
És csak ennyit mondott mmdíg: "Fiacskáim szeressétek egymást l" A tanítványok
elunták már és megkérdezték, miért mondja mindig ugyanazt. "Mert az Úr pa
rancsa - kapták Szent Jeromos szerint a Jézushoz méltó feleletet - és ha ezt
az egyet megtesszük. elég az üdvösségre." Itt míndenesetre az a feltűnő, hogy
az Úr keblén nyugodó és az isteni Szív .érzéseit halló János, aki a sas szárnya
lásával merült bele az Ige eredésének szent titkába, és aki előtt csodálatos táv
latokban nyílt fel az eljövendő isteni világ dicsősége a Jelenések Könyvében, a
Patmosz szigetí látomásokban, ennyire Ieegyszerűsődík. Annyi mondanivalója
volt neki, hogy evangéliuma végén kétszer is utal rá: "Jézus még sok más csodajelet
is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek fel ebben a könyvben"
(Jn 20,30). És ez a sok annyi, hogy "ha valaki mínd le akarná írni, - azt hi
szem - artnyí könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogad
ni." (Jn 21,25). És ettől a szemtanútól. a titok látójától a későbbi nemzedékek
többet vártak.

De nem. János a lényeget látta, és a lényeget mondta. És ezt tapasztalhatjuk
öregeinknél is, hogy unalmassá válik az, amit az öreg lélek lényegesnek lát.
Valóban lefoszlanak a dolgokról a fények és az illúziók, és egyre színtelenebbé
és jellegüket vesztettekké válhatnak élménycink és igazságaink. De mindezekből

szűrődik le egy élet tapasztalata. Eltűrni ezt az elszíntelenedést, de rájönni az
egyszerű igazságok és formulák belső gazdagságára és tartalmára és igy tanú
.ságot tenni az emberi formák telítettségéről, ez lesz örök hivatása az öregségnek.
A leegyszerűsödés és az eszköztelenség nagy eszménye a művészetnek. És ha az
öregség teológiáját meg kellene fogalmazni, jobbat nem mondhatnánk, mint azt,
hogy éppen ebben a leegyszerűsödésben és lényeglátásban közelíti meg az ember
legjobban az Istent, aki maga az egyszerűség .

•
Jézus nem volt öreg, de az öregséggel járó problémákat ismerte és megélte,

üdvösege számára lefoglalta és életébe' beleállította. Ha summázni kellene, akkor
ebben a sokszor idézett mondásában összegezhetnénk Jézus üzenetét az öregek
nek: "Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát." (Mt 11,29). Jézus nélkül
nehéz iga az öregség, szelídség és alázat nélkül folytonos önemésztódés és indu
latoskodás. A kiegyensúlyozott nyugalom derűjét és békéjét a Biblia üzenetében
találjuk meg.

BALÁZSOVICS MIHÁLY VERSEI
Nekileszftem mellemet a szélnek

elcsodálkozom
hogy mindig élek
s nem csapódtam
akárhová őszi levélnek,
nem fuldoklok
egy könnynélküli sírás
gyöngyzuhatagában,
megcsodálom tenyeremet:
ökölbeszorítom,
széttárom ujjaim,
őkölbeszorítom,

ismét sudarasodom,
megcsillan ifjúságom
egy holdtöltéses
gyönyörű tekintetben,
virágot lehelek
a didergő ,évekre
és fehér fehér véget ér
vetélő hallgatásom.
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Hozzám hasonló

1.

Hozzám hasonló
violaszín morc hegyek,
százarcú álmok,
sirályokkal rebbennek
megpattant szemeinkbő!.

2.

Fénnyel vert kráter
a szem, óvakodik a
látástól: mindent
tud, magának ragyog: e
létből már mit sem akar.


