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Mindennapi
A világosságról
Nem rendkívül i, erős, vakító világosságra van szü kségünk, han em
engedelmesre. Ahogy egy lámpa ég . Az éles szem sö tétbe n is éles.
A világosság nem pótolja az éles szemet - föltételezi.

*
Elrejtőzi k a lén yeg? Igen, el. De nem őt, azt kell "kivonnod " a he
lyéből; akarhatod, d e meg nem teh eted . Hogy rejtőzik, az nem bú
jócska; ez a tulajdonsága . Méghozzá a nagyság áh oz mérten hatvá
nyosan növekszik: minél lén yegibb, annál rejtettebb . .. Csak se m
mi (aká r vallásos) kíváncsiskod ás - alkotni kell.

*'"

Lepje el a sze meme t (ahogy ellepte ő anyja szem ét Hírként a Magni
ficatban) , Látómezőmben ne maradjon se rés, se hézag. Ha ellepheti ,
nem emberi alakjával teszi, teheti, hanem határokon, dimenziók on
á ttörő, átsugá rzó létével, a szentségével. Minden teremtett et ebben
az uni verzumban lehet jól látni, sőt csa k benne, s így most már ér
tem : vele, benne anny i, mint érte s általa . Nem csak hogy nem felejti
el a " többi"-t, többé nem is tudja elfeled ni; benne vanna k. Mi és
minden . Ilyen, hogy "rajta-kívüli" nincs. A legszentebb szükségkép
pen a legnagyobb. Ezért a legmélyebb reali zmus az életsze ntség .

*
De az ev ilág i tükörrendszerekben nem kíván anna k lát szani . E
tükrökben s tükrözésükben az életszentségne k csa k egy álmo s le
gy intés jár. Még boh óesipka se m. Lassan homlokra húzódik a
szemö ldök: Hogy micsoda? Jól hallottam? Ez itt , kérem, a vi lág !
Mit méltóztatik? .. . Ja, bo csánat, tén yleg, talán a hátsó folyósón tá
vozom.. . 17. századi hajlon gás és csöndesen, csusszanva hátráló
léptek . De a kapu felé lépegetve látja á m a Korszerűtlen, hogy nem
izzadnak - vé rez ne k a falak. S minél ink ább közeledik abesütő

fén y felé, annál feketébb a sz ivá rgás. És mintha falba vako lt sí rás t
is hallana . Kint az tán a sz üne tte len utcai har cizaj. Mindenki tusá
zik mindenkivel. S ez - ha va n ilyen - zörgő zokogásra emlékez
teti . Mintha egy hatalmas zsá k szöge t mixeln ének. Megáll a Kor
szerű tlen. S vele a világ is - bár láthatatlanul -, hisz éppe n őben

ne va n. Egészen. Mintegy belesimulva . Rem egés nélkül.
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Bokros teendőik közben egyáltalán fölfogják, ki voltál? S ha az vol
tál, akinek mondanak, sőt hirdetnek, ma már talán nem az vagy?
Nem a világ Világossága? S ha mégis, nem veszik észre, hogya sze
retettól világítasz? Miért mosolyognak elnézően, ha a Szívedről esik
szó? Talán nem volt szíva testedben? Kellett lennie, és épp úgy do
bogott, mint az övék. Csak sokkal rövidebb ideig; majd megállt. S
azután lett igazán. Mert a Magasságbeli szekrényévé vált. Az egye
temes szeretet kohójává. A jóság s az erények mélységmérőjévé.A
bölcsesség és a tudomány tárházává. Szikrapattintójává. A meg
nyugvás tengerre nyíló öblévé. Az imádság sugallójává. A halmok
örök vágyának teljesülésévé. Az élet, a növekedés, a szép forrásává.
Gonoszságaink alatt vergődve is. Igazságunkká s föltámadásunkká.
Akkor miért nem merülnek el benne? Miért nem hisznek a liturgiá
ban még az avatottak sem, amelyre mindig milliók várakoznak a vi
lágban? Miért élnek folytonos futásban, programot programra hal
mozva, mint akik menekülnek a mozdulatlan figyelem alkalmai elől,

s a csöndtó1? Miért nem megvilágosadva beszélnek jól, pontosan, rö
viden? Nem lehetne azt a sok bokros teendőt megrostálni? "Ezt el
kell hagyni, azt meg kell tenni" alapon? Nem lehetne - beleszólás
nélkül - épp arra figyelni, akinél a szó van, aki szót kér? Muszáj
magunkat odakötözni véleményeinkhez? Nem épp az ő világosságá
ban tárul elénk, hogy az élet ereje a folytonosan előreforgó változás
ban van? Hogy az örök Világosság velünk akar maradni minden
nap, de az elsötétülések is hozzá tartoznak?

*
/
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A föltámadás a szenvedő szereteten lépked a mennyei Jeruzsálem
főkapujához.S mivel ott csak a szeretet marad meg, a hitről ki fog
derülni, nem vész el, mert "álruhás, beöltözött" szeretet, és már
akkor is szeretet volt, amikor mi "csak" hitnek tartottuk. Ami el
vész, az a mi okoskodásunk kihűlt elemeinek batyuja, a "minden
ható" konstrukcióink, erőltetéseink, rejtett és nyílt hatalmi szenve
délyünk, evilági győzelmi ábrándjaink, ügyrendi élvetegségünk,
az erőviszonyok balga latolgatása, az anti-liturgikus újítások
(mintha a héját azért megehetnénk, ha a magház üres is), a csöndet
túlkiáltó örömködések - s mindez hit ürügyén.

*
Gyanús nekem, hogy senkit sem akarok meggyőzni. Kell lennie
ebben valami gőgnek. Átgondolom. Nem, ebben nincs. Ám ez a
szó, meggyőzni, ez viszolyogtat. Miféle gyümölcse van egy győze

lemnek? ... Akkor mit teszek, s hogyan? Elmondom, én hogyan lá
tom a dolgot. De ezt erősen. Különben szétgörgetem csak a pano
rámát, mint egy tekereset.
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