
Mai meditációk

BOROS LÁSZLÓ

A csend ünnepe

A karácsonyi ünnepek sok emberben felébresztik a csend és az elmélyülés vá
gyát. Lelkünk mély rétegei rezonálnak ezekre a napokra. Szívesen maradunk
egyedül néhány percre, és - ha csak homályosan is - sok mindenre gondo
lunk, ami nem tartozik a hétköznapokhoz. Az egyedüllétnek ezt az idejét 
esetleg csak néhány pillanatot - a legkevesebb ember tölti "elmélyült" medi
tációban vagy vallási gondolatokba merülve. Ebben az értelemben valamennyi
en meglehetősen "profán" módon ünnepeljük a karácsonyt. Inkább valamiféle
elgondolkodó "hangulat" kerít hatalmába. Ám gyakran épp ezekben a "profán
gondolatokban" akar megközelíteni bennünket valami szent dolog. Hiszen ahol
az ember lénye megnyílik, ott mindig feldereng az Isten titka. Az Istent talán a
magától értetődő, közeli és egyszerű dolgokban lehet leginkább megta1á1ni; azt
az Istent, aki közelebb van hozzánk, mint a saját szívünk. Ugyan miről gondol
kodik el legszívesebben az "egyszerű ember" a karácsonyi csend pillanataiban?

Az ilyen pillanatokban többnyire emlékek törnek föl a lélek mélyéről. Min
den emberi lény hordoz magában a valóság valamilyen vonatkozásában egy
egy "féltve őrzött" titkot; olyasvalamit, amit óvni kell a hétköznapok tolako
dó támadásától. Lehet ez egy intenzíven megélt életszakasz, lehet csendben
elszenvedett fájdalom, a boldogság vagy a szomorúság pillanatai, a gyengéd
szerelem, a tartózkodó barátság vagy a félénk vágyakozás megtapasztalása,
amelyekre az ember csak a megrendültség hangulataiban emlékezik. Egy
emberi arc vagy egy meghalt barát gesztusa, egy szín, egy rég látott táj képe
egyszer csak egészen közelivé válik. Az ember szívesen időzik ilyen emlé
keknél, beléjük álmodja magát. Itt érezzük igazán otthon magunkat. Drága
és szeretetreméltó dolgok újból itt vannak a jelenünkben. Megértjük, hogy az
életünkben van valami egyszeri és kegyelemteljes. Rég elfeledett belátások is
hirtelen "evidenssé" válnak ilyen pillanatokban, olyan belátások, amelyek a
mindennapi evidenciák keménységén sokszor megtörnek, de amelyek fonto
sabbak és drágábbak számunkra, mint a világ összes felületes összefüggése
együttvéve. Mint például, hogy jó dolog önzetlennek lenni, szomorkodni a
szomorúakkal, éhezni és szomjazni az igazságot, tiszta szívűnek lenni, irgal
masságot gyakorolni, békességet szerezni szelídséggel és türelemmel. Mind
ezt nem lehet "kikiáltani" a világba; de szívesen gondolunk rá, és lopva
ízlelgetjünk titkos mélységeit. Minden egyéb, ami különben kitölti hétköz
napjainkat, elvonatkoztatható a saját életünktöl, mások ugyanúgy átélhetik
és beleláthatnak, de nem így abba a belső, gyengéd és törékeny valamibe,
ami az ilyen csendes pillanatokban önkéntelenül jelenvalóvá válik.
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Bármire is gondolunk ebben a hangulatban, az a csoda fényében jelenik
meg előttünk,és feltár előttünkvalami titokzatosat, amit különben nem szok
tunk érzékelni. Ezért vette körül az ember a karácsonyt kezdettől fogva cso
dás történetek dicsfényével. Ezekben az a karácsonyi sejtés "ölt testet", hogy
az emberi lét minden sötétsége és zavarodottsága ellenére mélyebb, tartal
masabb, mint ahogy azt a hétköznapok alapján gondolni lehet. Az emberi
vágyakozásnak épp a "csodavárás" a legkedvesebb gyermeke, és a vallások
ban ez az, amit - némely filozófus és teológus legnagyobb sajnálatára 
nem lehet egyszerűenbabonának minősíteni.Ezzel ostromolja az emberi tu
dat a hiábavalóságot és a semmit. Hiszen az igazság, a "csodavárás" tartalma
az egzisztenciális lét síkján az, hogy lehetséges az áttörés a szokásos dolgok
világából a szokatlanokéba, és egyáltalán a felülmúlhatatlanba. Az ember
nincs reménytelenül kiszolgáltatva világunk profán összefüggéseinek. Rossz
tapasztalataink nem "merítik ki" azt, amik vagyunk és ami új és váratlan
dolog még kinőhet az életünkből. Minden szűkössége és szorongató volta
ellenére van a mi világunkban valami rejtett üdvösség, ami váratlanul fel
színre törhet. Ebben a "karácsonyi hangulatban" megnyilvánul valami fényes
és tiszta, aminek semmi köze a babonához, sem az érzelmi túltengéshez: a
felszín világának minden evidenciája ellenére vezet út a sötétségből a vilá
gosságra, létezik az "illuminatio noctis" (az éjszaka megvilágosodása). Ezért
az egyszerű ember szívesen van együtt karácsony ünnepén gyermekekkel,
és megsejt valamit a kicsinység titkából. Eközben persze kissé elszomorodik.
Mit jelent ez a halk szomorúság, ami akkor fogja el a lelkünket, amikor saját
gyermekkorunkra emlékezünk? llyenkor az az érzésünk, hogy valamit
visszavonhatatlanul elvesztettünk, az élménynek azt a közvetlenségét, ami a
gyermekség leglényegesebb ismérve. Akkor még lebilincseitek bennünket
események, dolgok és érzések úgy, hogy nem reflektáltunk önmagunkra, ha
nem tekintetünk teljesen beleveszett abba, amire rácsodálkoztunk. Teljessé
günkben még egészen közel álltunk a teljességhez, osztatlanul, kettőzöttség

nélkül. Nem ismertük a számítást, az önigazolást, az "indoklást". Egyszerűen
csak "jelen voltunk", tágra nyitott szemmel, teljesen átadtuk magunkat egy
lenyűgözőélménynek. Az ilyen emlékek sejtenünk engedik annak a gyakran
felületes és szentimentális hasonlatnak a valóságos mélységét, hogy a gyer
mekek olyanok, mint az "angyalok". Nem mintha az angyalok aranyos, csi
nos, megható lények lennének. Épp ellenkezőleg! Egy dologban mégis ha
sonlíthatnak egymásra az angyalok és a gyermekek: létüknek abban az in
tenzitásában, amit Rilke a maga költői módján úgy próbált kifejezni, hogy az
angyalokban "elragadtatott érzések vihara dúl". Nemcsak átélik a végső "el
ragadtatást", a lángoló önátadást, hanem létük lényege az elragadtatás, a
megrendültség, az önfeledt átadás. Épp ebben hasonlítanak a gyermekek
főként játék közben - az angyalokhoz, és épp erre vágyik a felnőtt ember,
akinek az életét és a tekintetét oly sok gond, baj, önzés és önérvényesítés,
teljesítmény és feladat árnyékolja be.

Különös szeretettel és megbecsüléssel veszi körül az egyszerű ember ka
rácsony táján az asszonyt, mint anyát. Mindenekelőtta szeretetnek azokat a
magasságait tiszteli benne, amelyeket megillet a gyöngédség elnevezés. Hi
szen a gyöngédség nem az alacsonyabbrendűség vagy a gyengeség megnyil
vánulása, hanem az odafordulásnak az a képessége, amely óvja a világban
mindazt, ami szeretetreméltó, amely előkelően és tartózkodóan "bánni tud
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vele". A nő közvetlenebbül belemerül az élet titkába, mint a férfi, könnyeb
ben megérti az élet zavaros összefüggéseit, mégpedig nem annyira elméle
tekkel és fogalmi megközelítéssel, hanem komplex és intuitív módon, az élet
felől. De miért olyan fontos és nélkülözhetetlen a gyöngédség az élet számá
ra? Az értékfilozófia egyik legfontosabb felismerése, hogya magasabb érték
az alacsonyabb értékek összefüggésében gyöngének, harcképtelennek és ve
szélyeztetettnek bizonyul. Milyen gyönge is lehetett az élet annak idején,
amikor a fejlődés folyamán először megjelent: véletlenekből létrejőve, vélet
lenektől veszélyeztetve, azoknak kitéve. Milyen védtelen lehetett az emberi
szellem, amikor a szerves világból öntudatra ébredt: a keresés, a kétely és az
alulmaradás egyben el is távolította az embert életének saját alapjaitól. Mi
lyen esendők is ennek a szellemnek a magasabb felismerései a köznapi érint
kezés világában (mint például, hogy a szelídség erősebb lehet minden hata
lomnál): látszólag sikertelen, "éretlen" és "elmaradott". Milyen elveszettnek
érzi magát egy csendes ember fürgebeszédűek társaságában. Milyen töré
kenya szépség a hasznosság világában. Milyen sérülékeny a remény, milyen
bizonytalan és megingatható az egyéb, "kézzelfoghatóbb" erények világában.
Milyen kevéssé tud "berendezkedni" az ember Krisztus "etikájával", a hegyi
beszéd szellemében, ennek a világnak a rideg valóságában. Milyen hamar
kudarcot vall az "álmodozó ember" a hétköznapok tényeivel szemben. Mi
lyen "együgyűnek" látszik egy ember, aki a szeretet belső parancsai szerint
él, aki tehát igyekszik türelmesnek, barátságosnak és önzetlennek lenni, aki
nem törtet, nem dicsekszik és nem fújja föl magát, aki nem keresi a maga
előnyét, akinek nem lehet kedvét szegni, aki nem rója föl a rosszat, aki az
igazságnak örül nem pedig a jogtalanságnak. Milyen idegennek látszik szá
munkra egy ember, aki a lényeg leglényege, vagyis az ég felől próbálja meg
megoldani az életét. És végül: mennyire tehetetlen, mennyire "nem létező"
maga az Isten a teremtésben. Felvázoltuk az élet felfelé irányuló vonalát az
élet ébredésétől annak kiteljesedéséig, és mindenütt ugyanazt az alapvető

törvényt állapítottuk meg: a lét kibontakozása, az élet felemelkedése, a lé
nyeg áttörése egyben a törékenység törékenyebbé válásának, a fenyegetettség
fenyegetőbbé válásának, akitaszítottság fokozódásának folyamatát is jelenti.
A kereszt ebben az értelemben az élet kozmikus alaptörvényét jelenti; egy
olyan törvényt, amely Krisztusban valósult meg legmagasabb fokon. A nő

nagyszerű hivatása, hogy átérezze az életnek ezt az alaptörvényét, hogy ezt
saját létében, testében, lelkében újra és újra megtapasztalja, ő a világ oltalma
zására rendeltetett. Ó az a lény, aki - bár maga is gyakran szerez sebeket
- ki tud tartani az élet keresztje alatt, és aki rendíthetetlenül és csendben
tud várni valamiféle feltámadásra.

Öreg emberekre is szívesen emlékezünk a "karácsonyi hangulatban". Szí
vesen szerzünk nekik örömet, megajándékozzuk és előnyben részesítjük
őket. Meghatódunk az életüktől, és jók akarunk lenni hozzájuk. Ami az öreg
embert még az élethez fűzi, az néhány egészen vékony szál és csekély erő.

A végsőkig leegyszerűsödött benne minden, amiből egy ember még egyálta
lán élni képes. Bizonyára ő maga is sokszor eltöpreng rajta, hogy milyen
különös módon szálltak el az évek. Vajon álmodta-e az életet, vagy valóban
így történt? Sok minden, ami egykor értékes volt számára, elvesztette a je
lentőségét. Szinte csak elszivárgott az élet: elhatározások, amelyeket sosem
váltott valóra, szépségek, amelyeket sosem sikerült kiélveznie, harcok és hó-
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dítások, amikbe belevetette magát, hogya látszat szerint olyasvalakivé le
gyen, aki valójában sosem volt. Es most be van zárva egy véglegesült életbe!
Soha többé nem lehet már mássá, mint akivé vált, és életének számos ígére
téből csak annyi valósult meg, amilyen ő most. Ami igazán megmaradt neki,
az valójában igen kevés: az elviselt magányosság néhány pillanata, az őszinte

önzetlenség pillanatai, olyan időszakok, amikor kitartott egy szeretett lény
mellett, néhány jócselekedet, amelyeket valósággal kikényszerített a saját szí
vétöl, a helytállás az életben, a hűség, a kudarcok közben mégiscsak megőr

zött remény, egy jóságos kéz, egy segítő tekintet, az első szerelem - ennyi
és nem több. Es most épp az mutatkozik értékesnek, ami az életben szinte
csak mellékesen történt. Valahogy így beszél magában csendesen a nélkülö
zéshez szokott öreg ember. S eközben felébred a szívében valami gyengéd
szeretet minden hiábavalóság iránt, az eltékozolt, a fölösleges dolgok iránt,
sőt a világ ostobasága iránt is. Szolidárisnak érzi magát a sikertelenséggel, a
tökéletlenséggel, a félresikerült dolgokkal. Testvérükké vált a közös sorsban.
így őrzi az öreg ember a világ egyik legdrágább és legritkább kincsét, az
elnéző türelmet. - A karácsonyi meghatottság pillanataiban az egyszerű em
ber így tudja átérezni az öreg ember tragikus-szép sorsát, így tud jó lenni
hozzá, és evvel sok ingerlékenységet és türelmetlenséget jóvátesz.

A karácsonyi hangulatban az ember olyanokhoz is közel érzi magát, akik
különösen megtapasztalták az életben a kiszolgáltatottságot: a magányosok
hoz, akiket szeretne megajándékozni jelenlétével, a sikertelenekhez, akiknek
szeretne új reményt nyújtani. Ilyenkor gondolunk a menekültekre, a foglyok
ra, a betegekre, halottakra, a "fagyoskodó" életre, és közben rádöbbenünk a
saját létállapotunkra. Megemlékezünk azokról, akik szomorúságban, a kétel
kedés sötétségében élnek, azokról, akik már nem hisznek, akik már nem
tudnak kiszabadulni sajátmagányuk rabságából. Azok is megjelennek lelki
szemeink előtt, akiknek - talán akaratlanul is - fájdalmat okoztunk, akik
ellenséges érzülettel viseltetnek irányunkban, vagy akik egyszerűen csak
nem kedvelnek bennünket. Ebben a pillanatban mindannyiukkal szeretnénk
valami jót tenni, mindenkinek megbocsátani és mindenkitől bocsánatot kérni.
Olyan emberekké szeretnénk válni, aki mindenkinek otthont tud nyújtani.

Mennyire "istenközeli" ez a karácsonyi vágyakozás! Egészen közel van a
megváltó Isten szívéhez, aki kitaszítottságunkban magához ölel, aki befogad
ja a koldust, magához vonzza a pusztulásba süllyedőt, aki Istene az összes
kudarcot vallott, megbélyegzett embemek, a csavargóknak, a félrevezetettek
nek. Ahhoz az Istenhez, aki megáldja bennünk a végzetet is, aki alászállott
a mi lelkünk mély bugyraiba, aki miérettünk megszabadult a halál ár
nyékából, aki felkeres bennünket kitaszítottságunk magányában, aki a legu
tolsót, a legreménytelenebbet szereti a leggyengédebben, aki a rendíthetetlen
és ezért kérni is tudó szeretet Istene. Az egyszerű ember a karácsonyi csend
ritka pillanataiban sok mindenre gondolhat, ami máskor csak felületesen
érinti. Ezek nem .magasröptü" eszmefuttatások vagy "mély" gondolatok. Az
a jelentőségük, hogy az odafordulás lelkiállapotában születnek. Az ember
semmit sem akar "kezdeni" ezekkel a gondolatokkal, egyszerűen csak elidő

zik náluk, nyugalommal és jóságosan tekint az életre, minden ámítás nélkül.
Ha egy ilyen embemek megmondanánk, hogy ő ezekben a pillanatokban úgy
gondolkodott, ahogyan Isten gondolkodik rólunk, akkor valószínűleg elcso
dálkozna, és ijedten nézne ránk. Hogy ő sose merészelt volna arra gondolni,

959



hogy Isten gondolatai ilyen könnyűek, magától értetödőek és egyszerííek;
hogy ilyen közel járnak ahhoz, ami emberi. Hiszen ő ezekben a pillanatokban
egyáltalán nem is gondolt Istenre, nem is kereste, csak "engedte", hogy a
saját szíve vezesse. A "karácsonyi" hangulatban mégis eseménnyé vált szá
mára az Isten, aki olyankor is, amikor éppen fInem keressük", megajándékoz
hat bennünket a közelségével: "Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt

nem kérdeztek; hogy megtaláljanak, akik nem kerestek. ÍIÍte, itt vagyok! Íme,
itt vagyok! - így szóltam" (Iz 65,1-2). A Római levél is ezt a gondolatot
fogalmazza meg a Deuteronómium szövegének (MTörv 30,11-14) megdöb
bentő értelmezésével: "Ne kérdezd magadban: 'Ki megy föl a mennybe?' 
tudniillik, hogy Krisztust lehozza. Vagy: 'Ki száll le az alvilágba?' - tudnül
lik, hogy Krisztust felhozza a holtak országából. Mit is mond hát? 'Közel van
hozzád az ige, ajkadon és szívedben van'" (Róm 10,6-7). Krisztus nem idegen
számunkra. Ó az esszenciája és a felmagasztosulása mindannak, ami a mi
létünkben hamisítatlan, igaz, ajándékozó és segítökész. A karácsonykor el
csendesedő ember megsejti őt, örök testvérét, emberi törekvéseinek értelmét
és középpontját ("a szívében" van), még akkor is, ha nem kifejezetten őrá

gondol, vagy ha úgy érzi, távol van Tőle.

Harmathné Szilágyi Annafordítása

NAGY GÁSPÁR
,
Egi lábjegyzet

VarghaKálmánnak, odaátra

Amígfölös ébrenlétemból telik
amíg csak a legfényesebb olvasólámpát:
a Napot lóbálják fölöttem
addig reményem nem apadhat
hogy járomba fogott szemeimmel
bár könnyezve is olykor
és bizton vakulva túljutok
égi lábjegyzetek rázsaerdején is
s el az Egész szfuéig
halálom csöndes tisztásáig
hol belőlem mindig olvasó
hűséges sétatársamé: kutyámé
lesz az utolsó tiszta szó

Előző számunkban Nagy Gáspár verse sajnálatos nyomdahibával jelent meg. Ezúton kérjük a
költő ésa tisztelt olvasók elnézését.
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