
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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tek, filozófiai irányzatok, pszichológiai iskolák sajátos fogalmat
alkotnak a boldogságról, saját nézeteiket egy-egy ideális kulcsfo
galomba vetítik, amellyel azután - mint egy emblémát felmu
tatva - önazonosságukat jelenítik meg.

A sokféle megközelítés olyan, mint a nyelvek bábeli zűrzava

ra. Magam, még ebben a rövid írásban is számos kifejezést hasz
nálok. Sokféle nyelven nevezhetjük ugyanazt, amelyek azonban
mégsem egyeznek pontosan, csak közelítenek a megjeleníteni kí
vánt belső állapothoz. A kifejezhetetlenség arra utal, hogy a tö
redékes fogalmainkkal ostromlott belső váríkastély) bevehetet
len, vagyis elérhetetlen. Meggyőződésem, hogy a lényeg éppen
ebben rejlik. A belső béke, a boldogság, az önmagunkkal való
harmónia vágyva-vágyott paradicsomi állapotát mint adottságot,
mint feltételek és minőségek leírható rendszerét képzeljük el.
Mintha a szív békéje a reáliák, a "vanok" birodalmába tartoznék.
A középkor szélsőséges "realistáinak" álláspontja bukkan fel újra
(a 9. századi Scotus Eriugena szellemét megidézve), miszerint az
elvont fogalmaknak is reális léte van. A "realizmus" bűvöletében

az élet számos területén háttérbe szorul a lét potenciális birodal
ma, a valóságnak a lehetőségi hátországa. Már pedig nem épülhet
biztos alapokon álló (sziklára épített) ház terv nélkül, nincs embe
ri törekvés cél nélkül, nincs belső béke a boldogság egyéni definí
ciója nélkül. Nem véletlenül állítja Heidegger, hogya Lét önmaga
előtt van. Hogy "mi van", azt a "mi lehet" határozza meg.

A "szív békéje", a boldogság tehát nem annyira valamely sta
tikus állapot, mint inkább cél, irány, amely felé törekszünk. Ami
"lehet". A mindannyiunk által vágyott belső állapotot statikus
adottságként elgondoló ember gyakran hamis boldogság-fogal
makat alkot magának. Vannak, akik az egészséggel azonosítják,
mások a gazdagsággal, vagy karrier sikerekkel. Ismét mások a
boldog családi életet, vagy a vallások ön-értelmezte feltételeit te
kintik azonosnak a belső békével. Csak ne látnánk annyi boldog
talan embert, aki egészséges, gazdag, sikeres családanyát, aki
örömképtelen, apát, aki számára robot a mindennapi élet, ne is
mernénk savanyú ábrázatú vallásos buzgólkodót.

A szív belső békéje hasonló a gazda belső állapotához, aki 
miután a termést learatta, betakarította, s az éves kenyérnekvaló
zsákokban nyugszik a csűrben - holtfáradtan elnyúlik ágyában.
Ez az érzés két feltételen nyugszik: világosan meghatározott cé
lon, és a cél felé megtett jelentős lépésen. "Végcél", azaz statikus
állapot nincs: a búzával még sok tennivaló van a kenyérig, s ha
marosan vetni kell az újat. Cél és haladás, önmagunk valóságá
nak közelítése önnön ideáljaink felé.

Negyven éves házassági évfordulónk alkalmából szentföldi út
tal ajándékoztuk meg egymást. A Nyolc Boldogság templomában
a szentmise alatt - a szakrális téren kívül a turisták tömegei rót
ták köreiket - döbbentem rá, hogy mi a különbség a turistaút és
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a zarándoklat között. Semmi, hiszen ugyanazokat a helyeket jár
juk végig, szállodákban lakunk, étkezünk, bámészkodunk, fény
képezünk, vásárolunk. Mégis, a zarándok egészen más, útjának
nem csupán múltbéli és jelen, de jövőbe vetett dimenziója is van.
A szent helyek a zarándok számára nem csupán történeti, de sok
kal inkább iránymutató jelentést hordoznak. A hazatérő turista
csupán egy - legyen akármilyen gazdag - élménnyel gyarapo
dik. A zarándok - megtérte után - már nem ugyanaz a sze
mély, mint amikor vállára vetette életének terheivel és vágyaival
teli tarisznyáját. A zarándok szívében béke és nyugalom honol,
mert halad valami felé, a "mindennapiság" valóságából kilépve a
szakralitás végtelen mezői nyílnak meg számára.

A Hegyi beszéd boldogságai is a jövőbe vetülnek. A lélekben
szegények, a szomorúak, az igazság éhezői (Mt 5,3-12) nem
azért boldogok, mert ilyen "adottságaik" vannak, hanem mert a
jövő ígérete áll nyitva előttük. Sőt, mintha Jézus a "boldogságot"
negatívadottságokból bontaná ki, a lukácsi változatban (Lk
6,2-23) egyértelműen.

A lelki béke, a szorongás, a depresszió ellentéte nem valami
leülepedett tespedés, hanem, mint a nyolc boldogság dinamiz
musa mutatja, mozgás, úton levés, zarándoklat egy minden em
ber számára - személyi attribútumként adott - cél felé, amely
nek iránya önmagunkat meghaladóan kívülre, a transzcendens
valóságra mutat.

,/,/

OSZ a hegyen
Válaszom műfaja körkérdésre talán szokatlan, de (aztgondolom) közvetve
arra válaszol.
Amióta nyugdíjazták, mindennap ugyanazon az úton megy föl a
hegyre. A keresztig autóbusszal, onnan a horhoson végig gyalog. Ha
ismerősökkel találkozik a buszon, ketten-hárman együtt indulnak el
a meredeken emelkedőúton. Ha a ház kerítéséhez ér, megáll a kapu
ban, zsebéből előkeresi a kulcscsomót, kinyitja a zárat. Belép a telek
re, behúzza maga után a kaput, amit egy drótkarikával rögzít. Mé
lyet lélegzik, könnyűnek érzi magát. Ha süt a nap, ha fúj a szél, ha
szakad a hó, ha ömlik a zápor, ezt az utat minden nap megteszi.

Az első útja a pincébe vezet. Ha ismerőssel jön föl a hegyre,
az nem mehet el addig a háza előtt, amíg be nem hívja. Leülteti
a vendéget, kinyitja a falba épített szekrényt, két poharat vesz
e16, leakasztja a szögről az üveglopót, lemegy a három lépcsó
fokkal mélyebben nyíló pincébe, a hordók között ma tat, majd
előjön a borral teli lopóval. "Ezt kóstold meg" - mondja. Van,
akinek a fehér borból tölt a pohárba, van, akinek a vörösböl,
olyan is van, akit a fehér után a vörösből is megkínál.

991


