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Lagrange, a századelő jelentős francia biblikusa az apostolok életútját egy sajátos
állandó iskolába járáshoz hasonlítja. Péter és társai mielőtt megismerkedtek volna
Jézussal, hívő, Messiás-váró zsidók voltak, tehát lelküket a tíz parancs irányításá
nak vetették alá. Amikor személyes meghívást kaptak a megtestesült Istentől, ak
kor kerültek át a Törvény iskolájából az Ige iskolájába, megismerték Iézusben nz
"utat, igazságot és életet", a kinyilatkoztatás teljességét, aki hitelesen bemutatja az
Atyát és az Atya akarata szerititi életet, a bíínnélküliség realitását. S Pünkösdkor
az apostolok átkerülnek a Lélek iskolájába: a Szentlélek megvilágosító és megerő

sítő erejével autentikusan tudnak tanítani és tanúságot tenni Jézusról. Pünkösd
fénye adja meg nekik a Krisztus-esemény teljes birtokbavételét: kitárul előttük a
I\!Iegváltás totális líjszeríísége (hogya fe!támadással újjátereintődött az emberi
élet), de az üd vtörténet rejtett isteni előkészítése is (hogy mindaz, ami addig tör
tént, KrisztuFa irányult, s hogy minden ószövetségi várakozás Igenné lett a Meg
vá/tásban). A Lélek iskolájában eszméltek rá a legfontosabbra: az Ige által betel
jesített Törvényt a Lélek erejében Egyházzá kell kibontakoztatni. A megvá/tói ha
lálban és feltámadásban újjászületettek a történelemben termik a Lélek gyümöl
cseit. s így az egész emberiség lassan bele tud épülni az új teremtésbe az Egyház
által. Úgy is mondhatnánk, hogya pünkösdi Lélek egy isteni történelemszemléletet
adott az apos'toloknak: a krisztusi mííben világosan látni a múltat és a jövőt, vilá
gosan látni a célhoz jutás isteni eszközeit, s világosan látni a konkrét ember szere
pének fontosságát e természetfölötti látószögben.

Az emberi fejlődéslélektan szempontjából elég egyszerű nyomon követni az át
lagos keresztény életutat, s kimutatni, hogy az apostoli iskoláknak a mi életünkben
is szerepiile van. Először mindannyian a védőburkot, a keresztény kultúrát ismer
jük meg. hiszen a keresztény nevelés az imádságnak és a fegyelmezett életnek a
mintáit ismerteti meg és gyakoro/tatja be velünk. Ez az a - Szent Pál szóhasznála
tát kö vetve - cserépedény, amelybe később a lényeget, a személyes értéket. az el
mélyült Krisztus-megismerés könyvtekercsét kell belehelyeznünk, hogy az Iránta
~'aló belső és élő elkötelezettség irányítsa külső megnyilatkozásainkat. A Lélekkel
való telítődés akkor kö vetkezik be, amikor végérvényesen felismerjük szerepünket
a világban: amikor ráeszmélünk küldetésünkre a Krisztus míívét folytató Egyház
mű vében. Vagyis, amikor apostoli vá válik történelemszemléletünk.

Ám a pünkösdi Lélek nem uniformizál, nem sorozatgyártó. Az isteni akarattal
együttmííködő egyébi életutak sokszinűségével az újjáteremtés elképzelhetetlen
gazdagsága nyilvánul meg. A ezemélyes szabadság, a bíínök és a megtérések mögött
a hármas apostoli iskola ősmintája mégis tetten érhető. Vegyünk egy olyan életpá
lyát, amelyben a három fokozat eléggé kontúros, mégis elidegenithetetleniü egyéni
a fejlődés és a beteljesedés. BlaisePascal (1623-1662) élete első korszakában a
matematikai bizonyosság megszállottja. Zseniális elme. 16 évesen már akadémiai
koszorút nyer, s 31 esztendős koráig csak természettudományos dolgozatokat pub
likál. Boldog és absztrakt világ ez, ahol - Babits szavaival - még a gyermek is ki
tűnhet, ahol nincs sziikség étetismeretre. ahová el lehet menekülni az élet szöve-
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vényéből. S jön a fordulat: 1654. november 23-án éjszaka mintegy két óra hosszat
tartó Jézus-tapasztalás: "Tűz. Abrahám, Izsák, Jákob Istene, nem a bölcseké és a
tudósoké. Bizonyosság, öröm, bizonyosság, tapasztalás, öröm, béke. Jézus Krisztus
Istene. ... Elszakadtam tőle, menekültem előle, megtagadtam, keresztre feszítet
tem. Bár sohase lennék elszakítva tőle. Csak az evangéliumban tanított utakon is
merheti? meg. Teljes és szelíd lemondás. Teljes engedelmesség Jézus Krisztusnak
és lelki vezetőmnek . . ." Ezt az írását ruhájába bevsrrve, halála után találták meg;
titokben tartotta belső élményét, rettegve őrizte önmagának, nehogy elveszítse ere
jét, tartalmát, gazdagságát. De hátralevő esztendeit ez a misztikus éjszaka irányít
ja: szenvedéiyeseti elkezd teologizélni. A Jézussal megtöltött lélek a kegyelem tana
körüli korabeli harcban kardoskódik, s amikor már-már egyedül marad, már majd
nem eretnekségbe bonyolódik - akkor egyszer csak elhallgat. Egy sort sem ír töb
bé. Egyedül lelki üdvösségének él, hogy minél körültekintőbben fölkészüljön a ha
lálra és az örök életre. E harmadik periódusban adta át magát a Léleknek s a Lélek
által Krisztus ügyének, az Egyháznak. Elfogadta annak hitét, átértékelte önmaga
szerepét, azonosult a szentségekkel, és a múlt hitéhez simulve átnyújtotta önmagát
a Krisztusben újjáteremtódővilágjelének; az Egyháznak. A pssceli dráma kiváló
ismerője, a nagy német teológus, Guardini így foglalja össze a' hármas iskolát:
Pascal először a filozófusok Istenének adta egész tehetségét, majd a keresztények
Istenéhez csatlakozott az emlékezetes éjszakán, élete utolsó időszakában'pedig rá
talált az Egyház,-a katolicizmus Istenére.

Május, Pünkösd hava legyen mindnyájunk számára az apostollá érlelődés ideje:
a Lélekbe öltözéssel meg kell tanulnunk Krisztusban látni a történelmet. Azt a tör
ténelmet, amelynek múltját nem hagyhatjuk figyelmen kívül, s amelynek célhoz jut
tatásában személyes szerepünk van a történelemben tovább élő Krisztus, az Egy
ház tagjaiként.

Tarjányi Zoltán

RULES BÉLA

Egy költemény

A szepltett lét.
A lehetöség
a létet szeolteni
egy írószerszámmal
néhány' sor terjedelemben,
egy negyedóra terjedelemben
{megismételhetö);
leírhatod ezt ís:
na nyers valóság",
de így hangzik majd:
fülemüle, kakukk.
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