
A szív tiszta
"" "

BÖLCSKEI GUSZTÁV egyszerusege
"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szitedet,

mert onnan indul ki az élet!" (Péld 4,23)

Református püspök Ma, amikor az egyre bizonytalanabb ember egyre határozottabb
álarc mögé bújik - hogy le ne lepleződjenek félelmei, bizonyta
lanságai; ma, amikor már munkahelyünkön elvárás a magabiztos
fellépés, amikor tanítják, hogyan kell érvényesülni, határozottan
eladni magunkat, jónak feltüntetni a silány árut; ma, amikor lát
juk: talán még sosem volt ennyire igaz, hogy nem elég jónak lenni,
de annak is kell látszani, sőt nem is kell jónak lenni, de minden
képpen annak kell látszani, bármi áron; amikor haladni, érvénye
sülni kell az iskolában, a felvételiért, munkahelyért folyó emberte
len harcban - ma hogyan érvényesülhet a szelídségre, egyszerű
ségre intő szó? Hogyan érvényesülhet a szelíd, egyszerű szavak
kal az élet legbonyolultabb kérdéseire is válaszolni tudó, sohasem
alakoskodó Jézus szava, Jézusé, aki ráadásul - eltérően a mai szo
kásoktól - még csak nem is próbál erőszakosan betörni a vilá
gunkba, az embervilágba és a mi kis egyéni világunkba, csak halk
és szelíd hangján, egyszerű szavakkal int, hív, bátorít, biztat ben
nünket fáradhatatlanul. Ilyen körülmények között létfeltétel szá
munkra, hogy megtanuljunk egy kicsit egyszerűbbek, egy kicsit
őszintébbek lenni, ha emberek akarunk maradni ebben az elem
bertelenedő, lélekőrlő, kapcsolatokat üzlet és hasznon miatt szét
zúzó korban. Létfeltétel, hogy el tudjunk egy kicsit vonulni, hogy
magunkba tudjunk nézni, el tudjunk csendesedni, mert az Isten
nem fogja és nem akarja az üvöltöző világot túlkiabálni - ő vár,
hogy odaforduljunk hozzá, hogy azért halljuk meg a szavát, mert
hallani akarjuk, mert figyelünk rá, mert fontosnak tartjuk.

A világ megváltása - nagyobb esemény nem történt a terem
tés óta, mégis milyen egyszerű, sallangmentes, ahogyan erről az
evangéliumok beszámolnak. Az emberek között megjelent maga
az Isten - egy kiszolgáltatott, segítségre szoruló újszülött cse
csemőként, és reflektorfények, ünneplések, nagyzolás nélkül vé
gigélte a maga vállalta ember-életét úgy, olyan tisztán és olyan
emberségesen, ahogy embernek sem előtte, sem utána nem sike
rült és nem is sikerülhet.

Boldogok a szelídek? A sírók? A türelmesek és terheket hor
dozók? Nem hogy a gyakorlatban, de legtöbbször már elmélet
ben sem vallja ezt igaznak a 21. század embere. Talán ezért nem
tud ünnepelni sem. És ezért fogy olyan mértékben a sok de-
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presszió elleni gyógyszer a gyógyszertárakban, ezért terjed szin
te megállíthatatlanul a kábítószer az életüknek értelmet nem ta
láló fiatalok között, ezért általános és megszekott a fásultság és
a közöny. Mert nem tudunk, vagy nem merünk sírni. Nem aka
runk tűrni, és rettegünk a szenvedéstől. Cser László, magyar
szerzetes írja Jelenvalók és örökkévalók című könyvében: "Az élet
szenvedés árán születik, de nézd meg, milyen boldog az anya, kinek
gyermeke születik." Igaz: sem a sírás, sem a tűrés, sem a szenve
dés nem tesz jobbá - ha nincs értelme, nincs célja, ahogy az
anya szenvedéséé a gyermek születése. Ahogy az Istenre hagyat
kozóké a tiszta lelkiismeret és a lélek békessége, aminél nagyobb
kincs ember számára nem adható.

Karácsony közeledtével két közhelyszerű megállapítás hang
zik el igen gyakran. Az egyik, hogy az igazi, értékes ajándék az,
ami szívből jön, saját kezűleg készített, egyszerű, de az ajándé
kozó figyelmességét, szeretetét, ráfordított idejét és energiáját
tükrözi számunkra. A másik megállapítás, hogy december végé
re az ország eladósodik a szupermarketekben. Mert az előbbire

ma legyinteni illik, mondván: naivitás. Mert mégsem hisszük,
vagy nem merjük hinni, hogy kezünk munkája, gondoskodá
sunk, ötletünk - érték. Mert mindenre, ami nem hoz hasznot,
ami nem a dörzsöltségről, az érvényesülésről, a másik kihaszná
lásáról szól, hamar ráragasztjuk a címkét: naiv, nem a földön
járó magatartás. Pedig valaki egyszer a földön járt szegényes,
kopott ruhákban, és ilyeneket mondott: szeressétek egymást! Le
gyetek szelídek, törődjetek egymással, legyetek őszinték, legye
tek jók! Túl egyszerűnek tűnik? Pedig az Ő szájából hiteles és
igaz minden szó. És - mert itt járt - a miénkből is igaz lehet.
Ha Ő nem járt volna itt, és nem állna készen minden nap, hogy
ügyes-bajos dolgaink között rendet teremtsen, ha az első kará
csonyon nem vállalja Isten-léte helyett az ember-létet - értünk,
akkor nekünk sem lennének karácsonyaink, hétköznapjainkban
megállító, csendre intő ünnepeink, nem lenne életünk.

Azt mondják, aki nem tudja egyszerűen elmondani, amit
mondani szeretne, az nem is tudja igazán. Sok igaz és szép szó
hangzott már el Jézusról, az Isten Fiáról, de az egyik legtöbbet
és legmélyebben elmondó az a néhány egyszerű sor, amit egy
Krisztust nagyon szerető költő írt:

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak. ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű

950



voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltó1-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedbó1 sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei -

(Dsida Jenő: Krisztus)

Az egyszerű szív, az Istenben bízó, rá hagyatkozó lélek nem osto
ba vagy felelőtlen. Nem arról van szó, hogy nem látja a bajt, a ne
hézségeket, hogy rózsaszínben lát mindent, mert nem tud vagy
nem akar mást látni, mert fél, hogy nem birkózik meg azzal, amit
talál. Hittel látni - bátorság. Csak a bátrak mernek -látva a kö
rülöttünk lévő világot - mégis bízni abban, hogy az Isten itt van
mellettünk. Pedig itt van. De a nyilvánvalót észrevenni - ahhoz
bátorság kell, és őszinte, mélyről jövő odafigyelés. Ahogyan a
gyermekhez is, aki kicsi, hogy igazán lássuk, hogy igazán érzékel
jük, oda kell hajolni. Ez az odahajló mozdulat, ez a legszebb kará
csonyi gesztus, egymás felé és a mi Urunk felé is. Ez az odahajló
mozdulat, amelyik átjárja ünnepi szokásainkat. Leülünk egymás
mellé a családban, odahajolunk egymáshoz, kívánunk áldott ün
nepet és ebben az odahajlásban benne van: velünk van az Isten.

Néhány évvel ezelőtt Ancsel Éva így vetette papírra saját hi
tetlenkedő istenkeresését: "Isten elég sok van. Még sincs, aki nekem
megfelelne, ezért kitaláltam egy újat: ez az isten lejönne a földre, meg
keresné - nem tartana sokáig - azt a helyet, ahol emberek éppen a
földre borulnak fájdalmunkban, vagy akár az égnek fordítják arcukat, és
közéjük feküdne szótlanuI. .." Nem kell új istent kitalálni, mert az
örökkévaló Isten azt tette karácsonykor, amire az írónő sóvárog.
Itt van közöttünk. Szótlanul, s a jelenlétével mégis mindent el
mondva. A legegyszerűbb és mégis legnagyszerűbb módon. S
ezt tudomásul lehet venni - vagy lehet neki végtelenül örülni.
Csodálatos módon éli át ezt az ember, amikor végre megérkezik
valaki, akit már nagyon várt. Hány szülő tudna erről mesélni,
hány gyermek tudná elmondani, ha nem szégyellné, hány sze
relmes fiatal tudna erről vallani. Mit jelent, ha végre itt van, akit
vártam. Már nem kell semmit mondania, a fő, hogy itt van.

Ilyen szótlanul, szinte észrevétlenül jött el közénk az, aki el
hozta nekünk a világosságot, a békességet, a megnyugvást. Eljött
ép itt is marad velünk, hogy egyszerű szavaira figyelve a legmé-
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lyebb bölcsesség birtokosai lehessünk, a csak Tőle megtanulható
bölcsességé, amelyről a Példabeszédek könyve így ír: "Bízzál az
Úrban teljes szívbó1, és ne a magad eszére támaszkodj! (...) Ne tartsd
bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás
lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. (.. .) Boldog ember az, aki
megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. (... ) Útjai
kedves utak, és minden ösvénye békesség."

Vannak pillanatok, amikor a dolgok hirtelen leegyszerűsödnek,

letisztulnak bennünk. Amikor világossá válik, mi a fontos, ki a
fontos, hogyan is kellene élni. Milyen jó lenne, ha ehhez nem kel
lene egy autóbaleset, egy szörnyű diagnózis, valamilyen tragédia.
Milyen jó lenne, ha az idén elég lenne, hogy karácsony van ...

A szív egyszerűsége

CZIGANVGVÖRGV forradalom
Költö Csöndes, benső boldogság? Harmóniában magunkkal és másokkal?

A szív egyszerűsége nem terápia. Nem hiszem, hogy célja le
hetne benső béke és boldogság valamely lelki üdülöhelyen, s va
lamiféle (agytréning helyetti) "szív-tréning" nyugtató eredmé
nyeként a kikapcsolódás a világ zajából. Ahogy az imádság sem
célszerű meditáció, bár lehet gyógyító mellékhatása. Eszköz,
mely fontosabb az általa elérni vágyott célnál. Ugyanis amit lelki
harmóniánkkal, az imádság által megvalósítani remélnénk, az
kevésbé lényeges és értékes, mint maga az eszköz: a gyakran te
hetetlennek látszó szó, vagy magatartás, mellyel (bizonytalanul
bár) Istenhez fordulunk. Sokan keresik a szív édes nyugalmát,
de a profán boldogság-keresés valójában önző közönnyé is vál
hat. "Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én szívem csak nyugodal
mat éhez" - mondja Babits Mihály a Jónás könyveben...

A szív egyszerűsége, ha megadom magam a rejtőzködő Isten
szeretetének. Kétségbeesetten is lehet élni (ez Illyés Gyula gon
dolata) - így is lehet remény még a szívünkben s villanhat de
rűsen a szemünk. (Épp Illyés szebor-portréja mutatja ezt a külö
nös kettősséget Borsos Miklós márványában...)

Nem akarok megfeledkezni a világ bajáról. Szeretteim, közeli
és távolabbi, még meg sem ismert jövendő hozzátartozóim ke
serveiről. Békém nem lehet elzárkózás. Inkább esztelen kihívása
a pusztító erőknek is. A szív egyszerűsége: forradalom. A szelíd
ség botránya.

Számomra atyai barátom, Nagy Miklós író, az únyi plébános
adott erre felzaklatóan szép példát. A terror házában, a váci bör
tönben képesztette el jó szívének magától értetődő egyszerűsége
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