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Egy levél Istentől

Lóránt atya emlékezete

Már megterveztem annak rendjét, hogy kik előtt, milyen mélyen
és milyen sorrendben hajtom meg fejemet, ha halálom után bebo
csátást nyerek Isten Országának mennyei régióiba. A több-mint
protokoll elsőbbség természetesen azokat illeti, akik nevére már
most is fejet hajtunk; Mária, Jézus anyja, védőszentjeim, szüleim
- de utánuk közvetlenül egykori ciszterci tanárom és később no
víciusmesterem, dr. 'Sigmond Lóránt neve szerepel a listán, akit
életem legnagyobb kalauzának tartok Krisztus felé. Bár harmincöt
évvel halála után a magyar katolikusok többsége semmit sem hal
lott róla, de tudom, hogy az életében rejlő különleges zsenialitása
az egyház, sőt az egész mai magyar közélet számára pótolhatatlan
isteni üzenetet tartalmaz. Élete levél a mai ember számára Krisz
tustól. Olvassuk közösen.

Nem a tudomány, a művészet vagy az egyházpolitika zsenije
volt, hanem a Krisztus-hordozásé, Szavakkal alig megnevezhető,

kevesek számára szembetűnő ragyogás: ebből a fény-nyalábból sze
retnék három köteget kiemelni. Ezek hitelességét bizonyosságnak
tartom; életem földjének legmélyebb barázdáit ezeknek a sugarak
nak forrósága alakította ki bennem.

Szőlő és bor. Az egyházi iskolák államosítása után még diákként
vettem részt egy zirci lelkigyakorlaton, melyen Lóránt atya is tar
tott egy előadást a kertben lévő szőlőlugasban. Arról beszélt,
hogy bár eddig a szerzetesek közvetlenül osztották szét a szellemi
értelemben vett szőlőt a diákoknak, most azonban már bort fog
nak érlelni belőle, s az kerül a társadalom asztalára. - Gondola
tait napjainkra is érvényes próféciának érzem: amint a bor a nyil
vánosság elől elzárva, csak hosszú idő múlva nemesedik aranyló,
örömet hozó, közösséget teremtő folyadékká, ugyanúgy kell most is
az egyháznak - éppen a Krisztus-parancsolta közéleti kötelezettsé
gei érdekében - a meditáció, az imádság, a liturgia, az Írás mélyé
re temetkezve, Isten mai napra szóló üzeneteit érhetővé, "ihatóbbá"
érlelni a társadalom istenkereső rétegei számára. Több bort termel
ni, mint szőlőt: ezt a sorspolitikát választottam magam számára is.

Egy-ügyűség. Lóránt atya egyetlen "ügye" Krisztus életének ki
teljesítése volt saját sorsában. "Élek én, de már nem én, hanem
Krisztus él bennem" (Gal 2,20). Erre figyelt, erre irányult minden
erőfeszítése. Nem lehetett könnyű: fiatal szerzeteséletének tanúi
üstökösszerű szellemi karriert vártak tőle, aki beragyogja majd
nemcsak a Ciszterci Rend, hanem az egész magyar katolicizmus
egét. Képessége feltehetően lett volna rá, s talán lelkialkata sem
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tiltakozott volna egy nagyívű prohászkai szerepre. Úgy sejtem
azonban, hogy lelke mélyén a ciszterci ősök rejtekkereső indítá
sát fogadta el. Ahogy egy rendtársa oly találóan jellemezte, lép
cső akart lenni az egyház épületében, akin mindenki magasabbra
emelkedik, ő pedig lent marad.

Lóránt atya "átlátszó" ember volt, de nem a szó lekicsinylő,

hanem istendicséretre hívó értelmében. Emlékszem például arc
vonásaira, testtartására abban a percben, amikor Endrédi Vendel
apát úr a névnapján köszöntötte: csak a tisztelet és engedelmes
ség győzhette le benne az elemi erővel feltörni látszó tiltakozást.
Egyedül Krisztus ragyogását kívánta, engedte láthatóvá tenni
életében, megszűretlenül, színrebontás nélkül. (Azóta, ha Jézus
második eljöveteléről esik szó, számomra ez a kifejezés a meg
szokottól eltérő értelmezést is nyer...) Ugyanakkor azonban - s
talán éppen emiatt - sokszínű egyénisége mégis szabadon érvé
nyesülhetett, hiszen tele volt nyílt és rejtett szenvedélyekkel, a
szelídségének takarója alatt rejlő viharokkal, szelídségében is szi
gorú magatartással, igen gyors reakciókészséggel, éles kritikai ér
zékkel. Volt ce1Jatársai, akikkel később a véletlen során összekerilltem,
mint kedves, vidám, jóhurnorú, figyelmes és kiválóan társalgó embert
emlegették. Mintha a börtönben érezte volna magát legjobban.

A szenvedő szolga. Utoljára akkor láttam, amikor 1961-ben, a
vádlottak padján ülve, a ciszterek és a hozzájuk kapcsolódó vilá
giak perében dr. Bimbó bíró előtt tett "tanúvallomást". Mélyen
megalázott, fizikailag is megtört ember benyomását keltette. Utó
lag megtudtam, hogy nemcsak lelki kényszer, hanem fizikai kín
zás és talán már az akkor jelentkező betegség hatása alatt állt.
Háta szinte derékszögben görbült a rettegett bíró előtti tisztelet
adásban; nyilván kiváló .mesterek" tanították be neki a testi-lelki
gyalázat vállalásának koreográfiáját.

Mégis, úgy sejtem, hogy szenvedéseinek gyökerei más mélysé
gekből fakadtak. Modern, friss gondolkodású ember volt, aki
ugyanakkor szenvedélyesen, de értelmesen ragaszkodott a múlt
megszentelt, megszokott, esetleg már megkövült hagyományai
hoz az egyház és a Rend életében. Remélem, hogy nem utólag
"látom bele" életének szenvedéseibe ezt a keresztjét is: úgy sze
retni a múltat, hogy ne torlaszoljuk el a jövőt, s úgy vágyódni a
tisztább jövő után, hogy a múlt felé értékelő szeretettel tudjunk
fordulni. Hogyan kell feldolgozni egy ízig-vérig modern és távla
tokat kereső embernek a múltból származó értékes vagy már
csak ballasztot jelentő, de hallatlanul gazdag, sokszínű örökséget
úgy, hogy azt megtisztítva, újjáteremtve a következő generációk
nak örökségül hagyhassa: ennek a titkára csak az ő lelki zsenia
litásának megismerésével éreztem rá. Megint csak sejtéseimre tá
maszkodhatok, amikor azt mondom: Lóránt atya gondolkodásá
ban a "szent" és a "profán" klasszikus megkülönböztetése már
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túlhaladottnak tűnt; minden tárgyat, helyzetet és eseményt - ki
tágított, de valóságos értelemben - szentnek tartott, a bűnt kivéve.

Nem gondolom, hogy bűn nélkül való ember volt: ilyet csak
kettőt ismer a katolikus hagíográfia. A szentség - az ő értékelé
se szerint is - nem a bűntől való távolságban, hanem Isten sajá
tos, kifejezhetetlen közelségében áll, mely átlátszóvá alakítja az
embert, és Isten belső élete, a Háromságos Lét tiszta csöndje felé
tereli. Az időm vége felé közeledvén éppen ezért merem remélni,
hogy Lóránt atyához hasonlóan életem az atyai ház küszöbére
érve végül is értelmesnek, értékesnek, áldottnak bizonyul.

Lóránt atya csak postása volt mindannak a kegyelemnek és
megvilágosodásnak, amiben életem során, az ő közvetítésével az
óta részem volt. Postás és levél egyszerre. Ezek a levelek arra
bíztatnak. hogy magam is vállaljam ezt a kettős szerepet rokona
im, barátaim, ismerőseim felé. S ha valaki felfedezett bennem
ilyesmit, az az ő érdeme.

Szó szerint szótlanul
(Az első.) Szép, régi szó a kérdésben megjelenőboldogulás. De nem
tudom, mit jelent. Hiszen azok a füstösödő, szenesedő jelentések,
azok a homályos és széttartó, illetve tompa boldogtalanságba ve
sző szemantikai átrétegződések, amelyek súrolták, csiszatolták,
rombolták e szó önmagában nyugvó, mai ésszel értelmetlennek
tűnő szépségét (ami történt: boldogság és teljesítmény fatális, gör
csös összekapcsolódása), mindezek kioltották számomra e szó él
hető értelmét. Nem mintha nem lennék magam is e kioltás és ki
oltódás cselekvőcinkosa. Nem vagyok mulya, illetve, s ez a beszé
desl, senki sem szeretne-merne az lenni. Az a kevéske, ismeretlen
lény, aki az előző mondat senki-mindenkijébe nem illeszkedik bele,
puszta tehetetlensége, képtelensége és szinte felismerhetetlenül ke
gyelemszerű, elfogadó lét-közelisege folytán (ne kérdezze senki,
mit értek lét-közeliségen, mert nem tudom, csak érteni sejtem, és
ezzel rejtetten sem állítottam semmit) Ö tehát, illetve Az, szótlanul
érti, értelmezi, tovább élteti (még) ezt a szép, régi szót. Talán oly
kor látom őt, homályosan, zavartan, idegenkedve. talán önmagam
ban s önmagamtól is, habár ez a közbevetés akár átcsúszás is le
hetne a gőg végtelen, ólmosan szürke tartományába (álljon elő, aki
soha nem lépte át ingoványos határát; ilyen lénynek aligha bírnám
ki a látványát...), látom néha öt, érti még e szép régi szót, de nem
tudok, nem akarhatok mit kezdeni Ővele. Ki Ö? Nem tudom, nem
ismerem. Talán így: Ó, ők azok, akik még szó szerint szótlanul
értik azt, hogy: boldogulás, illetve boldogulni. Nos, azokért, azok
mellett, vagyis hát rejtélyes módon éppen azok által könnyen el-
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