
THOMAS MERTON (1915-1968)
Mínden élet, külső és belső történéseiben egyaránt, Istentől megkomponált

művészi egész. Idelenn persze, és kívülről nézve, sokszor még a halál záradékan
túl sem tudjuk jól kiolvasni kottajegyeit; de néha a döobenetíg világos és
megragadó ez a benyomás. Igy vagyunk a most elhunyt nagy aszketikus író:
Thomas Merton esetében. Részarányos élet - huszonhat evet töltötrt a világ
ban, bűnben és keresésben, huszonhetet szerzetben, Isten és ember fenntartás
nélkülí szolgálatában. Következetes vélet: végig nagyigényű és nagyarányú,
és végig az írói hivatásnak él. "Szenzációs" élet: ifjúkori kalandjaival és ra
dikális visszavonulásával egyként csemegéje a dramára és látványosságra éhes
nagyközönségnek. Öt magát érintette ez megtérese után a legkellemetleneboüí.
"lVli a cethalat becézgetjük - írja papi naplójában. - Jónás elhagyatva úszik
a mélytengerben, De a cetnek meg kell halnia. Jónás halhatatlan." A cethal
kaland mögött azonban ott a prófétai hivatás. Aki egyszer belekerült Merton
híres önéletrajzának, a Hétemeletes hegynek (The Seven Storey Mountain,
1948) a sodrásába, akármiért nyitotta is ki a könyvet, meg kellett éreznie,
hogy itt egy őszinte testvéri lélek és igazi író szól hozzá _. hozzá is - az élet
értelméről és boldogságáról. Ez a könyv századunk egyik nagy műve, a szó
eredeti értelmében; ahogy a költő mondja: "Több mint írás: jócselekedet,"

Csakugyan lebilincselő követni ennek a kielégíthetetlen vándornak a lép
teit, fölfelé a "hegy"-re. A Pyreneusok tövében, Pradesben születík. Apja új
zélandi származású festő, anyja amerikai ; gyermekkora, nevelkedese követ
kezetlenségnek és következetességnek ugyanolyan furcsa keveréke, mínt iké
sőbbi pályafutása. Fiatal fejjel keresztül-kasul járja a fizikai világot, ide-oda
utazgatva Európa és Amerika közt - és a szellemit, keresztülmenve a kor
rninden v:álságán és áramlatán. Anyagi gondjai, morális g,átlásai nincsenek
- "övé a világ". És az eredmény? Spleen, erkölcsi rnocsár, belső hajótörés,
vergődő elégületlenség. Sokáig teljesen és tudatosan hitetlen. Mikor az iskolai
istentiszteleten a Credót imádkozzák, ő összeszorított szájjal ismétli magában:
"Nem hiszek semmiben." Anyja haláda vagy saját életveszélyes betegsége ide
jén sem jut eszébe imádkozni. Az első irodalmi élmény, amely a lélekkel
hozza kapcsolatba, William Blake költeményei. Később a szintén konvertita
angol jezsuita költő, Hopkins tesz rá maradandó hatást. Rómában a templom.
látogatások esztétikai élményein át kap nagy kegyelmi indításokat és veszi
kézbe először az Evangéliumot. Néhány jóbarátjával szenvedélyesen keresik
az igazságot és a tiszta szépséget; amelyik éppen előbbre jut, megosztja ta
pasztalatait a többivel.' Sokait köszőnheteót nekik .- később meg azok neki.
Huszonhárom éves korában megy először szentmisére, 1938 őszéri megkeresz
telkedik, elvégzi első szentáldozását. Míközben meglehetősen tájékozatlanul és
ügyetderiül botorkál új életében, valahonnan önmagán túlról színte parancso
lólag bontakozik benne a vágy: pappá, ezerzetessé lenni. A ferenceseket találja
legvonzóbbnak. Jelentkezík - az újkeresztényt elutasítják. Mégis az sktív
élet? ... A New York négernegyedében létesített "Barátság Házá"-ba hívják
dolgozni. Amikor azonhan 1941 nagyhetében a Kentucky állambeli trappista
kolostorban végez lelkigyakorlatot, azonnal megérzi: ez az a pont, ahol meg
találhatja helyét a világban. "Biztos benne, hogy éppen trappista akar lenni?"
- kérdi a bölcs lelkiatya, akinek feltárja lelkét, és ő ezt feleli: "Atya, min
dent Istennek akarok adni." Míndőssze fél év telik el - igaz, a belső időt nem
kronométerrel mérik , s ezeknék a hónapoknak vívódásai talán legnehezebb
korszaka életének.,... és Merton, jónéhány kilónyi elégetett és elajándékozott
kézirattal a háta mögött, újból, most már véglegesen kopogtat a Getszemániról
nevezett Míasszonyunk apátság kapuján.

A kapu feltárul előtte és ő eltűnik a fehérruhás ezerzetesek szígorú fe
gyelmű kőzösségében. Természetesen azzal asnándékkal, hogy mínt egyszerű,

becsületes, "közönséges" szeezetes él itt haláláig. Sőt - hisz természetünk nem

90



változiJk azzal, ha ellenkező elője1et kap - ugyanolyan telhetetlenséggel, mínt
eddig a világot seürcsölte, veti most magát a magány, a lelkiélet, az Istennel
való együttlét megtapasztalásába. Évekig kísérti az a gondolat, hogy a még
szígorúbb és magálnyooabibkartauzí rendbe lép át. Elöljárói,ahelyebt, hogy
kívánsága szeríntí különleges életmódot biztosítanának neki, aZlt óhajtják,
hogy - írjon, Vagyis térjen véssza ahhoz a hivatáehoz, amelyről lemondott.
Mert az Isten következetes. O Thomas Meetont írónak teremtette - és mit
tudhatott ebből a hiVJaltásból eddig beteljesíteni egy huszonhat éves fiatalem
ber, akit elfoglalt saját léte értelméneik keresése? A teljesedés most vár rá, a
renden belül.

Furcsa és paradox helyzet! A nehézségeik egész sorát rejti magában. Min
denekelőtt meg kell keresnie élete új tartalmához a sajátos klifejezési formát.
A versírást diákonussá szentelésével egyidőben abbahagyja: belátja, hogy nem
ígazí költő, ViBzOOlt megéríelödfk benne annak ra nagy nyilvánosgyónásnak a
szándéka, ami lényegében az önéletrajza. És megérti: az a hivatása, hogy 13
tenről és a vele való benső kapcsolatról írjon az embereknek. Csakhogy sze..
rencsere igen szabetosak az esetétakai fogalmai: "Egy Isten szeretetéről szóló
rossz könyvakkor ís rosszkönyv marad, ha Isten szeretetéről szól. Sokan am
gondolják, hogy ha Istenről írtak, máris jó a kőnyvük. Az emberek kézbéve
szik ezeiket a könyveket és így szólnak: Ezek azt állitják, hogy hísznek Isten
ben. Ugyan mit érhet a hitük, tha nem tudnak ennél jobbat mondaní róla!" A
lelki író hlÍva~a pedli.g még sem teológiailag, sem gyakorlatilag nincs fel
készülve. Hosszú éVIeIk kínlódása, belső egyéni fejlődés és sok-sok összetépett
papírlap kellett ahhoz, hogy azzá váljék, akinek most ismerjük: kontinensé
nek és egy kicsit laz, egész világnaik a tanítójává.

Ujabb problémák adódnak, amikor önéletrajza közismertté teszi nevét,
magával hozva a népszerűség mínden fény- és árnyoldalát. "Hiszen végire is
-- irja - egy trappista hráJ1lalt fordított a világnak, A nyilvános siker neki ki
kerülhetetlenül olyan, minrt a csatavesetés, Rá kelJ:ettt jönnöm, hogy az isteni
gondviselés terveiben nincs csatavesztés, és a népszerűség is az alázatosség
táplálója lehet." Amikor postája már nagyon megszaporodott a világ minden
részéből, kártyákat nyomatott és ezek szövegében megmagyarázta: mint trap
pista nem folytart magáníevelezést, viszont ígért: imádkozni fog míndazokért,
akik hozzá fordulnak. "Az ígéretet megtartottam."

De az életforma és a hivatás közti feszültség' lényege mélyebb. A szemlé
lődő szemetes világtól elvonultan él - az írónak a világ ütőerén kell tartania
kezét, különben művészete "kedves játékká aljasul, a kor nagy érdekeitől kü
lönválva." A szerzetesnek magányra van szüksége - az írónak emberi társa
ságra és nemosak mélységí, hanem szélességi irányban is élményekre, Ez a
fájdalmas feszülés a kettős hivatás mélyrétegei közt volt az Ő saját külön kis
"Getszemáni"-ja, ez rtresZIÍ olyan emberivé, szavahihetövé és tanulságossá írá
sait. És amikor eljutott odáig, hogy Isten akarata gyanánt nyugodtan vállalta
ezt,aik:kor let.rt igazán éretrt ernber és érett író - hisz van-e érlelöbb az Isten
akaratából válla1t belső gyötrődésnél? Sajátosan lebegő egyensúíyí helyzet ez,
egyálItJal.án nem a "szokViányos" szerzetesí életforma: a lélek istenbemerült ma
gányát állandóan ostromolja a "világ", könyvekkel, levelekkel, problémák
kal i és ő, amikor megérlelődík benne valamire a válasz, a szerétet sürgetésére
kilép magányából. s egy új könyvvel, v:agy akár egy utazással tesz tanuságot
róla, hogy nagyon is Vian mondanívalója annak a világnak, amelyben már nem
él ugyan benne, de amelyért továbbra is él.

VHághírű könyveiben lényegében ugyanazt mondja el, amit mínt noví
cíusmester igyekezett ra fiatal jelölteknek hozzáférhetővé tenni, ugyanazzal az
egyszerű közvetlenséggel, józan művészi és aszketikus mértéktartással, nem
egyszer a humor egy-egy villanásával. Hogy csak a legjavát említsük: A szem
l~lődés magvai (1948), JÓnás jele (szerzetesi naplója, 1952), Senkisem szi
get (1955), Gondolatok a magányban (1956), eZet és életszentség (1963), és az
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a !könyv,amelyből a Vigilia jelen számában talál szemelvényeket az olvasó:
Lelkivezetés és elmélkedés. A címek már sűritik a mondanívalót. A szemlé
lődő élet és egyá1Jta1án a keresztény élet alaptényezőiről van állandóan szó:
Isten kegyelme, ebbe való belekapcsolódásunk a Legkézenfekvőbb módokon:
Imával, odaadással, napi kötelességeink' hűséges teljesítésével; közösségünk az
Egy1~ban, felelősségünk a kereszeény küldetés: az emberibb és istenibb éle
tért folytatott iharc vállalásában. Nem úgy, hogy belefúlunk a tevékenység
be - roncs nálénál szígorúbb kritikusa Amerika őrült hajszájának, s neki
igazán mínden joga megvolt ehhez - hanem úgy, hogy oolt>ekezünik kegye
lemmel és, ezt sugározzuk tovább, a magunk Istenben kitéljesedeibt embersé
gével meggyarapítva, ameddig hatósugarunk terjed. Könyveineik roppant nép
szerüsége mutatja.vrnire van az embernek napjainkban égető szükségük: egy
szerű, őszinte és főleg hiteles, élettel-pecsételt információkra a keresztény élet
formáról és arról: mí tesz gyakorlatilag nyugodttá, boldoggá, kiegyensúlyo
zottá - olyanná, amíröl ennek az írás közben velem szembenéző okos és me
leg kifejezlésű arcnak világító mcsolya tanúskodik.

Míndíg érdeke1ték a kelem vallások, előbb ismerkedett meg velük, mint
a kereszténységgel; sajátságos módon egy buddhista szerzetes hívta fel a fi
gyeimét Szent Agoston és Kempis olvasására. Utolsó müve pedig 19l37~ben

Misztikusok és Zen-mesterek címmel jelent meg. Szívvel-Iélekkel kapcsolódott
az ökumeníkusförekvésekbe. Nemrég a buddhisták meghívására keletre uta
zott, hogy előadásokat tartson a katolíkus aszketikáród és rnisztíkáról és egyen
gesse a nagy világvaillások közeledését, Bangkokban éppen a dalai 1ámával
készillt találkozni, amikor az élet Ura egy nagyobb találkozóra srzólí'ÚOtta 
ugyanaznap, mint a nagy protestáns teológust, Karl Bart/wt. Halálos áram
ütés :tett pecsétert mísszáójára és egész földi működésére -- és nekünk most
papi naplójának befejező sorai, járnak az eszünkben :

"Mikor a királyi nap megjelenik, egy-iElgy harmatcsepp zafírként eséllog
föl a füvön, és a levelek megrezdülnek. amint némán velszáll róluk egy ki
röppenő galamb."

Kardos Klára

•

Thomas Merton

LELKIVEZETÉS ÉS ELMÉLKEDÉS

Egyesek hajlamosak azt gondolni, hogy a lelkivezetés az ember lelki tevé
kenységeinek irányitása, ez a terület pedig életünknek egy ~is része vagy
részlege. Úgy megyünk el a lelkivezetőhöz gondoztatrii a lelkünket, minrt
ahogyafogorvoshoz megyünk megcsináitatni a fogunkat. vagy a borbélyhoz
hajat vágatni. Ez teljesen reves. A lelkivezetőnek az egész személyiséggel van
dolga, mert a lelkiélet nemcsak az elmének, vagy az érzéseknek, vagy "a lélek
csúcsának" az élete, hanem az egész személyíségé. A lelki ember (pneumatikos)
olyasvalaki, akinek egész életét, minden téren és mínden tevékenységében,
lelkivé emelte a Szeritlélek működése, akár a szentségek által, akár személyes,
belső íhletéssel. Ráadásul a lelkivezető számára a teljes személyiség nem egy
szerűen az egyént jelenti, hanem Isten fiát, másik Krísztust, aki a teljes isten
hasonlóság helyreállítására törekszik Krisztusban és Krisztus Lelke által.

Lelki ember az, aki "akár eszik, akár iszik, akár másvalamit tesz, míndent
Isten dicsőségéve cselekszik" (1 Kor. 10, 31). Ez megint nem azt jelenti, hogy
pusztán elvont szándékiként táplálja gondolatában Isten. megdicsőítését. Azt
jelentii, hogy mánden cselekedetében szabad a hagyományos rutin felületes
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