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nem-létben. A létezésbe ékelődött nem-lét ketté hasíthatja a léte
zést. A nem-lét nem lét. Lehet róla szellemkedni, a lényege ez:
nem. Az öngyilkos létező önfeledt ostobaságában dicsőítheti a
nem-létet. A nem-lét létként tetszeleg. Az Atya a Van. Amit csinál,
az minden ízében Keletkezés. Az Atya a mindig Több-Lét. Nem
apad, nem csökken, csak ha akarja. Akarhatja. Nem könnyít meg
semmit. Sőt, bonyolultabbá tesz. Mégis egyszerűsít. Itt a valóban
lényegtelenek elhullanak, elpárolognak, s a lényegek között, s kö
rükben másféle (viszonytalan) kapcsolatok szővődnek: hogy vala
mi könnyű vagy nehéz, inkonkréttá lesz, viszonyíthatatlan. Az Ő
bonyolítása a Van-nak alfajai, nem vethető össze a bűnben s a bűn
által gúzsba kötött világ bonyolultságával. "Nem ad semmiféle
földi kényelmet", de ad elrejlő sikátorokat, biztosít egy girbe-gur
ba ösvényt "a jó"-nak, hogy mégis megtörténhessék. Kint is, bent
is. "Nem hoz javulást a világ állapotában, még csak a bűn alkal
mait sem nyesi vissza. Nem hoz fejlődést a társadalmi s morális
viszonyokban." Ez Eta dolga - volna. S a hatezer-millióé. "Nem
nyúl semmihez, nem változtatja meg az emberiség problémáit...
számos földi dolog talán még nehezebb lesz s kilátástalanabb";
hánytorog, fölcsap s visszaomol minden a világban. Örvénylik,
formát váltva körbeforog. A hatezer-millió világát az Atya nem
vállalja át. "Ez nem érdekli őt. Egyetlen dolgot akar: a szeretet
gyarapodását", írja Adrienne von Speyr (Vigilia, 2005. 6. sz.). Ez
az egy azonban mindennek az alapja, s a megoldása is. Mert
"egyedül a szeretet hiteles" (H. U. v. Balthasar).

Etával "lent" kellett elkezdenünk, de nem adott rá elegendő

értelmet (ami most idővel volt egyenlő) ahhoz, hogy "fönt" be is
fejezhessük. Nincs más út: meg kell próbálnunk, "milyen az, Is
tent szeretni s mégis élni." (A. v. Speyr)

Jákoblétra
a földöntúli mennyben hol naptártalan
múzeum van örök vasárnap
és forgadatlan múzeumi rendben
párnán parádéznak a tárgyak

angyal idéz hogy a Történet Könyvét
történtessem és lapozzam
de vértó1i irtózatomban azért
a Hóhér Házában ne lakozzam
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farkastőrbe szorult nyakamból szem
száj odafordulsz hol a cinnabarit
színű hangából hallani Dávid
táncát és zsoltárcimbalmait

ím átvilágító közel az érzelmes
isteni párlatok beragyognak
és csóvák kristálylapközepére
szárnyak a harsány Prizmatikonnak

*
/

"

- - - ó aBukottnak incselgésein
az én szám az én kinevettetésem!
angyal mérgén élnem s apróvá
szelídülnöm a szédüldözésben

Elesni jó
P. Tornyos Gyula SJ emlékének

elesni jó, anyám
gyógyító fájdalom
mindent elejteni
földre hullakodom

ha ki hamvába hull
hamuval hintekez
a megalázkodás
üdvöz fürdője ez
a megmerülközés
tükrén és lépcsein
mint eltört nádi bot
csuklódó lépteim
a hüllő vágyakat
teljesületlenül
a meggyónhatatlant
értettem bűnömül

idétlen eszemmel
pártoltam növését
kővé evesített
a kéjenc kevélység
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Ó én szegény pára
hadd töredezzem el
ahogy átalkodott
sóvárgás érdemel
Hát - bárgyúbbik Lator
felfogtad jeleit
s vársz míg az Irgalom
majd megátalkodik?

ujjod kígyónyelvét
mint Tamás mereszd el
- mellyel jár a Sebben
s Mesterére ízlel

Csutorás
az élet felölt egy embert

az ember egy emberöltőt

emberöltőknek szentelt
álmát öltik a költők

a vágyak álmokat öltnek
a sorsok sorsjegyet váltnak

kit élet ördöge öl meg
kit angyala a halálnak

aki él a láz jelöltje
alig kap lángra kilobban

oltogatója elölte
leszáll - a Rendnek roppant

csöndje fogadja a Házban
s ő: mit iker szíve áhít

kidalolhatatlan fohászban
zengeti csont-csutoráit

652


