
rabtársait és kínzóit. Ártatlan volt, de hajlandó lett bűnösnek

érezni magát, nem a hatalom nevében őt vádolókkal, hanem Is
tennel szemben, s így fogadta el a rámért szenvedéseket. Nem
jövendő égi jutalom reményében, csak mint olyan szegény em
ber, szolga, aki mérlegelés nélkül teszi a dolgát.

A szív együgyűsége nem fogyatékosság. De harmóniája sem a
bölcseknek, az érzelmek mestereinek bravúrja. Csak Istennek
észrevétlen, s nem túl könnyen elfogadható ajándéka. Isten aka
ratára mond nyilvánvaló igent ennek az ajándéknak a tulajdono
sa. Nem a mennyei fényesség reményében. Nem a lelki erő re
kordereként. Hordja, kihordja ezt az akaratot, mint a cselédanya
magzatát, aggodalom és ujjongás nélkül, úgy tudva alázatában,
hogy nem is tehetne másként. Kívánságok és feltételek nélkül fo
gadja be a valóságot. Nincs földi és égi: egyetlen valóság van,
Istené. Ha nincs így, illúzió a létezésünk. Csak a képtelen szere
tet szentelheti meg életünket azáltal, hogy szeretjük a láthatat
lant. Ha a teremtmény megkísérli, hogy szerető Atyát teremtsen
magának. Viszonzásul. Isten ugyanis meghal értünk, hogy mi
képesek legyünk feltámadni érte.

Bárcsak fellázadhatnánk a világ öröme ellen. Ami pedig nem
megvetendő dolog, hiszen a teremtés izgalmából való. Mégis,
bár felcserélhetnénk az egyszerű szív derűjére, nem azért, hogy
élvezhessük ennek harmóniáját, hanem hogy szétosztandó gyógy
szere lehessen ez más szíveknek, minden szenvedőnek. Viszon
zást se remélve.

DÁVID KATALIN A szív egyszerűsége
Művészettörténész Amikor először olvastam a kérdést, úgy gondoltam, hogy nagyon

könnyű feleletet adni rá. Ezzel szemben az az igazság, hogy nem
is olyan egyszerű. Azonnal számtalan gondolat ébred az ember
ben, és bármelyiktől elindulhatunk, mindegyik valamit válaszol a
kérdésre, ami igaz és ami jó, de nem teljes. Mert szerintem nincs
szabálya a dolognak. Paradoxon, amit szabályként megfogalmaz
hatunk, hogy a szív benső békéjét vagy boldogságát - a kettőt jo
gosan szinonim fogalomként használva - minden ember önma
gában, saját valóságában, saját akaratából, egyedül csak az általa
járható úton és módon szerezheti meg. Ez a tény egyáltalán nem
riasztó, sőt fenséges, mert bizonyítja, hogya Mindenható egyen
ként, kűlön-kűlőn teremtett bennünket. Amióta megjelent az első

ember, akiben Isten saját magát kívánta meglátni, és akit milliár
dok sokasága követett, azóta mindannyian egyenként számon tar
tott, egymással össze nem téveszthető személyiség vagyunk. És
ehhez még hozzá kell tenni, hogy mindannyiunkat azért teremtett,
mert akarta, hogy boldogok legyünk.
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Boldogságunkat tehát önmagunkban hordjuk. Nincs más dol
gunk, mint megvalósítani azt, amit képességként hoztunk ma
gunkkal. Így válunk azzá, amilyennek Isten látni akar bennün
ket: nevünkön nevezhet és boldognak mondhat.

Az eszközökben azonban válogathatunk. Az én generációm
olyan megsebzett és sértett történelmet élt meg, az első világhá
borútól végig a 20. században, amelyben a boldogság biztosítá
sának egyik legfontosabb eszköze volt a szellem szabadságának
megszerzése, annak a belső szabadságnak a birtoklása, amihez
semmi külső erő nem érhetett hozzá. Olyan dologra volt tehát
szükségünk, amelyet egyetlen gonosz hatalom sem volt képes
elvenni tőlünk, s amely a személyiség identitásához elsőrendű

feltétel. Ezt jelentette számunkra a lélek szabadsága. A legna
gyobb luxust abban a korban. És a biztonságot és azt a két szót,
ami olyan sokszor ismétlődik a Bibliában: "ne féljetek".

Azóta már tudom, hogy változhat a külső világ, változhat a
politikai, társadalmi miliő, a szellem szabadságának megszerzése
minden körülmények között feltétele marad a szív békéjének. Er
ről szólva nem lehet nem felidézni Loyolai Szent Ignác alakját,
akinek az én generációm nagyon sokat köszönhet, hiszen az álta
la kidolgozott lelkigyakorlat éppen erre a belső szabadságra kon
centrál, ennek biztosításához ad eszközöket. Olyan indifferenciára
tanít meg, amelyben az ember nem veszít el semmit, hanem az
igazi értékeket fedezi fel maga körül. Az indifferencia mindenről

lemondani tudó kalandja után így kap vissza mindent. Tisztelhe
tővé válik az egész világ. Hadd mondjam el, hogy azokban az öt
venes, hatvanas, hetvenes években nem volt Manréza, nem voltak
lelkigyakorlatos házak, és a jezsuiták sem voltak, akikre ezt Ignác
annak idején rábízta. És mégis mindez volt. Ennek egyik formáját
azért említem meg, mert az Építész Pincében az asztalt, ahol ez
legalább részben helyet kaphatott, a "Vigilia asztalának" neveztük.
A nevet azért kapta, mert többen a Vigilia szerkesztőségébó1 ott
szoktak volt összejönni. Sajnos csak kettőre emlékezem, Doromby
Károlyra és Pilinszky Jánosra. De néhányan még a jelenlévők kö
zül: Kondor Béla, a Vujicsics testvérek, Sztoján és TIhamér, és Né
meth Lajos is. A lelkigyakorlat pedig úgy zajlott, hogy számomra
p. Mócsy Imre jezsuita egy héten át, naponta délutánonként, otthon
a lakásomon tartotta meg az elmélkedést. Amikor erre akárcsak
egyszer is mód adódott, este az asztalnál tovább adtam.

Azt mondtam fentebb, hogy a bensőleg szabaddá vált ember
számára a világ tisztelhetővé válik. Ezt a gondolatot tovább mé
lyítve, ha a világ tisztelhető, mert látom és értem a benne lévő

értékeket, nincs többé semmi, amitől féltenem kellene a belső bé
két. A másik emberben és a dolgokban felfedezett érték ugyanis
páncélként védi a boldogságomat.

Bár még csak 82 éves vagyok, de ez az idő is elég ahhoz,
hogy biztonsággal mondhassam, a belső szabadság útján meg-
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szerzett békességünket soha senki többé el nem veheti tőlünk.

Nekünk magunknak módunk van lemondani róla, de ez értel
metlen dolog lenne.

DÉR ANDRÁS A szív egyszerűsége
Filmrendező Közhelyek jutnak eszembe, és meg rémülök, hogy már itt tartunk?

Minden, ami a szeretetről, a csendes elmélkedésről, a nyugodt, ki
egyensúlyozott életről szól, az gyanús? Ha nem iróniával és
gúnnyal, akkor az patetikus, ami egyet jelent a hamissal, a valót
lannal? Ennyire elkérgesedett a szívünk, hogy reménykedni is
csak mandinerből? Rejtőzködünk és szégyelljük arcunkat. Ádám
fiai vagyunk, Éva lányai. De könyörgöm, akkor az a Kisded mi
végre? Az áldozat? A megváltás? Mese? Befejezett, elfeledett múlt?
A távolság nem a külvilág szüleménye, a belső kapcsolatot kell új
raépíteni önmagunkkal, önmagunkban. Ha legyőzöm azt a távol
ságot, ami benső magam és külmagam közt feszül, barátságos táv
latokba rendeződik a világ.

Nem látunk ki saját hétköznapjaink börtönfala mögül. A Leg
vidámabb Barakk monolitja megsokszorozottan, végérvényesen
beköltözött hajlékainkba. Személyessé vált, keresztnevet kapott.
Huxley víziója kísért, ahol az anya, család, szeretet, szerelem
szavak tiltólistára kerülnek, mert obszcénok.

Jó lenne meghúzódni, ha hagynám magam. Milyen szép is
lenne belehallgatni szívembe, ha a mérhetetlen zaj közepette, az
elhájasodott rétegek alól meghallanám. Félünk egyedül maradni
önmagunkkal.

Úgy vagyunk megszerkesztve, hogy saját szívverésünkre nem
tapaszthatjuk fülünket. Csak valaki máséra, és ebben a másban
ismerhetjük fel a magunkét. Mernünk kell odahajolni. Fel kell
ébrednie a vágynak, hogy odafigyeljünk a másikra. És abban a
másikban megláthatom arcom.

Oly mértékű a közönyűnk, hogy csak az arculcsapás segíthet
- de ehhez arcra van szükség. Mi van addig, "míg arcunk nem
lesz"? Mi formálja arcunkat?

Az idő, mondod, és erre azt válaszolom, hogya halotti masz
kod az, megtévesztően hasonlít, de szeretet nélkül élettelen.
Mert a szeretet az, mitől arcod lesz, és hiánya teremti a fakó lár
vaarcot. C. S. Lewis szerint a szeretetnek négy arca van. De csak
egytől melegedünk át, pezsdíti fel vérünk, színesíti át halvány
bőrünk, a szerelem érzete az, mely, mint zúgó víz a malomkere
ket, mozgásba hozza szívünket.

Hoppá, emeled fel kezed, ez csak egy múló érzet, a szerelem
elszáll, és az nem is szeretet, a szeretet állandó, nem a szerelem.
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