
THOMAS MERTON ÖNÉLETRAJZA (The Seven Storey Mountaín, New York,
1948) révén lett ismertté három évtizeddel ezelőtt Amerikában, majd Európában,
Ezután húsz év alatt húsznál több könyvet írt, 1968-ban, ötvenhárom éves korá
ban bekövetkezett váratlan haláláig. Irt a Krisztusban újjászületett emberről, a
keresztény szeretetről, az oltáriszentségről, a szemlélődésről, a zen-buddhizmus
ról, a szerzetesi életformáról. Legjellemzőbb és legkeresettebb írása mégis meg
térésének története maradt. Könyve századunk egyik legismertebb konvertita
vallomása lett.

A boldogságra és szabadságra vágyódó, forróvérű fiatalember először kipró
bálta II bűnök kínálta örömöket, de' szomjas lélekkel itta be a természet és a
művészet szépségeit is, aztán végigpróbálgatta a századközép divatos szellemi
áramlatait, végül a skolasztikus filozófiában talált eligazító világosságot. (Etienne
Gilson híres könyve, A. középkori filozófia szelleme, nemcsak a tomizmust hozta
közel a XX. század emberéhez, hanem Istenhez is utat nyitott sokaknak, így
Mertonaak is.)

Megtérése tehát nem egyetlen varázslatos pillanat műve volt, hanem egy
hosszú emberi érlelődés gyümölcse. A dantei poklok mélységeiből kapaszkodott
föl amegtisztulás "hétlépcsős hegyén". De megtapasztalta azt is, hogy az isten
kereső ember nem magányos utazó: akit keres, az is keresi őt, s a kegyelem
hatalmasabb az ember erejénél, sőt gyöngeségénél is. Merton életrajzából nem
csak saját története olvasható ki, hanem a Gondviselésé is. Vallomása nemcsak
saját tetteit sorolja el, hanem Isten tetteit is az ő életében.

Bún és kegyelem harcát azonban nemcsak önnön sorsában tanulmányozza
Merton, hanem az emberi történelemben is. Gyötrelmes és hiteles képet rajzol a
II. világháború iszonyatáról, majd a rákövetkező évek válságsorozatáróZ: Dante
és Dosztojevszkij nyomán járva elemzi a bűnös embernek eleve kudarera ítélt
vergődését - a saját életében, az amerikai társadalomban, a XX. század köze
pének európai kultúrájában, az egyház múltjában és jelenében.

Önéletrajzát ezzel a mondattal zárta: "Sit" finis libri, 11.011.' finis quaerendi"
- a könyvnek vége, a keresésnek nem. Merton szenvedélyesen és kitartóan,
szívének egész odaadásával folytatta az' istenkeresést a kolostor, majd a maga
választotta remeteség magányában. A megtérés nem érhet véget sohasem, egy
konvertita sem telepedhet bele önelégült megnyugvással valamilyen intézménybe,
szertartásba vagy életformába.· Merton rátalált Istenre - s egyre hatalmasabbra
nőtt a vágya, hogy egyre közelebb kerülhessen hozzá, áUábolva végül is minden
távolságot kettejük között.

Ez a szentágostoni nyugtalanság ad emberi hitelt és mélységet későbbi írá
sainak is. Az iítélt élmény közvetlenségével számol be istenkeresésének új meg
új fordulatairól. Könyveiben persze csak áttételesen, hűvösebb és tárgyilagosabb
teológiai gondolatmenetek tükrében jelentkeznek személyes, benső élményei. Ezért
különösen érdekes az 1956 és 1963 között írott, 1965-ben megjelent naplója, amely-
ből itt közlünk néhány részletet. .

Merton nem annyira teológ1,Ls, mint inkább próféta: Isten szemével nézi, az
ő szempontjai szerint elemzi korának eseményeit, az amerikai társadalmat (Kennedy
elnökségének évei ezek), a II. vatikáni zsinat egyházát, az emberiség egyetemes
és súlyosbodó válságát.

Jellemző a könyv címe is: Conjectures of a Guilty Bystander - a magát
"búnrészesnek" érző "kívülálló" megjegyzései, kritikai reflexiói, kérdései karunk
emberéhez. Könyve elején ezt írja: "Ezek a jegyzetek a' hatvanas évek világá
nak egyéni vetületét adják. Ebben a vetületben persze az ember kikerülhetetlenül
elárul magáról egyet-mást, hiszen igazi lényegünk abban látszik meg leginkább,
hogy öntudatunkban hogyan tükröződik a konkrét, élő világ ... E személyes és szer
zetesi elmélkedések sorozata a XX. század kozepi keresztény reflexió tanúságtétele, az
Istennek elkötelezett, tehát a világon »kívül álló« szerzetes szembenézése XX.
századi kérdésekkel." E szembesítést Istentől kapott feladatának érzi: "Ha a
katolikus egyház odafordul a modern világhoz és a többi keresztény egyházhoz,
és ha most először komolyan figyelni akar a nem keresztény vallások igazi lénye
gére is, akkor legalább néhány szemlélődő szerzetes teológusnak is hozzá kell
a.dnia a magáét e párbeszédhez. Ez a könyv szerzetesi és személyes szemmel
1,izsgálja karunk kérdéseit. Az egyéni, egzisztenciális és költői megközelítés közel
áll a szerzetesi szemlélethez."

(L. L.)

838


