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PIERRE CLAVERIE ÍRÁSA ELÉ

Pierre Claverie 1938-ba n született Alg ériaba n.
francia családban. Tizenkilenc éves koráig a "gyar
matosítók burk ában" élt, tudomást sem véve az
őt körülvevő muzulmán világról. Az algériai há
ború kellett ahhoz, hogy a burok szé tpa tta njon.
A Grenoble-i egyetemen tanul ekkor, távo l övéi
től és ifjúsága mediterrá n légkörétöl, s zava rtan áll
a korabeli események előtt, mert úgy tűnik szá
mára, hogy Franciaország elárulta a "francia AI
gériát" . E drámai tapasztalat közepette dön t úgy,
hogy szerzetes lesz.

Domonkos szerzetes lesz, majd pappá sze n
telik, s 1967-ben visszatér Algériába. Ha marosan
komoly egyházi felelősségeket bíznak rá, 1981
májusában kinevezik Ora n p üsp ökév é. Közelről

élte meg az t a válságot, amellyel Algéria az 1990
es évek elejétől szembekerült.

Szavainak szaba dsága életébe kerül t: 1996.
augusztus l-én megölték. Talán nem volt elég
óvatos? Lehet, olykor. De főleg egységben ma
radt azzal, amit a keresztény misztériumbóllas
sanként fölfedezett, s ami szá mára az életnek a
ha lál fölö tt aratott győzelmében fog la lha tó
össze, mely az egész emberi történ elem folya
mán folytatja művét. . .

Az alábbi részlet egy 2004-ben, a párizsi Cerf
Kiadónál megjelen t könyvből va ló: Petit traité de
larenconire et du dialogue (Rövid értekezés a találko
zásról és a párbeszédről), mely valójában egy lelki
gyakorla t beszéd eit tartalmazza - innen a szö
veg közvetlen stíl usa. Ez a tém a Pierre Claverie
lényéne k - hivatásánál fogva is - középponti
tém ája, úgy min dennapi életében és feladataiban,
mint az olykor magasabb fórumokró l érkező kér
désekre, kihívásokra adott állásfog lalása iban, ref
lexióiban. A könyv, illetve a lelkigyakorlat beve
zetőjében is kifejezi ez t:

"Ennek a lelkigyakorla tnak a témája a szív
ügyem attól fogva, hogy domonkos szerzetesként
Algé riában élek, mivel sa játos helyzett el állok
szemben: olyan keresztények helyzetével, akike t
egy tőlük egésze n idegen világ vesz körül. Ez egy
szerre jelent esélyt és rizikót: porszemnyi egyház
egy muzulmá n óceánban. . . Ilyen helyzetben két
féle választási lehetőségünk van. Az egyik: ma
gunkba ford ulunk, a környezetünktől való féle
lemtől vezetve, hogy egy erős keresztény teret
hozzunk létre, ame lyben az Algériában élő kül
földiek rátalálhatnak a maguk szokásaira, hagyo
má nyaira, kultúrájára; olyan teret alkotva ezzel,
amelyben lélegze thez jutnak.
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A másik válasz tási lehetőség során azt mond
juk: szembenézünk a különbözőséggel, próbáljuk
felvá llaini és megéln i az t; talán ez mindenkinek
gazdagodást jelent majd. Azoknak, akik egy bi
zonyos időt ebben a muzulmán országban tölte
nek, alkalmuk adó di k arra, hogy fölfedezzék a
muzulmán világo t, és gyakra n épp ez indítja el
bennük a hit ébredését. Azok a külföldiek, akik
saját hazájukban már letértek az egyh áz útjáról,
a környezet nyomása alatt, és mindazon kérd é
sek sú lya alatt, melyeket ez a környezet felvet, na
gyon sokszor ú jból a közöss ég útjára lépnek.

Vagyis, egyrészt elvá llalni a különbözőséget,

megpróbálunk a lehető legnagyobb gazdagodásra
jutni, másrészt ezt a hon talanságot arra használjuk
ki, hogy másféle közösségeket alko ssunk, mint
amit saját hazánkban megismertünk.. . Ifjúságo
mat abban a közegben éltem, amit ma a »gyar
matosítók bu rk ának« nevezn ék, és ezált al döb
bentem rá arra, mennyire képes mindegyikünk
egy »burokban« élni, anélkül, hogy erről tudo
mást venne. Mivel ez a burok az algériai háború
nyom ása alatt szé tpa ttant, hálát adok Istennek, és
ma más burkokat is próbálok sz é tt ő rni, nem pedig
újabbakba zárkózni.

Ebből kiindulva újrafoga lmaztam hitemet,
vagy legalább is megkerestem a hitemben azt, ami
segíthe t abban, hogy felnyíljon a sze rnem, meg
nyissam kapuima t. a burkok szétpa ttanjanak, pár
beszédet hozzak létre, végül pedi g próbáltam
mindent megtenni azért, hogy ne jöhessenek újból
létre olyan dr ám ák, melyeket gyermekkoromban
megism ertem. Ha csak »egymá s k ő z őtt«, vagy
»önmagunk sze rint- élünk, az oda vezet, hogy
egy napon meghalunk, s még csak azt sem tud
juk, miért . .."

A HIT PÁRBESZÉDE

A sze retet hívogatása alázato s, hogya másik nö
vekedjék, és a maga részéről ő is képessé vá ljon
a sze rete tre . Ezért hát tal álkoz ásaim. párbeszé
deirn és életem m ély én Isten szava van ott. Hogy
ez miért van így? Nem nagyon tudom. Hitem
az t mondja nekem: 6 önmagá ban párbeszédet
alko t - szá momra ez a Szentháromság csodája .

Az Atya hívása - Jézus "amen"-je: minden le
hetséges kapcsolat ezen az alapon nyugszik. Ha
Isten köz öss ég, akkor mind az, amit teremtett, kö
zösség. Minden lény közösségből van és közös
ségre irányul. A létezés és az élet a sze retnek e ta
lálkozásából szű letett, és mi is ebből születtünk.



Miután megismertem ezt a Jézust, és általa
azt az Istent, akinek néhány vonását felvázol
tam, 1 a hit a bizalom válaszává lett, melyet ennek
az Istennek adok. Hangsúlyozom.hogy ennek az
Istennek. Jézusban látjuk meg Ot: Jézus soha
nincs egyedül, Valakire figyel, aki életében, öntu
datában jelen van. Ez teszi őt egyszerűvé, ele
venné, az érvényesülésre való törekvésektó1 men
tessé, minden olyan kincstőlszabaddá, amit meg
kéne védeni. Ennek az egyszerűségnek eredeté
nél az Atya szeretete áll.

A hit nem elhatározás kérdése, a hit kegyelem;
az a kegyelem, hogy szerettek minket. Ezt a ke
gyelmet azért kaptuk, hogy továbbadjuk mások
nak, és túl nagy botrányt jelentene, ha nem adnánk
tovább! Miért vannak kirekesztettek? Nekem mi
ért van olyan szerencsém, hogy engem szerettek?
S miért vannak olyanok, akiket nem szerettek?
Ezek a kérdések engem gyakran gyötörnek! Azt
hiszem, ez a tövis azért van testünkben, hogy sze
retetre ösztönözzön minket.

Végre el tudjuk fogadni magunkat, számom
ra ez jelenti a hit első szabadítását. Képes va
gyok elfogadni önmagamat, egyszerű lehetek,
már nem érdemes szerepet játszanom. "Látta,
hogy ez jÓ:'2Ez az ige, Jézusban, azt mondja ne
künk, hogy Valaki elsőként ismert, szeretett
mínket, mint ahogy ez Jézussal, Abrahámmal,
Mózessel, Máriával is történt. Az egész üdvös
ségtörténet folyton ezt ismétli nekünk. Ebben áll
a hit: képesek vagyunk támaszkodni erre a je
lenlétre, ami belül megnyugtat, és minden újjá
születést lehetővé tesz. Nem ítélkezés, nem kár
hoztatás - ez az Evangélium teljessége. Isten
számára én Szamaritánus, Zakeus vagyok; a há
zasságtörő asszony, és a tizenegyedik órában ér
kező munkás vagyok. ..

Van hitünk - ezt én borzalmas kifejezésnek
találom! Nincs hitünk, hanem hiszünk valaki
ben, ez pedig egészen más! Az, hogy van hitünk,
valami olyat feltételez, mintha a hit egyfajta cso
mag lenne, ami ott van, és ami a miénk. Nem: itt
Valakiről van szó, és mi Valakiben hiszünk, Va
lakibe belévetjük bizalmunkat, ez jelenti azt,
hogy hiszünk valakiben.

Az igazságok sora ezután jön, hogy megvizs
gáljam, kibe vetem a bizalmamat: ez nagyon
fontos. Szükség van a hit dogmáira és igazsága
ira is, de nem ez fog bizalmat ébreszteni ben
nem. Nem az ébreszt bennem bizalmat Istenben,
amit a teológián megtanuIok. A hitnek már az
előtt élnie kell bennem; az pedig legfeljebb se
gíthet majd nekem egy kicsit.

Valaki jelenlétében élni
Az, hogy hiszünk Valakiben, még nem jelent
megoldást az élet minden problémájára. A hit
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élete egy módja annak, hogy másképp éljünk;
olyan élet, ami azután is élet marad, vagyis hús
ból, sárból, vérbó1 vagyok, tudom, hogy ez el fog
pusztulni, hogy az élet törékeny egyensúly.
Tudom, hogy ez az egyensúly bármelyik pilla
natban összetörhet, és hogy ez vagyok én, nem
vagyok Isten. Mindezt Valakivel átélni: Jézus ki
fejezi azt, hogya sár a szeretethez keverve életet
ad, és még több szeretetet ad. Ha hiszünk Vala
kiben, ez azt jelenti, hogy elhisszük: mindabban,
amit élünk, valaki jelen van, és ebben a jelenlét
ben még minden megváltozhat.

Egy felnőtten megtért személy már évek óta ott
volt egy kis keresztény csoport összejövetelein,
mivel érdekelték őt. Megszólította őt mindaz, ami
a keresztényeknél történt, értelmes módon vett
részt az összejöveteleken. Magától tanulmányoz
ta az Evangéliumot, a hitről való gondolatokat,
mindez rendkívül szép! Valami belső érzékkel
fogta fel azt, ami az Evangéliumban áll, de kívül
maradt. Megértette a lelkiséget, az erkölcsöt, az
Evangéliumból következő magatartásmódot;
akár azt mondhattuk volna, hogy mindez már
születésétőlbelé volt írva. Valóban teljesen rá
volt hangolva erre, de kívül maradt. Egy napon
kereszténnyé lett. Mi történt? Ezt mondta ne
künk: "Azért lettem keresztény, mert egyik este
hirtelen felfogtam, hogy ott fizikailag heten vol
tunk, de valójában nem heten voltunk, hanem
nyolcan, és volt ott Valaki, aki nem szólt semmit,
talán nem is csinált semmit.de akinek a jelenléte
mindent megváltoztatott." Ime, ez a hit.

Eveken át olvashatjuk az Evangéliumot, talán
éveken keresztül "megéljük" azt, de egy napon
ott van Valaki, és ettől minden megváltozik. Az a
"Valaki, aki nem szólt semmit", az ragadta meg
őt. Biztos, hogy nem egy szóban áll a hit, mások
beszélnek. Az ragadta meg ~t, aki "talán nem csi
nál semmit", hiszen nem 6 változtatta meg a
dolgokat, nem valami csoda lépett közbe, ami az
életét megváltoztatta. Nem mondhatjuk tehát
azt, hogy ott volt Isten ujja, hogy változást hoz
zon, hanem az 6 jelenléte által lett minden más.
A hit ugrása abban áll, hogy Valaki jelenlétében
élünk, azután pedig minden eseményben, min
den találkozásban ezt a jelenlétet keressük.

Azt hiszem, Szent Pálnak igaza van, amikor
azt mondja, hogy a hit látóvá tesz minket, "Mó
zes ... mivel hitt, azért hagyta el Egyiptomot, s
nem félt a király haragjától; mintegy látva a Lát
hatatlant, állhatatos maradt" (Zsid 11,27).

E jelenlét kapcsán álljon itt egy kis szép pél
dabeszéd, mely a keleti szerzetességbőlvaló:

"Volt egyszer egy híres monostor, amely ne
héz időkönment keresztül. Számos épülete va
laha sok fiatal szerzetest fogadott be, óriási
temploma pedig énekektőlzengett. Most pedig



olyan kihalt lett, mint egy pusztaság. Egy ma
roknyi szerzetes vonszolta lépteit a kerengőkön,

és nehéz szívvel dicsőítettékIstent.
A monostor erdejének szélén egy öreg rabbi

épített egy kis kunyhót. Időnkénteljött oda, hogy
böjtöljön és imádkozzon. Senki nem szólt hozzá,
de valahányszor megjelent, a szerzetesek úgy
érezték, hogy imádságos jelenléte hordozza ó1<et.

Egy napon az Apát úgy döntött, hogy meglá
togatja a rabbit, és feltárja előtte a szívét. A két
ember úgy ölelte meg egymást, mint két testvér,
akik hosszú idő óta szem elől tévesztették egy
mást. A rabbi meghívta az Apátot, hogy lépjen
be hozzá. A szoba közepén fából készült asztal
állt, melyre a rabbi a Bibliát helyezte. Hosszan
ültek ott a könyv előtt. Ekkor a rabbi sírva fa
kadt. Az Apát sem tudta visszafojtani könnyeit;
arcát két kezébe temette, és ő is sírásban tört ki.
A két férfi úgy kapaszkodott egymásba, mint két
eltévedt gyermek.

Mikor a könnyek árja alábbhagyott és vissza
tért a béke, a rabbi fölemelte fejét, s így szólt: »Te
és testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent.
Tanításért jöttél hozzám. Adok neked egy igét,
de azt csak egyetlen egyszer szabad megismé
telned. Azután senki ne ejtse azt ki hangosan.«

A rabbi egyenesen az Apát szemébe nézett, és
ezt mondta neki: »Köztetek van a Messiás.«

Másnap az Apát összehívta szerzeteseit, s ezt
mondta nekik: »Arabbi adott nekem egy igét, me
lyet soha többé nem szabad hangosan megismé
telnünk. Azt mondta, hogy egyikünk a Messiás.«

A szerzetesek ujjongtak. Vajonmit jelenthet ez?
VajonJános testvér az? Vagy pedig Máté? Vagy én
magam lennék a Messiás? Mindnyájan forrón át
ölelték egymást, és erről többé nem beszéltek.

Idővel a szerzetesek különös tisztelettel kezd
tek bánni egymással. Most már volt közöttük va
lami megfoghatatlan kedvesség, szívélyesség,
valami emberi. Ugy éltek, mint olyan emberek,
akik végre rátaláltak valamire. Ugy imádkoztak,
mint az Istent kereső emberek. Hosszú idő után
a hívek újra minden felől jöttek hozzájuk, hogy
imádságukból merítsenek. Fiatalok kérték újból,
hogy a közösségbe léphessenek."! ,

Van itt valaki, a Messiás köztünk van. Ime, ez
a hit által hozott változás, ez a tekintet az, ami
képes észrevenni a jelenlétet; az a tekintet, mely
ezt a jelenlétet meglátja minden életben.

Mit jelent "jelen lenni"?
Szerintem ez ugyanúgy érvényes a szentségekre,
mint közülünk mindenkire. Jól tudják azt, hogy
én itt lehetek úgy, hogy közben távol vagyok, mint
ahogy jelen lehetek több száz kilométernyi távol
ságban lévő emberek számára, mégpedig sokkal
intenzívebb módon lehetek jelen, mint annak szá-
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mára, aki itt ül mellettem. Vagyis a jelenlét nem a
tárgyak és a látszatok rendjébó1 való. Nem akkor
veszem észre valaki jelenlétét, amikor leírom,
hogy néz ki. Nem kívülről ragadom meg őt. Egy
tárgyról nem azt mondjuk, hogy jelen van, hanem
azt: itt van. Eszembe sem jutna azt mondani, hogy
ez a mikrofon jelen van előttem; ide van téve.
Az a baj, hogy egymást idetett tárgyakként kezel
jük, amikor pedig megpróbálunk felfogni egy je
lenlétet, akkor azzal kezdjük, hogy kívülről leír
juk azt. De a személyt nem érjük el.

Az egyik, számomra nagyon sokat mondó jel
az Evangéliumban az, hogy nincs benne egyet
len portrénk sem Jézusról, nincs semmi olyan,
ami körülírhatná őt, mint egy tárgyat. Bizonyos
értelemben praktikus dolog ez, mivel megen
gedi, hogy bármilyen lehetséges formát adjunk
neki, mint amilyen az a szöke, hosszú hajú Jézus,
ami minden egyiptominak ott van az étkezőjé

ben, mivel azt Olaszországból hozták. Az Evan
géliumban azonban semmi ilyesmi nincs. Jézus
jelenlétét sohasem külső megjelenése alapján
fogták fel, vagy tapasztalták. Nem érezték szük
ségét annak, hogy leírják "azt", mint ami oda van
téve. Ellenben jelek által megtapasztalták ezt a
valakit: tekintete, szava, Jézus ezek által jelent
meg tanítványainak. Mi nem jelen vagyunk, ha
nem megjelenünk. Egy jel által jelenek meg, nem
pedig attól, hogy ide vagyok téve.

Megtapasztaltam ezt egyszer, régen, Libanon
ban, egy lelkigyakorlat során, amikor a szentsé
gekró1és a feltámadásról beszéltem. Nagyon fon
tosnak tartom, hogy a feltámadt Jézus jelenlétét,
és a szentségekben jelenlévőJézus jelenlétét meg
értsük. Beszéltem, majd egy idő múlva megáll tam
és azt mondtam: "Már jó ideje beszélek: rajzolja
nak le engem egy papírra." Ez nagyon mulatsá
gos volt, egy jó kis gyakorlat. Először is, a prédi
káló atya portréi mind másmilyenek voltak, amit
azonban ezekbó1 a portrékból tökéletesen ki tud
tam venni, az az egyik-másik résztvevővel kiala
kított kapcsolatom típusa: egy tekintet, egy gesz
tus, egy mosoly, egy-egy személyesebb szó, amit
valakihez intéztem, ó1< pedig ezt jegyezték meg.
Ha az arcképemet ezek összességéből kellett
volna megalkotni, akkor abból egy valóságos pi
cassói rnű lett volna! Nem volt igazán egyöntetű.

Viszont mindenki valami olyat ragadott meg be
ló1em,ami a portréból kicsúszik.

Valaki jelenlétét csak akkor tudjuk észrevenni,
ha kapcsolatba léptünk vele. Aki jelenlétről beszél,
az kapcsolatról beszél, ez a jelenlét pedig az egy
máshoz intézett jelek által alakul ki, jön létre; a
szentségek pedig Jézus által hozzánk intézett
jelek. A feltámadt Jézus nincs jelen másképp fel
támadása után, mint feltámadása előtt, ez ponto
san ugyanaz a fajta jelenlét.Azelőtt ott volt a tárgy,



de a tárggyal akár az is előfordulhatott, hogy tel
jes tévedésbe esünk. Ezt az is bizonyítja, hogy
mindazok, akik ezt az oda állított Jézust, mint tár
gyat ismerték meg, nem ismerték fel benne a je
lenlétet. Ez egy próféta, egy gyógyító, egy Mes
siás, egy vámos, egy bűnös, egy részeges: Jézusról
mindenfélét elmondtak. Egyedül azok fogták fel a
jelenlétét, akikkel bizalmas kapcsolatba lépett.
Magdolna, akit nevén szólít, az apostolok, akiket
nevükön szólít, Zakeus... az által a tekintet által,
ahogy rájuk nézett. A hit tekintete az a tekintet,
mely képes meglátni a jelenlétet. Amikor azt mon
dom: Ifahit tekintete", emlékezzenek vissza arra,
hogy a hit bizalom. Vagyis a bizalom kapcsolata
alakul ki a személyek között, s ez által válunk je
lenvalóvá egymás számára. Itt olyan rejtett dol
gok kezdenek felbukkanni, melyeket nem írhat
nánk le egy antropometrikus karton módjára; ez
nem portré, ez belülről való.

Ennyit a hit tekintetéről.Az Eucharisztia 
szerintem - ebből a rendből való. A bizalom te
kintete látja meg ezekben a tárgyakban, nem a
tárgyat, hanem a jelet. Ebben a szentségben Jé
zus jelet ad nekem. Nem úgy van oda téve, mint
egy tárgy, jelen van. S ne felejtsék el: egy tárgy
nincs jelen. Aki jelet ad nekem, az Valaki. Az Eu
charisztia számomra számos felfedezés forrása:
Jelen van itt, és jelt ad nekem.

Hinni annyi, mint a másikhoz igazodni
Hinni számomra annyit jelent, mint Istennel igaz
kapcsolatba lépni: hozzá igazodni. Az igazságos
ság a hit első következménye, ahogyan ezt Szent
Pál mondja különféle tónusokban; az igazságos
ság, mint igaz kapcsolat. Pontosabban. ha ezt a je
lenlétet meglátom, akkor lassanként hozzá igazo
dom. Korábban azt mondtam, hogy Jézus Atyja
szeretete által vált szabaddá, s így lehetett egy
szerű.Isten a tudója, hogy megállapíthatjuk, Jézus
mennyire Atyjához igazodott magatartásában,
mint Fiú, és mindegyikünkhöz hozzáigazodik!

Van bennünk egy forrás, melyből fokozatos il
leszkedés ered, mégpedig elsőként önmagunk
hoz. Kiengesztelődünk önmagunkkal, elfogadva
sajátmagunkat. Az illeszkedés forrása: ha észre
vettük az Istenben való bizalom erejét életünkben,
ez lassanként az egyszerüségbe és a békébe való
visszailleszkedést hozza magával. Amikor fölme
rül a nehézség, akkor nem elég azt mondani: "Na
itt van! Most megkaptam az eligazításomat Isten
től!" Nem, az igazodáshoz kettő kell ... mi ma
gunk nem mindig jól illeszkedünk, olykor "saját
fénykörünkön kívül" élünk, vagyis nem "érezzük
igazán jól magunkat a bőrünkben", ezek a képek
jól illusztrálják az illeszkedésnek ezt a szemléle
tét. Ha én magam jól illeszkedem, akkor nem biz
tos, hogy a másik is feltétlenül jól illeszkedik.
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Nagyon tetszett az a gondolat, melyet idén
nyáron hallottam Kanadában: "Ha azt várjuk,
hogy jólbánjanak velünk, azzal az indokkal, hogy
mi rendes emberek vagyunk, az olyan, mintha
abban reménykednénk, hogy a bika nem támad
ránk, mert mi vegetáriánusok vagyunk." Ez 11;3
gyon szép így, teljesen logikátlan és csodálatos! En
sohasem támadtam meg egyetlen bikát sem, tehát
ő sem fog megtámadni engem, vegetáriánus va
gyok! S még ha ilyen körülmények között a bika
mégiscsak felöklel minket, vagyis ha a testvére
inkhez, nővéreinkhezvaló igazodás egy ideig le
hetetlennek bizonyul, még ilyen körülmények kö
zött is hisszük, hogy semmi nem szakíthat el
minket Isten szeretetétől. Vannak szövegek, me
lyek nehézségeim közepette élesen villannak
belém, mint amilyenek ezek a sorok is: "Ki sza
kíthat el minket Krísztus szeretetétől?Nyomorú
ság vagy szorongatás? Uldözés, éhség, mezítelen
ség, veszedelem, vagy kard? (. ..) De mindezeken
győzedelmeskedünkazáltal, aki szeret minket.
Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál,
sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem
jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magas
ság, sem mélység, sem egyéb teremtményeI nem
szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisz
tus Jézusban, a mi Urunkban van" (Róm 8,35-38).

Ez a hit! Ez a hit illeszkedése.

Hinni azt jelenti, hogy mindvégig reményked
ni a szeretetben
A szeretet mindig lehetséges, mert maga Isten
jön, és ő még a szendésböl, még a halálból is éle
tet fakaszthat, mivel Ö maga is belépett a szen
vedésbe és a halálba. Semmi nem ideg~Tőle. Ha
távolinak tűnik, ez azért van, mert O a szeretet
fegyvereit használja, és ezek a fegyverek nevet
ségesnek tűnnekaz erőszak áradatával szemben.

Istennek ez a gyöngesége botrány marad,
Szent Pál elmondta már a Korintusiaknak írt első
levelében, ez a gyengeség azonban erősebbaz em
berek bölcsességénél. Azt is gondolom, hogy - a
látszatok ellenére - egyedül a szeretet ereje jelenti
az élet hatalmát; hogy minden más erő az uralko
dás és a halál hatalma. Ez az, amit Kartúm érseke
is mond, amikor keresztény híveitőlazt kéri, hogy
az erőszakra ne erőszakkal reagáljanak; buzdítá
sok egész sorát mondja el, majd e szavakkal fejezi
be: "Kérve kérlek titeket, higgyetek a szeretet ere
jében, ez az egyetlen erő." Minden más hatalom
az uralkodás és a halál hatalma, és még egy lát
szólagos, vagy ideig tartó kudarc árán is, az utolsó
szó a szeretet még egy újabb szólítása lesz. Isten
nem nyugszik bele a halálba.

Ezt a reménységet úgy is tekinthetnénk, mint
a Coué-módszert: akarom, tehát ez meg fog tör
ténni, remélem, remélem, remélem... annyiszor



ismétlem, hogy a végén talán sikerülni fog!' Ez
akkor lenne így, ha a reménység nem járna együtt
a hit tettekre váltásával, ami véleményem szerint
abban áll, hogy megéljük a Nyolc Boldogságot.

A Tierno Bokar élete és tanftása című könyvben,
Amadou Hampate Ba, egy máli szerző leírta lelki
mesterének életét, és átadta annak tanítását, mely
a kiművelt egyetemes bölcsesség egyik remek
műve.Tierno Bokar egy faluban élt, MaP keleti ré
szén, a múlt század elején, 1910körül. Ime, ennek
a tidjane5 afrikai misztikusnak egy írása a hitről:

"Ó, testvérem, válaszolta, nem tudom ponto
san. A hit nem fejezhetőki számokban, mint egy
majorság lakói, és úgy sem mérhető, mint a Ban
diagara és Mopti közötti távolság. Nem lehet
súlyra mérni, mint Bankassi kölesét, vagy Dourou
piacának gyümölcseit. Számomra a hit Istenbe ve
tett bizalmunk summája, és meggyőződésünk fo
kozata; a Teremtőnk iránti hűséget is jelenti. A hit
átizzik, vagy kihűl; változik az emberek és a kör
nyezet szerint.

Hogy egyszerűbb legyen, szívesen ábrázol
nám így a hitet: az első a sulbuhit, melyet szilárd
hitnek neveznék; a második a sa'ilu hit, melyet
folyékony hitnek neveznék; végül a ghaziyuhit, a
legfinomabb, mely az illékony párához hasonlít.

1. A hit első foka a tömeghez, a közönséges
hez illik, a betűhöz ragaszkodó marabuhoz. Ezt
a hitet a Törvény által kötelező előírások tartják
meg és irányítják, mely maga is kinyilatkozta
tott írásokból való, legyenek azok zsidó, keresz
tény vagy muzulmán írások. Ezen a szinten a
hitnek meghatározott formája van; rendíthetet
len, kőkemény,ahonnan a nevét is veszem.

A sulbu fokán álló hit nehéz és mozdulatlan,
mint a hegy. Ha kell, fegyveres háborút ír elő,

hogy biztosítsa a maga helyét, és tiszteletet pa
rancsoljon.

2. A sa'ilu (folyékony) hit azoknak az embe
reknek hite, akik a sulbu próbatételeit, a komp
romisszumokat nem ismerő, merev törvényt
megtanulták, és sikeresen szembeszálltak e pró
bákkal. Ezek az emberek diadalt arattak saját hi
báik felett, és ráléptek az igazsághoz vezetőútra.
A sa'ilu hitnek az elemei az ismeretből erednek;
azokhoz az igazságokhoz igazodnak, amelyből
fakadnak, anélkül, hogy meg kellene állapíta
nunk eredetüket, vagy ősi voltukat. Ezek az ösz
szegyűjtött és egymáshoz illesztett igazságok
egy szüntelen mozgás által éltetett egészet al
kotnak, folytonos előrehaladást,a hegy üregei
ból kiáradó víz molekuláinak menetét; különféle
földeken át patakzik, az akadályoknál felgyü
lemlik, majd pedig a folyóból nagy folyammá
dagad, végül az isteni Igazság óceánjába ömlik.
Ez a hit, pontosan úgy, mint folyékony szimbó
luma, aláaknázza a lélek hibáit, szétzúzza az in-
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tolerancia szikláit, és mindenütt szétárad, min
dig az őt befogadó edény formáját öltve magára.
At járja az embereket, erkölcsi talajuk esetleges
adottságainak mértékében. A sa'ilu hit rendre
szoktatja a felekezet tagját. Isten emberévé teszi
őt, aki képes mindazoknak hangját meghallani
és értékesnek tekinteni, akik a Teremtőről szól
nak. Ez a hit életet adó; megszilárdulhat és fölve
heti a jégeső alakját, ha az első fokon maradt lel
keket így kell gyógyítani. Képes szublimálódni
és páraként felemelkedni, mint ghaziyu hit, az
Igazság egébe. Megalkotja a béke városának rend
jét, melyben egymás mellett él ember és állat;
ahol a három hatalom testvérként él. Akik e hitet
bírják, azok fölkelnek a háború ellen.

3. A ghaziyu hit a harmadik, s egyben a végső

szint. Ez a kiválasztottak között is kiválasztottak
osztályrésze. Alkotó elemei oly tiszták, hogy min
den, a föld felé visszahúzó anyagi súlytól meg
szabadulva illatként emelkednek fel a tiszta lelkek
egébe, és igyekeznek betölteni őket. Akik eljutnak
erre a hitre, azok igazságban és színtelen tiszta vi
lágosságban imádják Istent. Az isteni Igazság a
Szeretet és Könyörület mezőjénvírágzík.'"

Mily nagy bölcsesség ettől a máli muzulmán
misztikustól, aki soha nem hagyta el hazáját!

MuraközyNóra fordítása

lAkönyv előző fejezeteiben: Jézus,aki szabad, sza
badító, elevenés alkotó;Isten,aki a legnagyobb- Al
lahhu Akbar-, s a gyermeki szegénységbenérkezik
közénk...

2Lásd Ter1.
3Francis Dorff: LeDondu rabbi (fénymásolategyfo

lyóiratból,Oran levéltára, 79.01 sz. dosszié).
4Ez a módszernevét a franciaÉmileCouétólkapta,

aki pszichológusés gyógyszerészvolt (1857-1926), az
önhipnózisra és szuggesztióra alapozott pszichoterá
pia lelkes híve. Az általa kidolgozott módszer szerint
tetteinket sokkal inkább a képzeletvilág határozza
meg, mintsem az akarat. Coué azt tanítja, hogy min
den olyan gondolat, mely belevésődik szellemünkbe,
a megvalósulásfelé tör.

5AhmedTijane által 1781 körül alapított, Afrika
több vidékén, köztük Ain-Mahdiban(Algéria) gyako
rolt muzulmán spirituális irányzat.

6Amadou Hampate Ba:Vieet enseignement deTierno
Bokar. Seuíl,Paris,colI.: "PointsSagesses", No 23, 1980,
137-139.


