
dolkodás javának szocsove és tükrözője le
gyen, miközben magas szinten informálja is
olvasótáborát, el lehet-eképzelni katolikus or
gánum számára nemesebb feladatot, mint
hogy a fentebb említett társadalmi konszen
zusnak is munkálója legyen ...

*

Doromby Károly újságíró, a Vigilia ny. felelős

szerkesztője, aki több mint negyven esztendőt töl
tött a katolikus sajtó szolgálatában, a minap ünne
pelte hetvenedik születésnapját. Ez alkalomból ki
fejezte jókívánságait. tolmácsolva Miklós Imre ál
lamtitkár, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöké
nek születésnapi üdvözletét, Bugár Péter, a Katoli
kus Főosztály vezetője. A Vigilia szerkesztősége

bensőséges, baráti összejövetelen köszöntötte Do
romby Károlyt, a magyar katolikus sajtó egyik
rangidős munkását.

A GYÓNTATÓ
írta HERMANN HESSE

A mikor a vándor elment, Josephus hevesen és szinte szemrehányóan mondta:
- Hogy lehet, hogy ennek a hitetlen pogánynak a tévtanítását olyan türelemmel

hallgattad? Hiszen úgy tűnt, mintha nemcsak türelemmel, de -érdeklődéssel, sőt tet
széssel hallgattad volna. Miért nem szálltál velé vitába? Miért nem próbáltad meg
győzni, megfenyíteni, és a mi Urunk hitére téríteni?

Dion csendesen ingatta fejét vékony, ráncos nyakán, és így felelt:
- Nem próbáltam meggyőzni, mert hiábavaló lett volna, és mert nem is tudtam

volna megtenni. A szónoklásban és okoskodásban, a mitológia és. a csillagok ismere
tében ez az ember kétségtelenül felettem áll; így nem vehettem volna fel vele a ver
senyt. Ezenkívül, fiam, nem a te dolgod, és nem is az enyém, hogy egy ember hitét le
kicsinyeljük, és azt állítsuk, hogy hazugság és tévedés, amiben hisz. Bevallom, való
ban bizonyos élvezettel hallgattam ezt az okos embert, jól figyelted meg. Élveztem,
hogy milyen érdekesen beszél, milyen sokat tud, de legfőképpen azért hallgattam szi
vesen, mert a saját fiatalságomra emlékeztetett, ugyanis fiatalkoromban én is foglal
koztam ilyen tudományokkal. A mitológia, amiről ez az ember olyan szépen beszélt;
nem csupa tévedés. Ezek egy régi hit elképzelései és hasonlatai, amire nekünk már
nincs szükségünk, mert elnyertük a hit kegyelmét a Megváltó Jézusban. Azok szá
mára azonban, akik nem ismerik a mi hitünket, az ősök bölcsességén alapuló hit jog
gal tiszteletreméltó. Igaz, kedvesem, hogya mi hitünk más, merőben más. De azért, .
mert a mi hitünknek nincs szüksége csillagképekre és világkorokra, ősvizekre és vi
láganyákra, és más ilyen hasonlatokra, ezek a tanok nem okvetlenül tévedések, ha
zugságok és csalások.

- De hát - kiáltott Josephus - mégiscsak a mi hitünk az igaz hit, és Jézus minden
emberért meghalt, tehát nekünk, akik ezt a hitet ismerjük, harcolnunk kell a régi ta
nok ellen, és az. újat, az igaz hitet kell a helyébe állítanunk!

- Ezt mi már rég megtettük, te meg én és még sokan rajtunk kívül - mondta Dion
könnyedén. - Mi hivők vagyunk, mert a szívünket megérintette a hit, hiszünk a
Megváltóban és az ő megváltói halálának erejében. Azokat azonban, akik a csillag-
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képek és más ősi regék mitológiáját és teológiáját hirdetik, még nem érintette meg ez
a kegyelem, és kényszerrel nem tudjuk rávenni őket, hogy higgyenek. Nem vetted
észre, Josephus, milyen szépen és ügyesen beszélt ez a mitológus, rnilyen ügyesen
tudta összerakni ezeket a képeket, és milyen szemmelláthatóan jól érzi magát ebben
a foglalatosságban? Milyen békésen és harmonikusan él a képek és hasonlatok böl
csességében? Nos hát, ez annak a jele, hogy ezt az embert nem nyomja szenvedés,
elégedett, ésjól megy a sorsa. Ahhoz, hogy az ember a megváltást és a megváltás hi
tét szomjazza, hogy már ne lelje örömét az okoskodás bölcsességében és harmóniá
jában, és hogy vállalja a megváltásban való hit kockázatát, ahhoz az kell, hogy szen
vedjen, rosszul menjen a sora, nagyon rosszul; .szenvedés és csalódás érje, keserűség
ben és kétségbeesésben éljen, mígnem a víz már a szájáig ér. Nem, Josephus, hagyjuk
csak ezt a tudós pogányt a maga jólétében, hagyjuk meg neki szerencséjét és bölcses
ségét, okoskodását és ügyes beszédét. Talán holnap, talán egy év múlva, talán tíz év
múlva, ő is megismeri a szenvedést, és az majd halomra dönti egész tudományát. Ta
lán meghal a felesége, akit szeret, talán agyonütik az egyetlen fiát, vagy súlyos beteg
ség támadja meg, vagy nyomorba jut; ha akkor újra találkozunk vele, akkor kell el
mondanunk, hogy mi hogyan próbáltunk úrrá lenni a szenvedésen. És ha megkérde
zi: "Miért nem mondtátok ezt nekem tegnap, vagy tíz évvel ezelőtt?" - akkor ezt vá
laszoljuk : "Akkor még túl jó dolgod volt".

Elkomolyodott és hallgatott egy darabig. Aztán, mintha emlékezne valamire, hoz
zátette: - Valamikor én is sokat játszottam az atyák bölcsességével, és örömömet lel
tem benne. Amikor már a kereszt útján jártam, akkor is szívesen foglalkoztam teoló
giával, ez nagy örömömre volt, de sokszor gondot is okozott. Legtöbbet a világ te
remtésén töprengtem, és azon, hogy a teremtés végén tulajdonképpen mindennek jó
nak kellett volna lennie, mert hiszen írva va?-: "Isten látta, amit alkotott, és látta, .
hogy minden jó". A valóságban viszont csak egyetlen pillanatig volt jó és tökéletes,
de már- a következő pillanatban bűn és átok kerűlt a tökéletességbe, mert Ádám
evett a tiltott fáról. Na már most, voltak tanítók, akik azt mondták: az az Isten, aki
a világot és vele együtt Ádámot és a tudás fáját teremtette, nem az egyetlen és leg
főbb Isten, hanem csak egy rész-Isten, vagy al-lsten, a Demiurgosz, és bizony a te
remtés nem jó, hanem félresikerült. Így most egy világ-időnyire átok ül azon, ami te
remtetett, és a gonosznak adatott át, míg Ö maga, az Egy Lélek Isten, el nem hatá-

. rozta, hogy Fia által véget vet ennek a kornak. Ettől fogva - így tanították és így hit
tem én is - megkezdődött a Demiurgosznak és művének pusztulása, a világ fokoza
tosan romlik, míg végül elhal és eljön egy új kor, amelyben nem lesz teremtés, nem
lesz világ, nem lesz test által való nemzés, születés és halál, hanem egy tökéletes, szel
lemi és megváltott világ, amely ment lesz Ádám átkától, ment a testi kívánság, nem
zés, születés és halál örök kényszerétől.A világ bajait és tökéletlenségeit ís inkább a
Demiurgosznak, mintsem az első embernék róttuk fel. Úgy gondoltuk, hogy ha a
Demiurgosz valóságos Isten lett volna, akkor nem esett volna nehezére, hogy Ádá
mot másnak alkossa, vagy hogy távol tartsa tőle a kisértést. És így, arra a következ
tetésre jutottunk, hogy két Isten van, a teremtő Isten és az Atyaisten, és az előbbi fe
lett nem átallottunk pálcát törni. Olyanok is voltak, akik még egy lépésseÍ tovább
mentek és azt állították, hogya teremtés nem is Isten műve, hanem az ördögé. Ezzel
az okoskodással segíteni véltünk a Megváltónak és a Lélek eljövendő országának.
Így játszottunk az istenekkel és a világgal, naphosszat vitatkoztunk és teologizál
tunk, míg én egy napon halálos betegségbe estem és kitört rajtam a láz. Lázálmaim
ban a Demiurgosszal viaskodtam; háborúban jártam és vért kellett ontanom, egy éj
jel úgy éreztem, hogy a saját anyámat kell megölnöm, hogy testi születésemet kiolt-
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sam. Az ördög minden kutyája meghajszolt ezekben a lázálmokban. De meggyó
gyultam, és korábbi barátaim nagy csalódására, ostoba és hallgatag emberként tér
tem vissza az életbe. Testi erőmet visszanyertem ugyan, de soha többé nem leltem
kedvem a filozofálásban. A gyógyulás napjaiban és éjszakáiban ugyanis, amikor
azok a borzalmas lázálmok eltávoztak tőlem, és csaknem állandóan aludtam, éber
pillanataimban a Megváltó pillantását éreztem magamon pihenni, és éreztem, mint
ha ez a vágy - ami legnagyobb kincsem volt - veszélyben forogna, eltűnne, elpáro
logna a gondolatok és szavak közt, mint ahogya homok felissza a vizet. Elég az hoz
zá, kedvesem, hogy befellegzett az én bölcsességemnek és teológiámnak. Azóta az
együgyűekhez tartozom. De azt, aki még tud filozofálni és mitologizálni, aki még
tudja azt a játékot, amit egykor én is szívesen játszottam, azt nem akarom ebben
akadályozni, sem pedig megítélni. Ha egyszer abba bele tudtam nyugodni, hogya
Demiurgosz és a Lélek-Isten, hogy a teremtés és megváltás felfoghatatlan egyűttese

megoldhatatlan rejtély marad számomra, akkor abba is bele kell nyugodnom, hogy
a filozófusokból nem tudok hivőket csinálni. Nem is akarok, mert ez nem az én
dolgom.

Egyszer, miután valaki gyónásában bevallotta, hogy gyilkosságot és házasságtö-
rést követett el, Dion ezt mondta társának: .

- Gyilkosság és házasságtörés, ez már csak igazán óriási bűnnek látszik, és való
ban szomorú dolog is. De mondom neked, Josephus, hogy ezek a világi emberek va
lójában nem igazi bűnösök. Ha jól belegondolok, gyermekeknek látom őket. Nem
valami bátrak, az igaz, nem jókr-nem is nemeslelkűek, hanem önzők, kéjsóvárak, gő

gösek, hirtelenharagúak - de alapjában véve ártatlanok, már úgy, ahogya gyerme
kek ártatlanok lehetnek.

- De hát gyakran mégis igen keményen vonod felelősségre, és a pokollal fenyege
ted őket!

- Éppen azért teszem! Mivel gyermekek, ha bántja őket a lelkiismeretük és eljön
nek meggyónni bűneiket, akkor azt akarják, hogy komolyan vegyék, és arra van
szükségük, hogy megdorgálják őket. Legalábbis nekem ez a véleményem. Te annak
idején másképp csináltad, te nem szidtad és bűntetted őket, nem szabtál ki penitenci
át, hanem kedves voltál hozzájuk, és testvéri csókkal bocsátottad el őket. Nem akar
lak bírálni, de én nem ezt tenném.

- Értem - mondta Josephus. - De mondd, akkor, amikor én gyóntam neked,
miért nem úgy bántál velem, mint a többi gyónóiddal, miért csókoltál meg, miért
nem szóltál semmit, miért bocsátottál el penitencia nélkül?

Dion Pugil rászegezte átható pillantását.
- Nem volt helyes, amit tettem? - kérdezte.
- Nem mondom, hogy nem volt helyes. Bizonyára helyes volt, mert kűlönben nem

tett volna olyan jót nekem az a gyónás.
- Hát akkor ne gondolkozz rajta. Különben neked is kemény és hosszú időre szó

ló penitenciát szabtam ki, ha nem is mondtam. Magammal vittelek és szolgaként
bántam veled, visszavezettelek régi foglalatosságodhoz, és kényszerítettelek, hogy
folytasd azt, ami alól ki akartál bújni.

Elfordult, mert Rem szerette a sok beszédet. De Josephus ezúttal makacsul foly
tatta.

- Azt előre tudtad, hogy engedelmeskedni fogok -neked, mert ezt még a gyónás
előtt megígértem. Mondd meg őszintén, valóban ez volt az oka annak, hogy így jár
tál el velem?
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· ,
A másik néhány lépést járt fel-alá, majd megállt előtte, a vállára tette a kezét és így

szólt: , .
- A világ emberei gyermekek, fiam. A szentek pedig - nos, azok nem jönnek hoz

zánk gyónni. Mi azonban, te meg én és a hozzánk hasonlók, mi nem vagyunk gyer
mekek, nem vagyunk ártatlanok. Bennünket nem lehet mennydörgő prédikációval
meggyógyítani. Mi vagyunk az igazi bűnösök, mi, akik sokat tudunk és gondolko
dunk, akik ettünk a tudás fájáról; tehát mi ne kezeljük egymást gyermekként, akit az
ember meglegyint a vesszőjével. azután útjára enged. Mi nem futunk vissza a gyer
mekek világába egy-egy gyónás után, ahol ünnepeket ülnek, üzleteket kötnek és
időnként agyonütik egymást. Nálunk nem e~y rövid, lidérces álom a bűn, amitől egy
gyónás és valami penitencia árán megszabadulhatunk, bűnben és lelkiismeretünk tü
zében élünk, és tudjuk, hogy nagy bűnünket soha nem tudjuk levezekelni, hacsak a
földről eltávozva lsten kegyesen ránk nem néz, és be nem fogad kegyelmébe. Ez \\)lt
az oka, Josephus, hogy nem tartottam neked prédikációt és nem szabtam ki peniten
ciát. Nálunk nem ilyen vagy olyan kisiklásról, vagy rossz cselekedetről van szó, ha
nem mindenkor magáról az ősbűnről. Ezért mi csak megértésünkről és testvéri sze
retetünkről biztosíthatjuk egymást, de nem gyógyíthatjuk meg egymást büntetéssel.
Nem tudtad ezt?

Halkan válaszolta Josephus:
- De igen. Tudtam.
- Akkor ne beszéljünk feleslegesen - mondta az öreg, és a kunyhója előtti kőhöz

indult, amelyen imádkozni szokott.

*

Eltelt néhány év, és Dion atyát gyakran fogta el gyengeség. Ilyenkor csak Josephus
segítségével tudott felkelni. Elment imádkozni, de az ima után megint csak nem bírt
egyedül lábra állni. Josephusnak kellett támogatnia őt, és akkor egész nap csak ült és
a messzeségbe nézett. így ment ez néhány napig. Máskor aztán ismét visszatért az
ereje. Gyóntatni nem tudott mindennap, és amikor valaki Josephusnál gyónt, magá
hoz hívatta, és ezt mondta neki: - Nekem már végem van, fiam, végem. Mondd meg
az embereknek, hogy ez a Josephus itt, az utódom.

És amikor Josephus tiltakozni akart, az aggastyán azzal a rettenetes tekintettel né
zett rá, ami úgy járta-át, mint jeges sugár.

Egy napon, amikor segítség nélkül kelt fel és erősebbnek érezte magát, magához
szólította Josephust, és a kis kert szélén egy helyhez vezette ..

- Ide temess el - mondta. - A sírt majd együtt ássuk ki, talán van még egy kis
időnk. Hozd ide az ásót.

Ettől kezdve minden hajnalban ástak egy darabkát. Ha Dion jobb erőben volt, ő

is kiemelt néhány ásó földet, nagy megerőltetéssel, de vidáman, mintha különös örö
met okozna neki ez a munka. Napközben sem hagyta el ez a vidámság. Mióta a sírt
ásták, mindig jókedvű volt.

- Ültess egy pálmát a síromra - mondta egyszer munka közben. - Talán még
ehetsz a gyümölcséből. Ha nem te, akkor másvalaki. Egy-két fát ültettem már éle
temben, de még nem eleget. Azt mondják, hogy az ember ne haljon meg anélkül,
hogy egy fát ülteme és egy fiút hátrahagyna. Nos, én itt hagyok egy fát, és marad
utánam egy fiú: te, fiam.

Nyugodt volt és derűs, derűsebb, mint amilyennek Josephus valaha is látta, és
ahogy múlt az idő, egyre vidámabb lett. Egy este, amikor besötétedett, és elköltötték
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már vacsorájukat és imádkoztak is, a fekvőhelyéhez hívta Józsefet, és kérte, hogy ül-
jön egy kicsit mellé. ,

- Most elmondok neked valamit - mondta barátságosan. mintha egyáltalán nem
lenne fáradt és álmos.

- Emlékszel, Josephus, amikor régen, a kunyhódban, ott, Gaza mellett, olyan ne
héz időt éltél át, és terhedre volt az élet? Hát arnikor elmenekültél Gazából és elhatá
roztad, hogy megkeresed Diont, hogyelmeséld neki az életed történetet? És aztán
találtál a remetéknél egy öreg embert, és kérdezősködtél nála Dion Pugil lakóhelye
után? És nem volt-e csoda, hogy az az öreg ember maga Dion volt? Most elmesélem
neked, hogyan kerültem oda, mert ez számomra is furcsa volt és olyan, mint egy
csoda.

- Tudod hogy van az, ha egy vezeklő és gyóntató megöregszik, és sok bűnös gyó
nását meghallgatta, akik büntelennek és szentnek tekintik, s nem tudják, hogy na
gyobb bűnös, mint ők. Egész addigi fáradozása hiábavalónak és haszontalannak tű
nik, és a küldetése, amit azelőtt szent és fontos dolognak tartott, tudniillik, hogy Is- \
ten arra méltatta, hogy az emberek lelkéről levegye a szennyet és gonoszságot, most
elviselhetetlen teherként és átokként nehezedik rá. Végül már valósággal irtózik a
szegény emberektől, akik gyerekes bűneikkel jönnek hozzá, a pokolba kívánja őket,

maga pedig szeretne elmenni valahova, akárhová, ha csak egy fa ágára is. Ez történt
veled is. De azt nem tudod, hogy igy volt velem is. Most eljött nekem is a gyónás
órája, és elmondom: én is haszontalannak tartottam magam, úgy éreztem, hogy ki
égett a lelkem, és már nem bírom tovább, hogy egyre csak jönnek hozzám és az em
ber i élet minden förtelmét és bűzét rám zúdítják, amivel nem tudnak mit kezdeni, és
amivel már, úgy éreztem, én sem tudok mit kezdeni. '

- Ekkoriban sokat hallottam egy Josephus, a szolga nevű' vezeklőről. Hozzá is so
kan és szívesen mentek gyónni, és sokan inkább hozzá mentek, mint hozzám, mert
szelíd, barátságos ember volt, és - így mondták - nem kíván semmit az emberektől,

nem szidja őket, hanem testvérként fogadja és csókkal búcsúzik tőlük. Tudod, hogy
ez nem az én 'stílusom, és amikor először hallottam erről a Josephusról, akkor ez az
.eljárása inkább gyerekesnek és együgyűnek tűnt, de most bizonytalanság fogott el..
hogy nem neki van-e igaza, és elhatároztam, hogy kipróbálom az ő módszerét. Tud
tam, hogy fiatalabb nálam, de már maga is az öregkorhoz közeledík ; ez is nagyon
megfelelt nekem, mert egy fiatal iránt nem tudtam volna bizalmat érezni. Ehhez a
Josephushoz azonban ismeretlenül is vonzódtam. így tehát elhatároztam, hogy elza
rándoklok Josephushoz, eléje tárom nyomorúságomat, és a tanácsát kérem, vagy ha
tanácsot nem ad is, vigaszt és erősítést kaphatok tőle. Már maga ez az elhatározás
is jót tett és megkönnyebbülést szerzett.

- Felkerekedtem és elindultam a felé a hely felé, ahol a remete kunyhója állt. De
eközben Josephus testvér ugyanazt élte át, amit én, ugyanarra az elhatározásra ju
tott, amire én, és mint én, ő is a menekülést választotta és elindult, hogya másik ve
zeklőnél keressen segítséget.

- Amikor megláttam, rögtön megismertem, és tudtam, hogy ő az, akit vártam. De
megtudtam, hogy ő is menekül önmagától, tehát rosszul érzi magát a. bőrében,
ugyanolyan rosszul, vagy még rosszabbul, mínt én. Nem volt olyan állapotban, hogy
valakinek a gyónását meghallgassa, inkább ő szorult rá, hogy kiönthésse a szívét. Ez
abban az órában nagy csalódás és nagy szomorúság volt nekem. Mert ha ez a Jose
phus is belefáradt a szolgálatába, és nem látta az élet értelmét - nem azt jelentette ez,
hogy egyikünk szolgálata sem ért semmit, hogy hiába éltünk, és megbuktunk?
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- Elmondom neked, amit már úgyis tudsz, rövidre fogom a dolgot. Akkor éjjel
egyedül voltam a táborhelyemen, míg te a testvéreknél kaptál szállást. Elgondolkoz
tam ezen a Josephuson, és elképzeltem : mit tesz majd, ha megtudja, hogy hiába me
nekült el, hiába helyezte bizaimát Pugilba, mert Pugil is elmenekült a helyéről, ő is
ugyanazt a kísértést szenvedi. Minél élénkebben képzeltem a helyébe magam, annál,
jobban sajnáltam Josephust, és annál világosabban megértettem, hogy Isten küldte
őt hozzám, hogy őt és vele együtt magamat megismerjem és meggyógyítsam. Most
már el tudtam aludni, de addigra már csaknem az egész éjszaka eltelt. Másnap visz
sza:jöttél, velem tartottál, és a fiam lettél.

- Ezt a történetet akartam neked elmondani.
- Hallom, hogy sírsz. Sírjál csak, az megkönnyebbít. És ha már ilyen ílletlenül fe-

csegő-lettem, hallgass meg még egyet szeretettel és vésd a szívedbe, amit most mon
dok. Furcsa szerzet az ember, nem lehet megbízni benne, és így nem lehetetlen, hogy
ugyanazok a szenvedések és kísértések újra rád törnek. Azt kívánom, hogy küldjön
neked akkor a mi Urunk egy ugyanolyan kedves, türelmes és vigasztaló fiút, mint
amilyen te voltál nekem. Ami pedig a faágat és a szerencsétlen Iskarióti Júdás halá
lát illeti, egyet mondhatok neked: nemcsak bűn és ostobaság ilyen halált szánni ma
gunknak --: bár a Megváltónak kicsiség, hogy még ezt a bűnt is megbocsássa -, de ha
lálos vétek is kétségbeesetten meghalni. A kétségbeesést nem azért küldi ránk az Úr,
hogy me~öljük magunkat, hanem azért, hogy új élet vágyát ébressze fel bennünk. De
amikor O küldi hozzánk a halált, Josephus, ha megszabadít a földtől és a testtől, és
magához hív - akkor az nagy öröm. Elaludni, amikor az ember fáradt, és letenni egy
terhet, amit az ember már sokáig hordozott, ez nagyszerű, csodálatos dolog. Mióta
megástuk a sírt - ne felejtsd el a pálmát, amit föléje kell ültetned -, mióta elkezdtük
ásni, olyan boldog és elégedett vagyok, mint évek óta soha.

- Sokat fecsegtem, fiam, és te már fáradt lehetsz. Menj a kunyhódba és aludj. Is
ten veled, fiam!

*

Másnap nem jött ki Dion a reggeli imához, és nem is szólitotta Josephust. Amikor
Josephus aggódni kezdett, s halkan bement a kUrWhójába, megállt az ágy meIiett,
látta, hogy az öreg remete végleg elszenderült, és arcát gyermeki sugárzó mosoly vi
lágítja meg.

Josephus eltemette, a sírja fölé pálmafát ültetett, és még megérte azt az évet, mikor
a: fa az első gyümölcsöket hozta.

(RUSZTHY ÉVA fordítása)
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