
A szív tiszta
~~ ~

SZÓNYI ZSUZSA egyszerusege
[ró Ha a kút káváján áthajolva a mélybe nézünk - és most gyerek

koromra, a 16 méter mély zebegényi kerekes kútra gondolok -,
a mélyben megcsillan a kristálytiszta hűs ivóvíz. Lelkünk mé
lyén valahogy így rejtőzik a szívnek az az egyszerűsége, amelyre
aztán a kapzsiság, hűtlenség és irigység hínáros rétegei rakód
nak. Ezektől kellene megtisztítanunk szívünket - ha ez olyan
egyszerű lenne!

A pici gyerek eleinte boldogan kapaszkodik anyjába, míg meg
nem születik kistestvére. Ettől fogva bánat lopakodik szívéve,
hogy édesanyja már nem csak egyedül vele törődik. A szülők

igyekeznek igazságosan megosztani szeretetüket, de mégis so
kan úgy nőnek fel, hogy a vélt igazságtalanság tüskéje szívük
ben marad. Az ilyen felnőttek aztán rendszerint később sem
tudnak felhőtlenül boldogok lenni. De a betegek, szegények, ki
rekesztettek, lehetnek-e boldogok? Azt hiszem, igen, mindenki
elérheti a boldogságot, a legbensöbb énünkben ott szunnyad e
lehetőség, csak fel kell ismernünk. Ki kell járnunk azonban a
"boldogság iskoláját": meg kell tanulnunk a legkisebb dolgok
ban is érezni Isten közelségét, és ráhagyatkozni, vezessen el a
tiszta egyszerűséghez. Nem kellenek ehhez nagy szavak.

Reggel felébredéskor kinyitom a szememet és látom a napkel
te világosságát, ez az első öröm! Már el is indulhatok a nap to
vábbi boldog felfedezései felé: kinyitom az ablakot és a szem
közti fán ki tudja miféle madárka egy Mozart-szonáta első

ütemét próbálgatja, persze sikertelenül, de az ő szívét is hála .
árasztja el. A konyhában még találok egy fél bögre igazi olasz
kávét, jó forróra felmelegítem, és Rómára gondolok, az ottani
boldog életre. Az olaszok egyszerű szívvel születnek, jó család
apák, bár felelőtlenek, s ha nem is kutatják az élet értelmét, de
bűneiket zokogva tudják megbánni. Ez a felszínes derű szinte
tapintható a levegóben, s mindenkire ráragad a környezetükben.
A magyarok életéből hiányzik a derű. Valahogy túlságosan ko
molyak, nehézkesek lettünk a sok megpróbáltatástól, túl sokat
panaszkodunk. Nyilván van is rá okunk, csakhogy ezzel nem
segítünk magunkon, a panaszkodás megrontja a lelket.

"Ne panaszkodjunk!" - így hangzik Olofsson Placid bencés
atya egyik "szabálya" . A börtön, és a tízévi szibériai gulág, a ki
mondhatatlan szenvedés sem törte meg lelkének derűjét, máig is
bátorít és tanít másokat. Második "szabálya" a kis örömök kere
sésére vonatkozik - ő már azt is ezek közé számította, amikor
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motozáskor az őr nem vetette le vele a sapkáját a mínusz húsz
fokos hidegben. Egyik társa képes volt naponta tizenöt efféle kis
örömöt is találni. A harmadik "szabály" azt a lelki erőt írta elő

számukra, hogy a kegyetlenkedő börtönőrrel szemben se érezze
nek gyűlöletet, sőt, sajnálják, amiért nem emberhez méltó mó
don cselekszik. A negyedik "szabály" a legfontosabb: kétségbeej
tő körülmények között is reménykedjünk, és bizakodjunk
sorsunk jobbra fordulásában. Ne féljünk: alázatosan bízzuk rá
magunkat a felsőbb hatalomra.

Placid atya tanítását egy meleg római estén, a teraszon hall
gatta végig a szombat esti "Triznya-kocsma" társasága - öregek
és fiatalok, akik máskor hangosan vitatkoznak, beszélgetnek, na
gyokat nevetnek, ezúttal több órán keresztül csendben lesték az
öreg szerzetes minden szavát: nyomukban lelkünkbe költözött
"a szív tiszta egyszerűsége".

Gazdag lelki
TRINGERLAszLÓ szegények

Pszichiáter Ernst Kretschmer, a nagy német elmegyógyász írja sok kiadást
megért Orvosi lélektan című könyvében, hogya leendő orvosoknak
előbb kórlélektant kell tanítani, s csak ezután következzék a "nor
mál" lelki folyamatokkal való ismerkedés. A lelki kór ugyanis le
egyszerűsíti az emberi lélek bonyolult, ezerárnyalatú működését.

A szivárvány minden színében pompázó belső világ a kórfolya
matok következtében néhányalapszínre, súlyos esetben fekete-fe
hérre redukálódik. Az alapszínek mentén - fordított irányban
könnyebben megértheti az orvos a kevésbé beteg, vagy akár az
egészséges lélek szerkezetét. Nincs két egyforma ember, két egy
forma személyiség. Minél betegebb egy lélek, annál inkább hason
lít a másik beteghez, míg a legsúlyosabbak szinte azonosak egy
mással. A betegség mintha a törékeny emberi lélek individualitá
sának lebomlásában lenne megragadható.

E "fordított" logika mentén könnyebben válik érthetővé a lé
lek belső békéje, harmóniája, boldogsága (vagy orvosi terminu
sokban: az egészsége) is. A mindannyiunk által vágyva-vágyott
állapot alig meghatározható. A "szív" nyugalmát ezernyi költői

kép, filozofikus, tudományos, avagy akár hétköznapi kifejezés
próbálja megközelíteni, mindegyik a teljesség igénye és lehetősé

ge nélkül. Mint annyiszor, most is nehezebb meghatároznunk,
mit jelent valójában a szív belső békéje, mint azt, hogy mit nem.
Nem béke a konfliktus, a szorongás, a depresszió, a magány, az
elhagyatottság, a gyász, a kudarc. A különféle világnézetek, hi-
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