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Jezsuita szerzetes,
teológus

"A kis hercegnek meróven más elképzelései voltak a komoly dolgok
ról, mint a felnőtteknek." Ez a regény egyik ku1csmondata. Ha
nem leszünk olyanok, mint a gyermek, azaz nem emlékezünk
arra a jobb világra, ahonnan az erkö1cseinket kaptuk, nem
nyerhetjük el az üdvösséget. Ha csak arra törekszünk, hogy
újabb tulajdonokat szerezzünk, értelmetlenné és végső cél nélkü
livé válik életünk. A nagy Meaulnes, Az ismeretlen birtok végső

fejezetében sokáig kerengett a székesegyház körül. "Körös-körül
minden utca ide torkollott." Az életünk nagy kérdése végig me
gyünk-e hittel és gyermeki bizalommal ezeken az utcákon, vagy
a főútra, a pompázatosan megvilágított körutakra térve elkerül
jük-e a várakozó dómot. A regény utolsó mondata pedig ugyan
csak a helyesen felfogott élet jelképe: "És szinte láttam már,
amint éjnek évadján fogja a lányát, bebugyolálja a köpenyébe, és
vele' indul új és új kalandokra."

Az élet kalandjai felé haladva karunkon kell vinnünk a gyer
meket. Máskülönben eltévedünk.

A szív tiszta
~" "egyszerusege

Amikor "szívről" van szó, rögtön Szent Ágostonra, Pascaira és
Saint-Exupéryre gondolok. Ágoston a Vallomások elején ír a "nyug
talan szívről": Isten magának, magához (ad Te) teremtett bennünket,
és csak őbenne találjuk meg a békét, a boldogságot. Pascalnál a szív
(coeur), ellentétben az ésszel (raison), az isteni valóságot "megérző"
tehetségünk: Dieu sensible au coeur - a szívnek megvannak az érvei,
amelyekkel az okoskodó ész nem rendelkezik. És ismerjük
Saint-Exupéry szép gondolatát: "Jól csak a szívével lát az ember."

Franccis Varillon arról eszmélődve, hogy Istenben harmóniába
olvad a boldogság és a szenvedés, Bergson nyomán emlékeztet
arra, hogy az ész szétvagdalja a "szent valóságot": a sürgősség, a
hasznosság, a szokás, az osztályozás stb. szempontjai szerint ele
mez, de a viviszekció után nem illeszti össze az elemeket; az éle
tet "látó" intuíció hiányzik. (A bergsoni intuíció megfelel a pascali
szívnek.) "Ebben a hideg fényben hogyan lehetne »érezni« az el
lentétek harmóniáját, amely átszövi a világot, és hogyan lehetne
»megsejtení« Istenben a szenvedés és a boldogság összhangját?
Nietzsche mondotta: »Magunkban kell hordoznunk a káoszt, hogy
képesek legyünk megszülni egy táncoló csillagot«. A költők

megszabadítják a szellemet a hamis világosságtól, kiragadják a
logikát a leegyszerűsítésekből, amelyek a racionalitás egy bizo
nyos síkján szükségesek ugyan, de a Lét Lényegéhez viszonyítva
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torzítók. A racionalizmus szó szerint embertelen; megsebzi az
értelmet, miként az ellenkező oldalon a fideizmus a hitet. Mind
kettő Isten misztériumát akarja megcélozni, de az analógia sza
bályát egy megcsonkított valóságból kiindulva használják."]

Varillon a művészekkel és költőkkel valami "átizzított analó
giáról" álmodik, hogya fájdalom és az öröm jegyesi egységét a
tudás és a türelem hosszú ösvényein megközelítse. "Így érlelő
dik a figyelmes lélekben az Isten iránti érzék: túl minden ellen
téten végül lehetséges lesz az Egyszerűség homályos észrevevé
se. - Az isteni egyszerűség nagyszerű, mint ahogy egyszerű

lesz az, amit mi leegyszerűsítünk ... ,,2

Valamiképpen Isten egyszerűségét kellene utánoznunk. Az in
tuíció - költői/művészi látás - révén egybeesünk azzal, ami a
létezőkben egyszeri és megismételhetetlen, valamiképpen újra te
remtjük, újraalkotjuk azokat. Claudel szójátékával: connaitre»
co-naitre, a megismerés=együttszületés. "Mihelyt egy költői kép
felújul egyetlen vonásában is, valami első naivságot nyilvánít
ki." (G. Bachelard) A naivitás és a nativitás (szűletés) szónak
ugyanaz a gyökere. "Az életet forrásánál ragadjuk meg, akár mi
előtt a reflexió megkaparintja, akár az ész balsikerének bevallása
után, ha az ellentétek, amelyeket harmonizálni szeretne, össze
egyeztethetetlenek.":'

Sokszor a bonyolult problémákat megoldjuk úgy, hogy megél
jük őket, a cselekvés, a tett révén a szív feloldja az antitéziseket.
Ezt több megtérésnél megfigyelhetjük. "Térdeljen le, és gyónjon
meg; térdeljen le, és imádkozzék. ..", ilyen tanácsokat adtak lelki
vezetők. Az Igazságot kutathatjuk, figyelembe vehetjük - kell is
- a hitre invitáló érveket, de akkor lesz az igazán élő, ha meg
tesszük szeretetben, veritatem facientes in caritate... (Ef 4,15)
Blondel és Prohászka pedig (Jn 3,21-et sajátosan értelmezve) ezt
hangsúlyozza: Aki megteszi az igazságot, az jut el a fényre.

Csak a tiszta szív képes az egyszerűségre. Tiszta az, aki nem
szennyezi be magát gőgös önteltséggel, aki alázattal megnyílik
másoknak és a Béke Istenének, aki "hagyja magát szeretni, mint
a gyermek" (Sík Sándor), aki a Lélek által kapott szeretetet
hagyja magában működni. Hagyja, de nem hagyja el magát, hi
szen Isten (a kegyelem) nem helyettünk cselekszik, hanem felfo
kozza szabad tevékenységünket.

"Örvendjetek az Úrban szüntelen! ... Az Úr közel van ... Ne
aggódjatok semmiért. .. Akkor Isten békéje, amely minden értel
met meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézus
ban" (Fil 4,4-7).

Végül emlékezetből idézem Prohászka szép gondolatát, amely
még gimnazista koromban megragadott: "Legyen a te szemed
egyszerű: lásd, hogy az élet célratörekvés, mégpedig örök élet
célra, és hogy az út oda az isten- és emberszeretet. Szeretni az
emberekben, a hitvesben, a jóbarátban, mindenkiben Istent, és
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Istenben mindenkit." Vagy még rövidebben a most boldoggá
avatott Charles de Foucauld jelszava: JESUS - CARITAS.

"Boldogok a tiszta szívűek, mert (majd) meglátják Istent." 
Ágoston szerint: A szeretet az a szem, amellyel megláthatjuk Is
tent, aki Szeretet.

Sorok
megcsöndesedésre
A szív tiszta egyszerűsége? Olyan, mintha a megváltásra aligha
méltó földet, háborúskodásunk, önzésünk, csörtetésünk lakhelyét
időtlen idők óta permetezné az égi harmat. De nem permetezi,
mert oktalan kivagyiságból betömtük azt a nyílást. Így csak várjuk,
sokszor drámai módon, lelkünk békéjét. Mondanánk is a fiatal
Dsida [enővel, hogy "Üdvözlégy, titkos Eljövő!", ám a fény első

sugarait látván homokba dugjuk a fejünket.
Valaminő megfoghatatlan benső békére vágyunk, nem akar

juk, hogy lelkünk tengerét fodrozza a csatazaj. És mégis alig
hisszük, hogya zakatoló szív - mely a családért és a közössé
gért ugyanolyan? hévvel dobog - Ot meglátva egy pillanatra
meg fog nyugodni. Nem álmodoznunk kell fenségének, hanem
el kell fogadnunk az általa hozott Csöndet. Világjobbító akarat
van ebbel). a bölcs, a földi hívságot elvető mosolyban.

Ahogyan mindezeket írom, szégyellern magam.
Igyekszem a többes szám védő ponyvája alá menekülni, és hi

tet könyörögni azoktól, akiknek több van. Mintha az én zivataros
lelkemért - sokszor a keresztényi alázatot meghazudtolva kővel

dobtam vissza - más volna a felelős, s ha szelídségükből ku
nyorálok valamennyit, megnyugodnék (vagy megnyugodni lát
szanék) a háborgó tenger.

Elérem-e - idősödvén még inkább furdal a kérdés - azt a
bölcsességet, ami a humánum tisztásaira kiülő megnyugvás s
egyben léttapasztalat? A politika által fölkorbácsolt világ - mert
minden súgólyukból a harsány rendező szava hallik - megnyug
szik-e az én megcsöndesedésemmel, s nem jót röhög-e a marká
ba, gügye visszavonulást látva abban, amely csak a pénzért, hír
névért egymást öldöklő farizeusok egyszerű megvetése?

Hűség, igazság, becsületesség? Ugyan? Nem kifizetődő fogal
mak. A közjót szolgálni pedig - jóllehet tevékenységüket masz
kos játékukat annak gondolják - merő úri huncutság. Elég abból
a tessék-lássék módon végzett.' feladat-jellegű munka is.

Jó Pásztorom, te - bár még csak az út felén vagyok -, remé
lern, megértesz. Ha megtisztulni akarok, a szív szívességével köze-
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