
Talán megmos olyogj uk a harm incas évek népm isszio náriusa it és a nagy
közönségnek szánt vallásos folyóiratoka t, mert túl élénk színekkel festették le
a poklot, az utolsó Itéletet, a vilá g végét megelőző kataklizmákat. tszre sem
vesszük, hogy ma meg mintha elbizonytalanodtunk volna. Legtöbbször a hall
gatás leplével boritjuk Krisztus idevágó tan ítás át.

Modern, örömtől sugárzó énekekkel gyújtjük oltáraink köré a fiatalságot ,
ami rendjén is van, mert ezt a melódlát érti meg. De miután egybegyűltek, nem
tanitjuk meg nekik Kr isztus szenve désének megváltó értékét, a Jézus-várás
felelősségét.

Miért csod álkozunk tehát , ha híveink más közö sségek felé fordulnak fele
letért, amikor az itélet és a világ végének kérdése merül föl? Ha fiataljaink az
első lelk esedés eloszlása után nem képesek megb irkózni a mindennapi élettel,
és a nehézségek órá iban mintegy tel jesen elfelejtik a közösen töltött imaórát?
- A kiny ilatkoztatás teljességéhez való komoly közeledés megkívánja, hogy
rendszeresen forgassuk a szentIrást. A biblia elmélyülő és imádságos tanu l
mányozása nélkül nem igen válhatunk felnőtt kereszté nnyé. M i nd kettő szerves
része a teremtett világ végéről szóló tan ítás. a Jézu ssal való találkozás. Csak
ennek a fényénél lesz valóban keresztény a magatartásunk, életszemléletünk
és szeretetgyakorlatunk.

Irodalom: J. Butt erworth: Das Buch der Sekten und Kulte. Brockhaus Vig . 1981. 
F. Haack: Jugendrellglonen. Claudius Vig. München 1979. - G. Pappe: Ich war Zeuge
Jehovas. Wlnfrled-Werk , Augsburg 1963. - Fr. Valentin : Umwege zum Hei l. Kath. Aus
gabe v. H.-D. Reimer/O. Eggenberger : " . . . neben den KIrchen" . Herold, Wien 1980.

Szabó Ferenc

GILBERT CESBRON TANtlSÁGTt:TELE

(1913-1979)

Gil bert Cesbron francia író mindenekelőtt tanú volt , hangsúlyozta megemlé
kezésében a Le Monde (1979. aug . 14) cikkirója, Bertrand Poirot-Delpech, két
nappal azután, hogy az ismert req ényír é pár izsi lakásán elhunyt. "Mindeneke
lőtt a hit tanú ja hallgatott el. Utána nem igen látunk mást, mint Julien Greent :
nem csup án, hogy hivőnek vall ja magát - ezt több (ró megteszi - , hanem hogy
olyan teljesen egyes rtse a vallást a művészettel , mint Cesbron, Péguy, Berna
nos és Maur iac hagyományát követve. Sok ezer lapja közül nem volt egyetlen
mondata sem, ahol a szerző ne fejezte volna ki katolikus elkötelezettségét."

Regényein, esszé in klvül Cesbron 1970-ben kifejezetten is elmondta, mit
hisz, a Grasset kiadó által közzétett "Ce que je crois" sorozatban, ahol neves
i rók és gondolk odók vallottak hitükről. Ugyanabban az évben , 197D-ben, Ces-
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bron így válaszolt a domonkos P. Carré körkérdésére : ..Ki Önnek Jézus Krisz
tus?" :

.A ,fájdalmak embere' vagyok és a részvété; leginkább a harmadik boldog
ság az enyém: .Boldcqok, akik sírnak,' Hogyan fogadjuk el. hogy a szeretet
jegyében létrejött teremtés a rosszba, a szenvedésb e. a félelembe. az igazság
talansáqba , az erószakba . a halálba torzul? Valami történt . de micsoda? Azok
a magyarázatok. amelyeket erről nyújtanak, nem elégftenek kl engem. De hát
az ateista tudósok, megengedik a titkok létezését tudományukban, ml pedig
visszautasItanánk öket ezen a területen? ,Nekünk ugyanis a misztériumok csak
ideiglenesek - mondják. - Egy napon majd tudni fogunk . . : Ezt fele lem ne
kik: Egy napon majd én ls tudni fogok.

Szeretet az lsten: és életem lefolyása Jánosnak ebbe a mási k szavába lilik
bele : ,Találkoztunk a Szeretettel és hittünk Benne: Találkozni a Szeretettel, 
ez a kegyel em; hinni Benne: ez a hit. Nem békés és bebiztosított. Hasonlók
vagyunk az emmauszi úton ballagó tanltványokhoz, bizonytalanok, boldogtala
nok. De mIg hanyatlóban van a nap, egy harmadik társ csatlakozik hozzánk,
és mIndent megmagyaráz."

1. Az életpálya

Gilbert Pierre Francels Cesbron 1913. január 13-án született Parizsban. Apja
orvos volt. A Condorcet-líceumban végezte középiskolai tanulmányait. majd a
Politikai Tudományok Iskolájában szerzett jog- és államtudományból felsőbb

fokú kiképzést; mlndkettőből államvizsgát tett. A világháború alatt összekötő

tiszt volt az angol hadseregnél. A háború után, 1945-ben a ..Radio Luxembourg"
igazgatója lett; 1972-ig maradt ebben a beosztásában. Ekkor vállalta a Secours
Catholique segélyszerv főtitkárságát, de csak két évig végezhette ezt a szolgá
latot, mert 1974-ben megtudta, hogy rákja van. Ezután már az Olajfák hegyén
szenvedő Jézussal várta a végső órát. Utolsó élet szakaszának megrenditő do
kumentuma posztumu sz rn űve, amely 1982-ben jelent meg ..La regarder en
face" címmel alaffont kiadónál . Erre később visszatérek.

Cesbron iró és költő volt, mellette végezte a rádiós munkát. Összesen rnint
egy félszáz műve jelent meg: 21 regény, 8 elbeszélés- és novella-kötet, 10 esz
szégyűjtemény, 3 dráma és 2 verseskötet, a többi napló és egyéb irás. Nem
tartozott a legnevesebb francia irók közé, mondjuk Mauriac, Malraux, Camus
soraiba. De Jacques de Bourbon-Busset habozás nélkül Camus-höz hasonlította
ezt a katolikus rnorallstát: .. . .. Ha filozófiai felfogásuk különbözik is, művésze
tük jobban hasonlít egymáshoz , semmint első pillantásra látszik . Mindkettőnél

ugyanazt a diszkrét, visszatartott érzékenységet figyelhet jük meg. Mindkettő

hasonló fordulatokkal fejezi ki érzelmeit. Mindketten - és ez külö nbözteti meg
őket kortársaiktól - a társadalmi szolidaritás mély érzékével rendelkeznek.
,A Szentek a pokolba mennek' szereplői, miként a ,Pestis'-éi, nem annyira saját
problémáikkal vannak elfoglalva, hanem azzal a szereppel, amelyet a társadalmi
csoportban vállal lak. Közösségi szellem hatja át őket."

Gilbert Cesbron 1934-ben ..Torrent" c. verskötetével tűnt fel az irodalmi
világban. 1944-ben jelent meg első regénye, ..Les Innocents de Paris"; ezután
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szinte évenk ént egy-egy regénnyel je lentkezett. De a legnagyobb sikert jelen
tette 1952-ben "A Szentek a pokolba mennek" (Les Saints vont en enfer) c. re
génye a munkáspapokról. Cesbron 1946-ban olvasta a France, pays de mission?
(Franciaország, missziós ország?) c. dokumen tumgyűj teményt, amely az első

munkáspapok tapasztalatát rögzítette, és megdöbbentő képet festett az "Egyház
legidősebb leánya " elkereszténytelenedéséről. Megrendítette a könyv : ez su
gall ta hat évvel később megjelent regényét, amely a leginkább "elkötelezett "
és legsikeresebb könyve lett.

A szerzö akkor azt gondolta, hogy korunk "arisztokratái " a harcos (nem
pártos) emberek : kommunisták és keresztények, akik pl. a szakszervezeti küz
delmekben kötelezték el magukat, hogy érvényre juttassák az igazságosságot
a munkásvilágban. Megfontolásai "harcos" állásfoglalást t ükröztek. - az "el
mélet" talán kics it ártott is a művészi alkotás erejének. Egy másik regényé ben
(Entre chiens et loups, Kutyák és farkasok között, 1962) a regényiró visszau ta
sítja a választást, ha nem is az értékek között, amelyek megosz tják kortá rsait,
legalább az emberek között, akik az egyetértést keresik a lényeges dolgokban.
Az algériai háború idején a katolikus iró visszautasitja a gyűlöl etet.

Egyébként Cesbron kijelentette : " I:n nem vagyok katolikus iró; keresz tény
vagyok , aki könyveket fr, és ez egészen más." Ez az önjellemzés Mauriac ra
emlékeztet benn ünket. Cesbron elébe helyezte a lelkiismereti kérdéseke t a mű

vészetnek. Egyes kritikusai ebben az író korlátait vélték felfedezni. Igaz, hogy
Cesbron minden regénye egy időszerű korprobléma " illusztrálása". Igy például
a már emlitetteken kívül : a "Nyakörv nélkül i elveszett kutyák" a bűnöző ifjú 
ságról , a " Meggyilk olt Mozart" az elvált szü l ő k gyermekeiről , az "I:n is szeret
telek bennet eket" a test i fogyat ékosokról szól ... De az esztétikai vagy politikai
ismérvek, amelyeket a regényv ilágában mindenütt jelen levő erkölcsi problema
tik ával szembeh elyeztek, lassan már kimennek a divatból; a társadalmi szoli da
ritás és az etikai felelősség kérdés ei ma már egyre inkább az előtérbe kerü lnek
az irodalomban is. Az az olvasóközönség, amely Cesbron regényeit kedvelte,
már mintegy elővételezte ezt az új " hullámot" . Ha i rótársai nem is mélt atták
nagyon figy elemre, Cesbron barátai milliók voltak ; olvasótábora páratlan mére
tűre duzzadt. Ezek az olvasók megérezték, hogy az író " riport-regényei" az
örök és mindennapi problémákat tükrözték. Hogyan győzhetjük le a rosszat ,
a balszerencsét, illetve hogyan adhatunk értelmet az elkerü lhetetlen baj nak?
Hol van a jó és a rossz határa, hogyan szolgálhatjuk a jót?

Gilbert Cesbron, ha . t ézlsreqényeket" irt is, legal ább nem választotta el
művét az élet t anúságtételétől, keresztény hitét írása itól. Ha vissza is utasitotta
a . katoükus író" minős ítést , mivel el akart kerülni mindenfajta prozelitizmust,
megélt h ité ről tett tanúság ot műveiben . Láttuk, miként jellemezte önmagát P.
Carré kérdésére válaszolva: "A ,fájdalmak embere' vagyok és a részvété . . ."
Egy másik alkalommal pedig így vallott : "a fájdalom és a kétségbeesés lett
volna osztályrészem ; egyedül a hit mentett meg az öngy ilkosságtól". Nem elé-
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gedett meg azzal, hogy írásaival sz ám űzze a szorongást, hanem észrevétlenül
igyekezett a gyakorlatba átültetni a Nyolc Boldogságot, amelyekről utolsó éle
tébe n megjelent könyve szólt (Huit paroles pour l' Éternlté, 1978).

Gyermekkorában elkényeztették gazdag szülel, de maga megvetette a pénzt,
és jövedelmének egy részét jótékonyság ra ford ította (regényei után nagy tisz
teletdíjakat kapott). A kisemmizettek szolg álatát tartotta élete egyik cél jának:
rendszeresen bejárt a Salpetriere-i kórházba , hogy elbeszélgessen a gyógyít
hatatlan betegekkel - " remény nélkü lieknek" nevezte őket ; hasonlóképpen
rendszeres látogatója volt a börtönöknek is. A szeretet nem elvont fogalom
volt számára. Amikor 1972-ben a Secours Catholique főtitkára lett , Gilbert Ces
bron a Le Mande-nak ezt a nyilatkozatot tette: "Nálunk mind en frank szent,
ugyanígy minden pillanat. Minden frank , mivel gyakran a szegények megtakarí
tott utolsó garasukat küldik el, hogyenyhítsék a náluk szegényebbek szenvedé
sét. Minden pillanat : mivel minden katasztrófa esetén a segélynyújtás gyorsa
sága éppoly fontos, mint a segélyre szánt összeg."

Egészségi okokból hagyta el a Secours Catholique-ot. A betegségben - az
egyik legfájdalmasabb rák vitte el - megmutatta, hogyahivó milyen éleslátás
sal és lelkie róvel fogadhatja a véget : hogyan nézhet szembe a halállal az, aki
a szenvedó Jézussa l együtt viseli el a Getszemáni szorongás át. Egész életé
ben naplót írt , és szinte állandóan visszatért jegyzeteiben a halállal kapcsola
tos eszmélódés. Halála után megjele nt, már említett könyve : " La regarder en
face", amelyet még utolsó napjai ban rendezett sajtó alá, lzellt őt ad ezekbő l

a naplójegyzetekból. De a legmegrendítóbbek az 1978. május 14 utáni feljegy
zések, amikor belépett a Getszemáni kertbe . Mielótt e könyvet ismertetném,
amely éle te tanúságtétele, még megjegyzem, hogy Cesbron 1939-ben feleségül
vette Dominique Talmont, akitó l négy gyermeke született. 1979. aug. 12-én halt
meg Párizsban 66 éves korában.

2. Szemközt a halállal

A most következó idézeteket tehát a L a r e g a r d e r e n f a c e =
S z e m b e n é z n i v e l e c. napló jegyzet-gyú jteményból veszem (R. Laffont,
1982, az oldalszám megjelölésével) . 1978 november végén adta át a kéziratot
kiadójának ezzel a megjegyzéssel: "A halálról van szó." Kül önb öző korszakok
ból összeválogatott szövegek, ahol a keresztény a halállal kapcsolatos elmél
kedéseit vetette papírra. Amit korábban inkább csak "elképzelt" , próbált "eló
vételezni", az 1978. május 14 után valósággá vált. I:s így egészen más súlya
lett a naplójegyzeteknek .. .

Szinte minden sorát idézni kellene e csodálatos könyvnek. H ivő és hitetlen
egyaránt haszonnal olvassa ezt a megrendító tanúságtételt, hiszen elég em
bernek lenni ahhoz, hogy valaki - elób b vagy utóbb - kénytelen legyen szem
benézni a halállal. Minden attó l függ, hogy milyen jelentést ad a bizonytalanul
biztos végnek. Itt Babits Mihály jut eszembe, aki hasonló helyzetben a ..Jó
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halál "-ról elmélkedve jegyezte fel : "Mondd meg, mit jelent számodra a halál,
és megmondom , ki vagy." De lássunk néhány részletet Cesbron feljegyzéseiból.

Könyve bevezetójét fgy kezdi: " Igazában egyetle n élónek sincs joga, hogy
a halálról beszél jen. I:s még kevésbé azoknak, ,akik közel ról látták': mert ezek
végül is azt hihetik, hogya halál hasonlft ahhoz, amit megismertek, de ami
egyáltalán nem a halál. Úgy beszélnek róla, mint Chateaubriand George Wa
shingtonról: ezek is ragyogó hazugok. Mert csak a látható oldalát érintették
ennek a kapunak ; márpedig a halál pontosan a másik oldal , és azt ki látta? . . ."
(9) - "A halál szükségszerűen szűz marad valamennyiünk számára. A függöny
majd hirtelen felemelkedik, és egyszerre eláll a lélegzetünk, mint néha földi
életünkben történt valamely inspirált látványosság elótt. A Szépség és a Halál
egymással kapcsolatban van: mindkettó titokzatosan Istenre utal? Igen, a füg
göny hirtelen szétlibben; és kezünk, mint végig földi életünkön, valami meghitt
kezet keres, hogya csendben kapcsolatot teremtsen, de egyedül vagyunk a
teremben ." (10)

Semmiféle ravaszság vagy tudomány nem ment meg attól, hogy egyszer
szembenézzünk a legnagyobb misztériummal, a halállal. "Tu dtuk már, hogy
senki, az uralkodó vagy a mill iomos sem találkozik vele nagyobb biztonsággal,
mint mi; de még a tudós zseni vagy az egyetemes filozófus sem közeledik
hozzá másképpen. Einste in megtalálta a világ titkát és öt jelben összefo glalta;
de a halált ó is alázatosan akkor ismerte meg, amiko r átlépett a határon. Ha
majd a [ ö vő kutatói már fel fedték a Teremtés összes mechanizmusát, megma
rad még az utolsó ti tok: lsten . A nagy zsenik is úgy közelednek a halálhoz,
mint a ma született gyermek: teljesen meztelenül." (11)

Cesbron eszmélódéseiben gyak ran visszatér az a gondolat, hogy tulajdon
képpen akkor válunk gyermekból felnótté, amikor vállaljuk halálunkat. Ugyan
akkor - paradox módon - az is igaz. hogy az egyedüli é r t e I m e s dolog
a halállal való szembenézésben a gyermeki magatartás: " Egy kicsit szemtele
nül nézni szembe vele, mint az a gyermek, aki valam i szamárságot követett el,
és anyja elé áll, aki már ismeri azt. Egy szamárságot? Dehogyl ezer és millió
szamárságot követtünk el : ez életünk mérlege. Számtalan gyerekesség, a góg
és az önzés nafvságának tömkelege, amely annyira bosszant másokati A többiek
mintegy tükrök : öntudatlanul is magunkat szemléljük bennük anélkül, hogy tet
szelegnénk. Szembe kerülünk a hatal mas fallal, amelyen az Idó amolyan rep ül ö
gépként összeroncsolódik ; ahol szellemes vagy jól megszervezett létünk egy
pillanatra pozdor jává zúzódik (. . .) ; hirt elen elóttünk áll a kis intrikák, ambfciók,
bosszúáll ások, féltékenységek halmaza; ezt kell mérl egre tennünk, és milyen
középszerű , könnyű lesz pozdorjaéletünkl A ,Ha újra kellene kezdenem . . .' hf
res mondás csak üres könnyelműség ; hiszen nem foglalkozást, lakhelyet, még
csak nem is feleséget kellett volna cseréln i, hanem a szfvet, a látásmódot, az
i g a z s á g h o z való viszonyunkat kellett volna megváltoztatni. A vén Ein
stein jól tudja ezt, mint én is, ti is valamennyien, amikor ránk veti kóbor kutya
tekin tetét: ,Jobban tettem volna, ha vfzvezetékszereló lettem volna .. .'. De e
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viccelődő megjegyzés mögötti lelkiismeretfurdalásban megérzem az egyetlen
szomorúságot: és ez az, hogy nem lettünk szentek. Ó, az elveszett idő , a meg
csúfolt Boldogságok, Ó, az átlátszós ág! ,Nem készakarva tette m, nem készakar
va tettem I' - ezt ismétli a gyermek anyjának, amikor éppúgy s z ü k s é g e
van a dorgálásra, mint a vigasztalásra , és zokogva vár. I:n is várok" (10-11).

Cesbron 1973-ban jegyezte le ezeket a gondolatokat, amelyeket könyve be
vezetőjéül szánt. Még korábban , 1956-ban Pierre Lhoste rádiósorozatához fúzött
megjegyzéseket "Az utolsó negyedór a" címmel (19kk). Csalás és ámítás, ha
valakí el akarja képzeln i azt, hogy milyen lesz utolsó negyedórája. I:s mégis
világszerte több ezer ember naponta val ó b a n megéli ezt a tizenöt percet.
"Több ezer emberi lény meghal e negyedóra alatt , d e e z t n e m t u d j á k .
Ez az ember lényegi meghatározása: tudja, hogy meg kell haln ia, de nem tudja ,
mikor. I:s megfordítva, éppen ez határozza meg a gyermeket és az állatot: az
elkerülhetetlen vég nem-tudása . A gyermek megszű ni k az lenn i egy szép napon,
amikor megtudja - nemi e I f o g a d j a, hogy egy napon meg kell halnia .
Bármilyen korban van is, e pillanatban felnőtté válik , és egész életén át mene
kül az elviselhetetlen gondolattól. A könyvek , a rnozl, a rádió , az utazások mind
csak arra jók , hogy meneküljünk a halál gondolata elő l ..." (20) - Cesbron
itt a pascali "divertissement" (szórakozás) gondolatát variálja . Nagyon sokszor
visszatérnek e moralistánál a pascali gondolatok .

Például ugyanebben az eszmélődésben később . "Kétségkívül, egyedül halok
meg, te is egyedül halsz meg, mindannyian egyedül halunk meg. De valameny
nyiünknek már annyi barátja, annyi tanúj a van az ismeretlen földön I Azok , aki
ket szerettünk, oly fájdalmasan szerettünk - ól, bárcsak szorong ás nélkül sze
rethetn énk őket, anélkül, hogy figyelnénk arcukon az i dő előrehaladásának kér
lelhetetlen jeleit - ez is az örökkévalóság : a derűs szeretettel helyettesíten i .hall
gatag és mindig fenyegetett szeretetünket' . .. Ott vannak a Szentek , láthata tlan
útitársaink földi zarándoklásunk során : szemlehunyva e l ő re köszöntelek benne
teket, Domrémy kis leánykája, Jeanne, Kis Lisieux-i Teréz , és te lourdes-i kis
lány, Bernadette I Már régóta túlhaladtam életkorotokon - és mégis, mind
örökre idősebb nővéreim maradtok.. . Keresztények, gondoltatok arra, hogy
akkor majd szemtől szembe ezt mondhatjuk az angyallal Máriának : ,Odvözlégy,
Mária! . . .' ? Odvözölni Ót, megismerni, - nem, f e I i s m e r n i I Öröm, öröm,
örömkönnyek . . . I:lők , hallgassatok rám: törekedjetek földi életetekben arra,
hogy barátokat szerezzetek oda átral Szeressetek I rejtetten is, nem várva vi
szonzást; megosztva javaitokat, még a szenvedésben is, szeressetek I Egyedül
a szeretet számít. A magány, még ha kényelmes is, a legrosszabb rossz : mert
nem a halál, hanem az agón ia előjele , viszont a szeretet, még ha fájdalmas is,
a legnagyobb öröm, mert az örök élet előíze" (23).

Később , André Malraux, a híres író halálakor ismét a halálról elmélked ik.
,André Malraux a halállal küzd .. .', olvassa a hírt. "Valahányszor egy nagy
ember agonizál, ezt az üres és hazug formulát írják le. Mert nem ,küzdünk' a
halál ellen , legalábbis nem azokban a pillanatokban : a halál már győzött.
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E g é s z é I e t Ü n k b e n kell ellene küzdenünk, jobban, mint a halálfélelem
ellen. Igazában csak az felnótt, akinek - szem benézve a halállal - sikerül
azt megszelidítenie. Nem beszé lek itt a fiziológiai halálfélelemról: a csontváz,
ez a rossz ló, vég ül is mindig megbotlik a halál elótt ; a szellemról, a szívról ,
a lélekról beszélek. Az ember elfogadhatja a halált a marxisták módjára 
és ebb ól a szempontból imponálnak nekem : tudni , hogy egy veszendó lánc
szem vagyok, egy a többiek között, és ebból alázatosan emberi büsz keséget
táplálni. Ez az egyedüli segftség, amit az eleve elveszett küzdelemben az é r
t e I e m nyújthat. Mert a halállal szemben minden filozófiai okoskodás nevet 
séges bohóckodás. - A s z í v síkján viszont az egyedüli mód, hogy minden
nap kihívjuk a halált: szeretni. Szere tn i ,boldog-boldogtalant', mily csodálatos
kife jezésI (. . .) Az emberi szív egyetlen válasza a halálra: a szeretet. .. (27)

De a most ismertetett összefüggóbb eszmélódések mellett számtalan gondo
lattöredéket is találunk Cesbron könyvében, amelyeket napról nap ra lejegyzett.
Csak párat idézek ízel ítóül , mielótt a ..döntó pillanat" (1978. máj. 14) u t á n i
fel jegyzéseket ismertetném. Ezek az aforizmák, maxímák, szellemes feljegy
zések a XVI I. századi f rancia moralistákra, nevezetesen Pascal gondolattö re
dékeire emlékeztetnek.

•Ugyanazok a kábItószerek szolgálnak gyakran altatóul és öngyIlkossághoz.
Csakugyan, Inkább az éjszakát, semmint a halált keresik a kétségbeesettek:
(63)

.Az ember egész életén át teleobjektfven keresztül figyeli a Halált : veszély
nélkül, nagyon távolról, némán: (65)

. Látszólag csak egyetlen jel különbözteti meg egy keresztény holttestét
egy hitetlenétöl: az egyiknek a kezei mellén vannak összekulcsolva, a másiké
a has án." (67)

.A halottak szája Igen. vagy Nem formájában marad nyitva?' (67)

.JJ:ZUS - ez az utolsó név, amelyet sok halott kiejt: ez a Jelige; meghatá-
rozása alapján ez az összekötő kapocs az Idő és az örökkévalóság között." (68)

.Ha van valami. amit ,látni kell , hogy higgyünk', akkor ez a halál!' (69)

.A híres n e g y e d I k d I m e n z I ó nem más, mlnt a halál: (70)
•Tulajdonképpen semmi sem e I k é p z e I h e t e t I e n , kivéve a halált:

(72)
.Kívülrö) , statisztikailag. egy ember halála semmi; de az illető számára,

minden. E két véglet közöttl távolság határozza meg a m a g á n y t: (73)
.Valamennylen befejezetlenül halunk meg: (78)
.A halál által lsten a bizalom kérdését teszi fel nekünk: (79)
.Sem a nappal. sem a halállal nem lehet szembenéznI. De Istennel Igen,

Jézus Krisztus óta: (85)
•• J:n vagyok. ne féljetek!' - Ime Krisztus ajkáról a halál meghatározása:

(87)
. Előbb vagy utóbb minden ágy - ,halálos ágy' lesz: (100)
.A .hal ál árnyékában' élni egyesek számára már: lsten vakító fényességé·

ben élni: (123)

+
..Vol t O t t e g y k e r t . . ." - ez a elme Cesbron könyve utolsó részén ek,

amely a legm eg indítóbb, mert itt már az beszél, aki t u d j a . hogy rákja van
és napjai meg vannak számlálva,
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..Volt ott egy kert. Bement oda tanítványaival együtt . . ." (Jn 18,1-2)...János
beszél így Jézusról és az Olajfák kertjé ről. Az Emberfiának át kellett mennie
ezen az agónián, ezen a magányosságon; ezen a kísértésen is: , ... de ne az
én akaratom legyen, hanem a tiéd .. .' - 1978. május 14-én léptem be az Olaj
fák kertjébe, amikor megtudtam - egy étkezés után - , hogy rákern van és ke
vés ideig élek. Dominique tekintete határozott volt, de az ajka remegett 
végre bátran közölte velem. Esküszöm lsten előtt, hogy e pillanatban csak rnlat
ta sírtam : milyen elviselhetetlen várakozást kellett elviselnie, mielőtt szólni mert,
milyen magányosság, milyen erő és milyen gyengeség! Azóta hozzászoktam az
újsághoz - hosszú és lassú jegyesség. Minthogy egész életem során felje
gyeztem, ami felmerült szívemben és szellememben, folytattam a naplójegy
zeteket. Megértem, hogy egyesek számára nem nagyon illendőnek túnik, hogy
közzéteszem e jegyzeteket. De mindig állítottam, mert ez az igazság, hogy
életem és írásaim igazolása az volt, hogy segítsek másokat élni . .. " (239-240)

Cesbron utolsó jegyzeteiben is visszatérnek a korábbi gondolatok a halál
ról, de most mindent más világításban lát. Minden relatíwá válik életében 
mellékes, fölösleges, nevetséges, ami pedig az emberek tömkelegét foglalkoz
tatja, nyugtalanítja. Most valóban megéli, hogy e g y a s z ü k s é g e s I

..Egészen más tekintetet vetünk a dolgokra, amikor tudjuk, hogy menthetet
lenek, vagy amikor tudjuk, hogy menthetetlenek vagyunk. - Azon a napon,
amikor megtudtam ezt a hírt, szórakozott füllel hallgattam a rádióban a híreket.
Úgy túnt - micsoda komiszság I -, hogy egyet elfelejtettek. - Az ilyen hír - bár
nem rögtön - számtalan reakciót, következményt, döntést vált ki. Valahány
szor valamelyik eszembe ötlik, újra érzem azt a hatalmas hányingert. Amíg
sorba nem veszem valamennyit, nem találom meg a békét, a még nekem meg
engedett békét. - Az író ,büntetése': valóra válik az, amiről azt hitte, hogy ki
találta." (242)

.. ,Haladékot kapni' ... Most először élem át teljesen e kifejezés jelenté
sét .. . Valóban t e r e m t m é n y n e k érzem magam: minden pillanatban te
remtett, újrateremtett lénynek, életben fenntartottnak, mint amikor valaki úszni
tanul. J:s ekkor a kikerülhetetlen szorongás átadja helyét a hálának. - ,Pillanat
ról pillanatra élni . . .' Hányszor leírtam ezt a formulát! Akkor teljesen őszinte

voltam . De most átél em. Az írónál lehetséges a teljes őszinteség, amely mégis
játék marad. A testnek kell belevegyülnie, menthetetlenül. Akkor a toll kiesik
a kézből. .Közelről látni a halált' - végeredményben ez semmit sem mond.
.Közelröl látni az Igazságot' - ez sem. Az egyetlen a j á n d é k , amit Isten
nek adhatok, félelmem." (243)

..Látom magam, hogy élek. Mindezek a mozdulatok olyan hatékonyak, ezek
a kis trükkök, hogy gyorsabban múlassam az időt, ez a pontosan kidolgozott
rituálé .. . J:s mindez hiábavalóvá válik egy szempillantás alatt? Olyan ember
nek érzem magam, mint aki foglalkozást változtat vagy emigrál. - Ez a különös
,bátorság' (ami kétségkívül onnan ered, hogy nem szenvedek) az ördög csele.
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S á n t á n - b á t o r s á g . " Mert abból fakad, hogy folyton önmagamat fi
gyelem; hogy egyszerre becsukódom és megkettőzöm magamat. ,t:n .. én ...
én .. .' - Még ezek a jegyzetek is ezt bizonyItják . - Egyedül úgy kerülhetem
el, hogy ne gondoljak magamra, ha másokra gondolok - Ime az evidencia."
(248)

"Először gondolok azokra, akik ebben a pillanatban ugyanolyan betegséget
kaptak, mint én. Nem rákot, hanem az ,enyémet'. Névtelen társulat, a csende
sek k I u b j a , mondhatnám, amelynek tag jai találkoznak talán , anélkül, hogy
egymást ismernék. Valami gyengédséggel gondolok rájuk .. ." (249)

"Tudtam már , hogyanagybetegek másik planétán laknak, mint az egész
ségesek vagy az alkalmi betegek. Van tehát egy harmadik." (253)

"E megpróbáltatás és Krisztus szen vedése között a közös pont nem a fizi
kai szenvedés, hanem az, hogy e I ő r e t u d om. - Ne csaljanak meg a
könnyekl csak a többiek sz ámítanak : az ő bajuk és nyugtalan tudatlanságuk.
A gyengédségnek ez az összeesküvése, amely Időnkint megadja neked az em
beri szeretet mértékét és fokát. - Micsoda! egy fél miligramm fehér por el
csitrthatná? megadhatná az egyensúlyt a szorongásnak , várakozásnak, a szét
szaggatottságnak? - milyen megalázás . .. Elképzelitek Krisztust, aki n y u g 
t a t ó t szed?" (256)

" Elfogadni, hogy haszontalanná vál jak. (Nagyon jól beszéltem erről Berna
dette-ei kapcsolatban " II suffit d'aimer" = Elég szeretni c. könyvemben. Sok
minden van, amiről nagyon jól beszéltem ; most arról van szö, hogy mindezt
megéljem.)" (259)

"Vérátömlesztés. Ami életerőm ma van és amivel tegnap nem rendelkeztem,
azt egy m á s i k viszi végbe bennem, az az Ismeretlen, akinek éjszakámban
hálálkedern. akiért imádkozom. - ,Hogyan, annyira rosszul van? Úgy tűnik, hogy
nemrég még jó egészségben láttam .. .' - Ezt mondtuk vagy gondoltuk erről

és erről a másikról egész élete során ; most hasonlókat mond anak rólad. Az
ember kilép az ő idejükből, mielőtt kilépne az időből. - Az imádság már csak
lélegzés és szlwerés . . . - Az a benyomásom, hogy már csak min t zavaró , de
értékes tárgyként tartanak itt, a részvét tárgyaként, és főleg min t titokzatos
t a n ú t . - Vigy ázzatok! lsten szavunkon fog bennünket .. . (Most pedig hall
gass el, Iról)" (264)

+
Ezek az idézetek önmagukért beszélnek. Különben is : " egyet len élőnek sincs

joga a halálról beszélni" , még kevésbé van joga az egészségesnek ahhoz, hogy
egy haldokló vallomását kommentálj a. De anny it megtehetünk valamennyien,
hogya "nagybetegek" "névtelen társulatáért" imádkozunk, és imádkozunk min
dennap magunkért is Máriához : " Imádkozzál érettem most, és halálom óráján I"
Erről szól Gilbert Cesbron egyik szép elmélkedése, amelyet még egészségesen
frt. Ime befejezésül egy részlet belőle :
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"Valamennyien tudjuk, hogy a csatatéren a katonák édesanyjuk nevével az
ajkukon halnak meg. Lohet, hogy ez csak giccses kép, de valójában egy egye
temes igazságból született, és ez alkalommal a lélekelemzóknek nincs joguk
gúnyolódni. Egyébként ók is megerósítik (kevésbé egyszerű magyarázatokkal),
hogy utolsó leheletünkig az anyai szeretet marad nosztalg iánk, menedékünk,
lehetetlen, de helyettesíthetetlen védeimünk. Sót egyesek azt mondják, hogy
a halál visszatérít bennünket anyánk méhébe, az elveszett paradicsomba, ahol
egyek vagyunk a szeretettel. Hagyom, hogy így beszéljenek: most az egyszer
ugyanazt a nyelvet beszélik, mint a kereszténység . Istenünk Szeretet, és inkább
Anya, mint Atya. Meghalni annyi, mint visszatérni hozzá, belé, titokzatosan és
mindörökre. Ime, ezt gyorsan írtam lel Mégis, olyan távolságot kell átlépni,
hogy a szédület megragad bennünket . . . (. . .)

Senki sem tudja, hogyan történik az átmenet a mérhetó idón kívülre, a lát
ható téren kívülre. De úgy tűnik, lsten eljárásmódja szerint van - mert I s t e n
S z e r e t e t vag y n e m I é t e z i k, ezt mondja hitünk - és Krisztus igé
reteinek egyenes vonalában van, ha ezt mondom: ez nagyon ,emberi módon '
történik és Mária jelen van. Különben miért írta volna be lelkünkbe, minden
elótt és mindennél mélyebben, ezt az anyai szeretetet és ezt a gyermeki szere
tetet? IOs miért adott volna nekünk földi édesanyánkon túl, akitól (az övétól és
a miénktól) a halál megfoszt bennünket, halhatatlan édesanyát (Máriát)? - Nem,
az emberiség nem csalatkozik, amikor a féló gyermekhez hasonlóan fáradhatat
lanul szólongatja, reméli, várja IOdesanyja, Mária jelenlétét és segítségét halá
lunk óráján, arnenl" (43-44)

Az angyal tartja anapórát. Osszekapcsolja az idöt az örökkévalósággal. Vagy paj.
zsul használja? Könnyen kimondjuk: Nincs idOm, - és ezzel mintegy pajzsként tartjuk
távol magunktól a nemszeretem embereket és feladato kat . I:s persze igen sokszor
Igaz ls, hogy nincs idOm. Hiszen csak korlátolt mértékben áll rendelkezésemre. A ha
t ártdös naptár, amely azel őtt túlterhelt ügyvédek segédeszköze volt, ma már mlnden.
kinek egyaránt tartozéka . De ha az óra mögé nézek, akkor egy angyalt látok , a Szent·
háromság egy lsten követ ét . Neki nem magának kell az IdO, hanem azért , hogyaján·
dékozza. I:s mert legalábbis Jézus Krisztus óta az O mércél érvényesek énrám ls, azért
az IdO földi fogalma Isteni mértékegységgé vált. ldöt ajándékozni annyi, mint szerete
tet ajándékoznI. I:s alapjában véve nekem sincs semmire nagyobb szükségem, mint
hogy valaki azt mondja : Van ld örn a számodra! Úgy Intézem, hogy legyen ldörn, mert
az örökkévalóság ldötartal éka kimeríthetetlen . (Elmélkedés a chartres-l székesegyház
egyik szobráröl .)
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