolga
a két, különböző kapcsolódás mellett is egyazon lélek, vagy inkább, egyazon
léleknek két, elkülöníthetetlen része.

Az a szolga, akit majd szeretni fognak, egyenesen és mozdulatlanul áll az
ajtó közelében, virraszt, várakozik, figyel, vágyik arra, hogy kinyissa, mihelyt
kopogtatast hall.

Sem fáradtság, sem éhség, sem baráti unszolás és hívás, sértő szavak, tár
saik ütlegel vagy csúfolkodásai, sem a morai, mely azt adná hírül neki, hogy
ura meghalt már, vagy dühös lenne rá és vesztét szeretné, semmi de semmi
nem fogja kimozdítani helyéből.

"Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják vissza a menyeg
zőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok
azok a szolgák, akiket uruk érkezése ébren talál! Bizony mondom nektek: fel
övezi magát, asztalához ülteti és gondosan kiszolgálja őket" (Lukács 12,36-38).

Az így megfizetett várakozás helyzetét nevezik rendszerint türelemnek.
Görög elnevezése azonban a I!üpomoné, végtelenűl szebb és más jelentést

hordoz,
Olyan embert jelöl, ki rezzenéstelenül várakozik, mindamaz ütlegek ellenére,

mellyel megpróbálják kimozdítani a helyéből.

Karpoforuszín en hüpomoné. "A várakozásban hordjátok gyürnölcseiteket."

(REISINGER JANOS fordítása)


