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Hinni

...ÉsjézusfelMvén, monda n8ffk:

Legyen bUetIIkIstenben.
Mertbizony 11fQ1II/Om néktek. ha VaIOki aztmondja ennek a beg)'neIt:

Keljfel ésugorjál a tengerbe/ éssziviben nem kételkedik, hanem biszi,
bogy a mtt mond, megtőt1énik, meg lesz néki, a mtt mondott.

(Márk evangéliuma 11, 22-23)

Kezdetben hittem, de nem tudtam, ts attól a pillanattól fogva, hogy reális tudomással
birtam a vWgról, annAI keVESbt hittem a hitben, mintl alaposabban gondolkodtam rajta.
VaWstalan embervoltam, shúsz emekkellett eltelnie, mielőtta Bibliátelőszörmagam elé
tettem, hogy komolyabban szemügyre vegyem. Bú a nyelvezetét mindenkor erősen

élveztem, ts kezdettőlvonzott a titokzat~ kijelentéseinek drámai trthetedemtge,
mégis csak úgy gondoltam, hogy ez az egész: csalá "Ma is több lIlillli1rd embert szédít a
vWgon - ugyan mivel? Olyan~ ts gy.tw a~ tÚlVWgi vigasz a földi
keservekértl Etetése a tudatlanoknak, kOZépsZerú kockafejt1ek zablaja, az első ts
leghatalmasabb ts legpusztítóbb dogma,sorvezető mindenkinek, aki nem mer gondol.
kodni, nemmer szembenézni a halallal,se semmivel, ami kemény realitas ..." Külön05en
nagyon ingerelt ez aptklb.at az ugdló hegyről;a SzentírásOsszeskijelentése közül eleinte
tma 1eg;obbanez dOhltett. Ezugyanis egtszennyilWnvaló marhas4gnak tfint, szemérmet
len hitetésllek, ts dOhOmet csak fokozta a hasonlat mögött megbúvO, elérteni vélt
gondolatmenet"ravasz aljassaga", melya hegy tengerbe ugdsmakfeltételtül eltbbvalami
tökéletesen lehetetlent kMn, -azt, hogy a szív ne kételkedjék egyáltalán. fgy persze a
~izonyftás, g~ltam, örök időkig elbúzódhat ~ hiszenszív-e az, mely nem kételke
dik ... ? Az emberszív lényege a kétely, a riadozó haboDs, ez adja meg halálra ítélt
lttezésOn~~ez segitV.UaSZtani jó és rossz köZött, ez az tjftli erdőbena Jm1pas, s még
ezt 3karja e1veJltúez az ember, aki azonositani meri mapt az Abszolútummal, csak hogy
néki"higyen a sdjdti csOCseltk, s ne tu1ajdon szemtaek: éber szivmek! ...

Sok VIZ lefo.\yt azudn (!l szemem alatti két árokban is), amíg felfogtam Jézus
hasoi"adnak mérhetetlen igazit, ajmlatanak kttstgtelen valósagát. Ugyan nem értettem
meg .; mert megérteni nem lehet -, de fOlfogtam, úgy-ahogy, s még errol sem én
tehetek.. Kapcam. Mint a papaJntól az első ódt, ts tdesanyamtól a puszta életemet.

soktig nem hittem - egyszer csak hittem. ~taIm nem előzményeknélkül, de
mégis.mint akit felkap egyförgeteg, tölcséres ton*ló, az Isten sZöJroája, s ahelyett, hogy
szttttpné: j4t&osan az ujja hegyén t4ncoltatja, lebegtetl, megmutat egy s mást, amig csak
az ember szíve azt rettegts nélkül elviseli. .. Csakhogy a Jó szinte kibírhatatlan. Addig
Ftam mezitb1b a vizen, amig verdeső szívem le .nem húzott hirtelen a mélybe. Akkor
majdnem megfulladtam - de mégse! Kínnal-keservvel a partra evicktltem, vizet hánytam,
ru1pogtam, levegőért kapkodtam ... Studomasulvettem, hogymég élek. ~lek? "áekpedig
többé nem én, hanem élbennem a Krisztus; amelyéletet pedig most testben élek, az Isten
Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem,ts onmagátadta érettem."

Azóta tudom, hogy a hitnek nincs oka. VISZonta hit előzményea kétely, ts a kételyből

származó minden ftjdalom. Hitetlenségben székel az emberi értelem összessége,
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magunkról valö tudásunk telje, a kínok kínja, a pillantás ereje, a mérlegelés öröme, a
számítás j6zansága és viszonylagos biztonsága, mínden, ami elérhetőe vili1gon, a Koch-i
Noor gyémánt és az USAelnöki posztja, a legtiszteletremélt6bb politikai vagytudományos
forradalmak hősiesség aranyával kivert mártírkoszorúja, az intellektus ellenállásának
valamennyi boldogsága Archimedes törvényétől Einstein képletein át a rákbetegség
hatóságilag ellenőrzött, biztos gyógyszeréig s tovább, mindaz, amit az ember a maga
erejére támaszkodva itt és most, vagy a jövőben kikutathat . .. Cogito ergo sum. Ne
gondolja senki, hogy becsmérlem az ember erejét. Távol legyen - mint Károli Gáspár
mondaná. SZükséges a kétely.

Kételkedjen, aki hinni akar! Előbb gondolkodjék, meghozzane lustán, hanem teljes
erejéből,engesztelhetetlenül, radikális precizitással. Akár a kos áll a kerítés előtt, szarvát a
lécek közé feszitve, patáit a földbe fúrva, kitartóan és bátran; s csak öntse el homlokát
tulajdon vére. A legfontosabb a kitartás, a gondolat-labirintus egyetlen félreeső zugát se
szabad tapodatlan hagyni, míndent át kell gondolnunk az utolsó morzsáig, különben
előfordulhat - mint oly sok kivál6 barátommal, bizony, megesett -, hogy az ember
lerogyik egy sivár mellékfolyosó setét.zsákutcájában, mert azt hiszi, nincs tovább: önnön
börtöne kőrengetegébenimmár a végső igazságot találta meg egy szenunel láthatóan
áthatolhatatlan, súlyos zárfalazat képében, mely unalmas, hideg, és matériális - s
felesleges itt akármi tovább-ügetés... Holott ez csak az utolsó előtti zsákutca volt.
Elsiették a hitet: nem tudtak mindhalálig tovább kételkedni. Egyérdemtelen-érdektelen
hitetlenség bálványimádó foglyaivá lettek, s csakazértse küzdenek hiába azért, ami
"nincs" . .. Így eszi meg az embert az értelem szörnye.

Azonban a választott kételkedő - kinek tehát ebben semmi érdeme, noha ez mindig
csak utólag tisztázható - tán leheletnyivel még náluk is kiváncsibb; egy kielégithetetlen,
birka-buta ember, aki százegyedszer is újra kezdi, mert nem elég meggyőző neki
semmiféle torlasz, s csak üget-üget tovább, amig a lába birja, amig az undok sárba nem
ájul, s agóniájában már azt se bánja, hogy mégse tudta meg, mégsem ismerte meg az
oly hőn keresett, tökéletes bizonyosságot... A mélység alját tapasztalja csak, a hülye
reménytelenség fuldokoltató, hideg iszapját. És ebben elmerül. (Mert a maga részéről a
végére ért.)

Akkor menekül meg - ha megmenekül.
Kivizsgálhatatlan titok a hit. Nem mi vizsgáljuk, hanem ő vizsgál minket. Odaadja magát

nekünk - ha akarja. Sátlát rajtunk, embereken, mint egykissé összekaristolt ablaküvegen.
És szívéhez csak a szerelmes, végtelen, tébolyodott kitartás a kulcs. Nincs több kulcs.
Nincs is kulcs. Az egyetlen, aki Jézus előtt mondani tudott erről valamit, az Jeremiás, a
szaporán megtaposott próféta: "Éskerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szivetekből
kerestek engem."

A legszebb szöt azonban, a Szentirásén kivül, a huszadik század fekete angyala, Franz
Kafka mondotta e titokról: "AMindenek Szentjébe való belépésed előtt le kell vetned a
cípődet, de nemcsak a cipődet kell levetned, hanem mindent: az úticsomagodat és az
útiruhádat, és alatta a mezitelenségedet, és mindazt, ami e mezítelenség alatt rejtőzik,és
azt is, ami ez alatt van, azután a legbensőbb bensőt, és e benső legbelsejét, azután pedig a
még megmaradót, és annakutána a maradványt, és még a múlhatatlan tűz látszatát is. Csak
magát a tüzet fogja a Mindenek Szentje magába oldani, és csak attól engedi magát feloldani
- ennek kettejük közül egyik sem képes ellenállni."

Az igaz hit fokozhatatlan sZükségből támad, fogcsikorgató, világtalan keserúségünk:
fészkén - és nyomban visszahatol, hogy új életet adjon.

Miért?
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· .. Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt
mondja ne1zi: Barátom, adj neRem kölcsön három kenyeret.

Mert az én barátom én hozzám jött az útró~ és nincs mit ennie.
Azpedig, onnét belülrlJlfelelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár

az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem
kelhetekfe~ és nem adhatok neked.

Mondom neRtek, ba azért nem is fog felkelni és adni néki, mert az
barátja, de annak tolakodása miattfelkél és ad neRi, amennyi kell.

Én is mondom neRtek: kérjetek és megadatik néktek; keressetek és
találtok; zörgessetek és megnyittatik neRtek.

Mert a ki kér, mindkap, és a ki keres, talál;és a zörgettJnek megnyittatik.
(Lukács evangéliuma ll, 5-10)

ZÖRGESSETEKÉSMEGNYfITATIK.NÉICfEK. Erre a döbbenetes passzusra sem figyeltem
föl addig, amíg nem volt hitem. Utólag túnődtem csak el, hogy mindazt, amit életem során
sikerült elémemvalaha is, noha teljességgelvalószínűtlenneklátszott - zörgetéselőztemeg,
feneketlen akarás,bensómnek már·már az őrülethatárát súroló toporz.ékolása! (Mert nagyon
kellett, és annyira de annyira, jaj, kellett, hogy nincsen arra szó: közepes tanuló létemre
megnyertem az országos tanulmányi versenyt - nehogy elvigyenek katorWlak; s bár
kamaszkoromtól kerültem. mert untam a színházakar, első ne1dfutásra felvrttek szíRházren·
dezónek - mert akartam megörvendeztetni az édesanyámat, aztán amikor hamarosan ott
hagytam a pályát,és fogalmam se volt, mitévő legyek: eszelős reményemvetettem abba, hogy
hátha írni tudok (mert "írni szabadság"), s az első három évben született munkáim - melyek
gyakorlatra voltak szánva csak, a mesterség alázatos tannlgatására - sikerültek messze a
legjobban mindmáig, és annyival gyöngébb lett azután a többi, amilyen mértékben elhittem
épp, hogy a magam erejébtJl is képes vagyok írni; és egyszer nagyon szerelmes voltam
valakibe, aki életem legfontosabb munkája közben váratlanul elhagyott, s ez úgy tajt, hogy
kínomban - "Lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten ... !" - több mint szenvedélyes
dohányos létemre a szemétbe vágtam a cigarettazaeskót, s nemhogy ritkán közelgő ihlettel
írtam tovább, akár a gyorsvonat, de félévig nem cigarettáztam, és azon a napon gyújtottam rá
újra, amikor megint felkúszott bennem a sötét meggyőződés:vagyok olyan erős, hogy akkor
gyújtok rá, amikor én akarok ... )

Isten nem személyválogató. "A ki kér, mind kap, és a ki keres, talál, és a zörgetőnek

megnyittatik."
Gondoljátok, olyan magától értetődő: "AKI KERES, TAlÁL"?
Elfogulatlan képzeletú ember joggal várhatna el esetleg olyan világot, ahol nem az talál,

aki keres, hanem az, aki megérdemli. Vagy akinek ez hajlama, ösztöne, "a törzsökös
vérében van", vagy akinek ehhez diplomája van, vagy akinek a miniszterelnök vagy a
párttitkár vagy a püspök úr megengedi ... Mi az, hogy aki keres, talál?! Hogyhogy? Milyen
alapon? Hát hiszen így akárki találhat! Abszurdum, vérlázító felforgatás! Forradalom!
Rosszabb: megakadályozhatatlan. Rosszabb: szabadság. Schliemann kiássa 'ftóját. Morvai
hazahozza Petőfit.Mi az neki. A hatszázhatodik kísérlet mindig sikerül. Vagy a hatszázhete
<lik. Isten tudja. A fene érti. "Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők
megelégíttetnek." Hogy is van ez?

Eifélkora legbiztosabb kémi. Nemcsak hogy hatszáznyolcadszorvagy hatszázhatvannyol
cadszor, hanem pontosan akkor, amikor az a legaIkalmatlanabb, amikor a legkevésbé való
SZÍnű a segítség, nulla óra nulla perckor, amikor az Úr már bezárkózott pihenni, és vala
mennyi kedves - zsidó, magyar, német, orosz, amerikai etc.l - gyermeke, keblére hajtva
fejét, véle aluszik, s kizártnak mondható, hogy felkeljen csak a mi éhességünk, csak a mi
szomjúságunk miatt, és kiszolgáljon minket, különösen ha két lábbal rogdaljuk háza kapuját.
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Márpedig ez a módja. Aki nem hiszi, járjon utána. De járjon, sírjon, tolakodjék, és
zörömbölní ne felejtsen! Az a legfontosabb. S az Úr majd, "onnét belülről jeleivén':
megadja a választ. Kín előzi a jó hítet, azért is kimondom: elvakult, istentelen akarás! Ahogy
egy nagyon éhes csavargó puszta kézzel veri be a hentesbolt kirakatüvegét. "A. törvény és a
próféták KeresztelőJánosig valának: az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és
mindenki erőszakkaltör abba." .

Halljátok? - mindenki! Halljátok? - er6szakka/.! Van egy erőszak, egyetlenegy, amit
az Egek Ura pártol, amitől lassacskán elgyöngül és mindenét odaadja, a szívét adja oda, ha
tetszik. Az igazságért kiáltók sikolya végül is leveszi a lábáról, holott összemérhetetlenü1
jobb s tisztább azoknál, akik sikoltanak. Mert Ó a papánk, aki nem bírja - hát nemviseli el!
- számolatlan ideig a sírást. Most még ne törődjetekvele, mi az, hogy "Isten országa", mi
az, hogy "a törvény és a próféták KeresztelőJánosig valának ..." - hanem csak sírjatok és
üvöítsetek teli torokból kegyelemért. Bizony mondom nektek: Van, Aki segít. (Csak
legyen ott az a valaki is, aki kéri és akarja. )

Mert kegyeiemb61 tartattatok meg, bit által; és ez nem tfJletek van: Isten
ajándéka ez;

Nem cselekedetekbó~hogy senki ne kérkedjék.
(Pál levele az Efezusbeliekhez 2, 8-9)

Isten ajtaja előtti toporgásom végső,vajúdó, "mindenórás" idejében a hít megközelíté
séhez a Jegfurcsább segítséget Tertulliánustól kaptam: "Credo, quia absurdum." Hiszem,
mert hihetetlen. Ennél a mondatnál megállt az eszem. Kész voltam, kiütött. Napokig
mormoltam magam elé, úgy emlékeztem, azelőtt ezt nem olvastam sehol (pedig a
keresztény irodalom egyik legtöbbet idézett mondása), egész kótyagos lettem a kijelentés
ÍZétől, másfelől szokatlanul üresnek éreztem magam, majd valami halvány sejtés
kerülgetett hosszan, mint fehér macska a sebesült verebet; se elüldözni nem tudtam, se
eltávolodni tőle, s főként persze megfogni voltam képtelen, megragadni, és megnézni jól
- agyonbosszantott Tertulliánus. "Hiszem, mert hihetetlen." Olyan pökhendi és olyan
magabiztos. De nem hazudik, ez állít, ez tudja, mit beszél! "Hiszem, MERT hihetetlen."
(Ráadásul, úgy hírlik,~e volt az első antiszemitáknak, oh, Irgalom Atyja, ne hagyj
el ... ) "Hiszem, mert HIHETETLEN." (Akár a zen-buddlúzmus valamely gyöngyszeme;
puff a fejére az agyalagya tanoncnak ... !) "HISZEM,mert HIHETETLEN."

Feladtam a gondolkodást. Éjszakánként csak lapozgattam a Bibliát, életem egyik
legsötétebb időszakábanvoltam, élni képtelen és aludni képtelen, és írni-gondolkodni
főképpen képtelen - már az írói tehetségemet is felajánlottam Istennek, mocsortos
áldozatul, bárha világosságot adna helyette... - hát lapozgattam csupán a Bibliát
figyelmetlenül, kínomban. keservemben, elkeseredésemben. Egyszer csak megálltam a
Feltámadás utáni történéseknél. ahogyan azt János Evangéliuma előadja. " ... Mivelhogy
láttál engem, llunás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek."

És eszembe jutott a vakon született, akit meggyógyított. "ítélet végett jöttem én e
világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek... Ha vakok
volnátok, nem volna búnötök, ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti búnötök
megmarad."

Ekkor belém villant egy mondat, melyet Küh1evind János evangéliumi kommentár
jaiban olvastam akkortájt, s "értelmetlenségénél" fogva mindjárt összekapcsolódott a
fejemben Tertulliánus hetyke krédójával: "A feltámadás hite a feltámadás." Ezek már így
karon fogva, párban érkeztek rendre: - Hiszem, mert hihetetlen. - A feltámadás hite a
feltámadás. - Hiszem, mert hihetetlen. - Afeltámadás hite a feltámadás. - Hiszem, mert
hihe ... - --
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Itt most jelentőségteljesszünet következik, egy nullpont helye, 'ahol végbement az, ami
földi szavakban nem adható vissza, és közvetlen köze nincsen semmihez, ami előtte

lezajlott bennem vagy körülöttem; még ahhoz sincs köze, hogy "a feltámadás hite a
feltámadás" (mert ez igaz, de kevés: a feltámadás valójában Feltámadás, hitem hihetetlen
részesedés az Ö világmegváltó Robbanásából; EgyLehetőség kegyelemszerü igénybevéte-
le, képtelen ajándék: cbaris, kikunyerálhatatlan). .

A hitetlenek túl hiszékenyek. Hittek a rossznak, elhitték, hogy a hit olyasmi, ami hihető,
mint valami hazugság, holott a hitet nem lehet elhinni, a hit HIHETETLEN, benne
mindössze bizonyosságot tapasztalhat az ember. "Aszememnek hiszek", mondja az ateista,
dacos, engem mindig részvétre indító okoskodással, hiszen erre szokta valaválaszolni
Jézus: "Te mondád." Folyamatos ítéletet ül magán a hitetlen.

A hit nem érzelmi lelkesültség, hanem eredendően új belső mozdulat, amelynek
egyszerre vagyok alanya és tárgya, szemléltje és szemlélője és aktív részese; minőségi

ugrása egész valómnak; új idő, új hely, egyszóval új szem, tehát új ember. Jézus Krisztus
Feltámadása óta nem történt új a világon, ha csak nem az Ö útjának rész szerint való
megismétlődése választottjaiban.

A hit nem emberi, hanem isteni gondolkodásmód. A homo sapiens logikájához semmi
köze. Tapasztalatom szerint viszont új megismerési forma, világosan és valóságosanjákob
lajtorjája. Létra felfelé, amin nem kell mászni. Mintha felfedeznénkegy másik dimenziót,
amely mégsem másik: itt van, és már az előző pillanatban is itt volt - csak én nem voltam
ITI Hasonlatszerűen: a hitnek bizonyos tere és levegője van, de az esendő emberi
természet számára szinte tarthatatlan a megszakítatlan benne időzés. Hitünk nem
mérhetően jobb, mint mi magunk, ezért aztán gyakran lepotyogunk, kizuhanunk az
öléből.

Ahol a hit kezdődik,ott érnek véget a szavak. Olyasmi ez, amit se elmondani nem lehet,
se kitalálni, holottegyszerűbb, mint az egyszeregy. Ma már világos előttem, hogy miért
szerette Jézus a karon ülő kicsiket, s miért sóhajtott akkorát, mondván: "Hálákat adok
néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek elől, és a
kisdedeknekmegjelentetted." Nem kétséges, hogyaki tökéletesen hisz, Isten jelenlétében
van, a1üz közvetlen közelében. Acsecsemő, sugárzik róla, tökéletes hívó, ajö Isten térdén
ül és élő vizet szopizik, ha csak levegőtvesz, e nélkül egy másodpercig se élhetne tovább
- de nem tudja! Épp azért ülhet ott, mert fogalma nincs .róla. Érett fővel aztán
önmagunkkal a legkeményebb küzdelemben kell ezt a hitet visszahódítanunk - ha csak
néha is, csak egy·egy pillanatra legalább! -, hogy az élet ne meddő ismétlődés legyen,
elhagyván óvó ifjúkorunkat, l1anemfolyamat. Út, ahol mégis történik olykor-olykor újság!
Másfelől viszont alighanem az Úristen egyik legirgalmasabb gondolata volt a hitet arra a
polera helyezni, amit az okosok nem érhetnek el, még akkor se, ha lábujjhegyrevagy akár a
fejük tetejére állanak, de a sOkebókák, meg a bölcsisek, meg a halálra szánt kétségbeeset
tek akkor lelnek meg, amikor csak tetszik, ingyen és a legkisebb fáradozás nélkül. A
többiek, mi hívők, csak életimában, imává tett létben, rendületlen harcban önmagunkkal.
Ez nem emberi bölcsesség, ez Isten ereje. Felülrőlvaló. De nagyon érdekes, meditációra
kiválóan alkalmas - futólag az imént már említett - jellemvonása a hitnek az is, hogy
nekünk ajándékozott erejét meghökkentően gyorsan elveszíthetjük, ha nem élünk
megfelelően, ha nem azt cselekedjük, amit a hitünk diktál, hanem ismét azt, amit mi
magunk szeretnénk, illetve a testünk. Volt - nincs, de azonnal, s az ember úgy pottyan
vissza a homokba, hogy ha nagyon nem akarja, nem is kell tudomásul vennie.
Elhazudhatjuk magunk elől, hogy már nem hitben élünk, hanem csak úgy mondjuk. Ez
szörnyű. Ezt én már nem egyszer és nem kétszer éltem meg életem során, és ilyenkor a
büntetés sem kópadlón, sarkantyús csizmában közeledík, hanem hangtalanul, a földön
csúszva, észrevétlenül tekeredik körénk, és alattomban fojtogat. Itt nem Isten büntet, itt
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óhatatlanul mi piszkoljuk össze magunkat, saját akatatunkból - egészen addig, míg meg
nem tesszük újra a hit (közösségben cselekvő) mozdulatát. Úgy tapasztalom, ez már
összehasonlíthatatlanul könnyebb, mint az Úr szívét megindítani, hogy az élő hit első

kortyát nekünk, érdemteleneknek, ajkunk közé öntse, mert itt már felfogtuk, mit is
vesztettünk el, és azt is, hogyhol keressük, ami lám, már megint odalett - de azért ember
kell hozzá. Egy új ember.

A hit hullámZik. Eredendő bűnünk annyit ragad vissza magának a régi partböl, amennyit
csak átengedünk neki, de ha sikerül megcselekedni megújra a metanoia szabad
mozdulatát, a hit is messzibb árad, mint addigvalaha. Titokzatos, nagyon titokzatos. Kinek
mennyi hite - annyi a bölcsessége. E sorok írója igazán nem büszkélkedhetik. Rossz Ő,

mint a franc. De - Isten kegyelméből- egykoron hitben részesült személy (alany), aki
hallja, mit beszél pál a korinthosiaknak.

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején
nyugodjék.

Bölcsességetpedig a tökéletesek közön szólunk, ámde nem e világnak,
sem e világ veszend6fejedelmeinek bölcsességét;

Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtenet,
melyet örökt61 fogva elrendelt az Isten a mi dics6ségünkre.

Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték
volna, nem feszítenék volna meg a dics6ség urát.

Hanem, a mint meg van írva:a miketszem nem látott,fül nem ballonés
embernek szíve meg se gontkJlt, a miket Isten készíten az 6t szeret6knek.

Nekünk azonban azIsten kijelentene, az Ó Szellemeáltal, mert a Szellem
mindeneeet vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

(pál 1. levele a korinthosiakhoz 2, 5-1O)

Hasonlíthatatlan szépségű szavak hirdettetnek, mar-már megfélemlik tőlük, aki elérti.
Az igaz hitben magának Istennek az ereje tapasztalható meg. Már itt, már most, mégpedig
azonnal érintkezhetsz a Dicsőséggel. Hiten kívül egyéb nem kell hozzá. (Nem szédítő,

nem rémisztő,nem csodálatos?)
Ehitből azután isteni eredetűbölcsesség fakad- annak, aki tökéletes. Tökéletes az, aki

a hitét pillanatról pillanatra képes feltámadásra alkalmassá tenni. Melyikünk mondhatja?
SZámunkra tökéletesnek lenni annyit tesz: úton lenni, s meg-megbotolván, árokba
borulván, ha kell, hetvenhétszervisszakapaszkodni az útra. Soha megállni. Akimeg nem áll
az Úr felé törekedésében. mindent tud, vagymindent tudni fog. Még pontosabban: eleve
tudott mindent. E mindentudás pedig nem azonos semmi olyannal, amiért Nobel-díjat
vagy trónszéket lehet kapni, hiszen nem e világból való, következésképpen akik csupán
ezeket szerzik meg maguknak, ostobábbak az oligofrénoknál. (Nem rettentő, nem
csodálatos, nem gyönyörűséges?)

Mi is hát e bölcsesség? Nem tudni. TITKON vALó. ELREJTETT. Isten mintegy első
mozdulatával ezt teremtette a húségeseknek - "Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az
én szómra" -, hogy nékik jó legyen. Shogy nékik legyen jó, ne a gonoszoknak - elrejtette.
Oly helyre, mely titkon válikvalósággá, a legnagyobb csöndben, a tisztaság fehérre mosott
csendjében. Az igazság, amelyről JéZus azt mondotta: "Én vagyok", az eredeti görög
szövegben úgy hangzik: aJetbeia. Ez magyar nyelvre így fordítható: rejtetlen, a Léthe folyó
feledéssel hömpölygő vizéből kiemeit . .. ("Haj regő rejtem, el ne felejtsem ... ")
Mindenesetre: e bölcsesség megismerbet6. csak nem a hatalmasoknak. Azoknak sem
miképp. Azok vakok (Nem irtóztató, nem vigasztaló, nem reményteli?) Ha nem lettek
volna vakok, nem lettek volna bolondok kivégezni az Isten Fiát! Hogyne. Ehelyett talán
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megpróbáltákvolna megtartani maguknak. De az Út, az Igazság, és az Élet inkább szelíden
széttárta a karját, hogy a fára fölszegezzék. "engedelmes lévén halálig, mégpedig a
keresztfának haláláig ..." Miért? AZÉRT. Azért, amit szem még nem látott, fül még nem
hallott, és embemek szíve meg nem gondolt soha; amit a Jó Isten azzal a harangkondító
örömmel, atyai szerelemtől reszkető szív-kolompolással rejtett el "jó helyre", mint
édesapám dugdosta előre kitalálhatatlan ajándékait a fürdököpenyern szivarzsebétól a
használaton kívül helyezett, óvodáskori papucsomig mindenfelé, Mikuláskor. Hogyan
találtam meg? Másnap, kora reggel, lámpafény-homályban, előre összeszurkáltan a rám
váró iskolától, álmosságtól tántorogva ... ?

Toronyiránt mentem: a szívem után.
Nem is én mentem, bennem ment Valaki.A Vigasztaló, aki mindent tud. AzAtya titkait

éppúgy, mint az édesapámét. "Mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek
mélységeit is." A Nagy Bölcsesség ez, amit "embemek szíve meg se gondolt" (meg se
gondolhat, amíg tele van undorítósággal, ama "ragadománnya! és gonoszsággal"), vagyis
olyasmi, ami megelőz bármely gondolatot, illetve tűlnan terem; az ember szívébe bele se
fér, azért kell az Istenét kölcsönkémi hozzá. Pontosan ehhez juttatja a hű választottakat a
Szellem, a Vigasztaló, Aki a golgotai kínhalál révén szabadult, hogy szabadításunkra legyen;
Akia Szabadság maga; szél, szellő, ruah és pneuma, és "fú, ahová akar, és annak zúgását
hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Szellemtől

született."
Mert ezt jelenti, végső soron, hinni: újjászületni, újjá meg újjá, hogy egyszer szüntelen

mondhassa bennünk Papánk, az Isten: "Az én Fiam vagy. Én ma szültelek," (S akkor a hegy
csukafejessel veti magát a tengerbe.)

Budapesten. 1989 augusztusában

BISZTRAY ÁDÁM

Pedig tanácskoznak

Anyám s apám fo/yr#llodnak értem,
amikor baj van,

hallgass, harangoznak,
nannyó mondja némán

az úrangyalát,
s közben villog a köt6tű,

mint csillag a szélben,
csontfésűje, az újhold
keruMjéMl kibújik,

ragyogni hajnalig,
kezdje holnap, végezze

a másik begyfelett.
Nem látom a három arcot,

nem is rám figyelnek,
tanácskoznak a hallgatag Istennel.
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