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Költö

Bányamunka
Napok óta győzködöm magamat arról, hogy egyáltalán kell-e gon
dolkodni, s ha igen, hogyan a szívről, a tisztaságról, az egyszerű

ségről. Vagy jól szólni róla. Legszívesebben nem tenném. Elidege
nedett a világ (s benne én is) ezektől a fogalmaktól, szavaktól. De
nem attól, amit jelentenek. Mit is jelentenek? Tehát nagyon is kell
róluk gondolkodnunk; csak másképpen. Már-már dühösen kere
sek szavakat, amelyek még nincsenek - nem elkoptatva, hanem
- kiforgatva önmagukból. Akár a leglehetetlenebb, képtelen, kita
lált szavakat, hogyamélyéhez férkőzzem annak, amire vágynak
az emberek, mégis az első sikertelen próbálkozás vagy a minimális
megértés kísérlete után reménytelenül föladják.

Nézzünk szembe a dologgal: alig akad valaki, akinek a szív
ről nem a vérnyomásmérő jut az eszébe. A tisztaságról nem arra
gondol, hogy már az ötéves gyereket is elcsábítják. S ami ennél
sokkal rosszabb, hogy már ő is csábít. Az egyszerűségről, hogy
nincs rajta a világhálón. Vagy hogy X-nek még számítógépe
sincs ... Egyetemes romlásba csúszott a világ. A nyüzsgő, ren
dületlenül fecsegő, s kietlenül sivatagos fölszínre vagyunk kény
szerítve. Fondorlatos módszerekkel az elmerülésnek még a
szándékát is büntetik. A mindenféle feslettség jelen van a leghi
telesebbnek látszó körökben, a legrejtettebb zugokban is; "go
nosz nemzedék" lettünk. S akkor az "ókori bölcsek" és "a ke
resztény egyházatyák" munkáira hivatkozunk. Magunknak?
Nekik? Mindenkinek? Látnivaló, hogy ez így nem megy. Megáll.
Leül. Eltűnik. Meg kell hoznunk a kínkeserves áldozatot: tényleg
"újuljatok meg lélekben és érzületben". Töviró1 hegyire át kell
látnunk, hol tart "a mai nap".

Két tűz közé szorultunk. Az Evangélium a mindenkori ember
létföltétele; nélküle nincs. Hogy mi nincs, azt még az is tudja,
akit nem izgat az Evangélium. Az Evangélium az emberek több
ségét mégsem érdekli. Vagyis - ez biológiailag is igaz - a leg
sajátabb élete az, ami nem érdekli. Hát még a másiké... Ez
ugyan "több" tűz, de lássuk a másik "két" tüzet: a helyzet sok
kal rosszabb annál, mint azt képesek volnánk fölfogni. Ám mi
nél rosszabb egy helyzet, annál könnyebb rajta a legkisebb jóval
segíteni. Pedig itt nem a legkisebb jó van, hanem olyan, amely
"Salamonnál is nagyobb". Az a legkisebb jó azonban nagyobb
közönynek ütközik, mint valaha. Meg akarsz halni?, ezért meg
azért, kérdezem a tinédzsert. Miért ne? Még nem próbáltam,
mondja és faképnél hagy.

Mindaz, amit Jézus mondott vagy tett (ez nála egy), tökélete
sen és hajszálpontosan él, s érvényes ma is. Se egy pont nem
veszett el belőle, se egy vesszőcske. A legvégletesebb elidege-
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nedésre és közönyre is van, lesz válasza. Az összetorlódó jég
hegyek kellős közepén is el fogja lehelni az anarchiára hajló ta
gadás hidegét. Miért? Mert ő úgy igaz, hogy maga az örökélet.
Ez az egyetlen fontos igazság. Ezért mindazon, amit a föntiek
ben érzékeltettem, ott lebeg a lehetséges, valószínű és generális
tévedés függönye. De amit látunk, azt súlyos vétek letagadni.
Az akár lesújtó tapasztalatainkat nem szabad szétsimogatnunk.
A külsö-belsö bajok tömény párlatát kedves semmitmondással
nem szabad ihatóvá hígítanunk. Nehéz, fáradságos bányamunka
vár a keresztényekre. Ez pedig leszámol az illatos, érzelmes, kel
lemesen találékony illúziókkal. Elég rápillantanunk a keresztre.

Viszont a kereszt karácsonykor Jézus Krisztus történetét idézi.
Története pedig azzal kezdődött, hogy kisdedként jászolba fek
tették egy szükségszálláson. Jézus életében nincsenek kitüntetett
jelentőségű szakaszok. Egész életét, annak minden mozzanatát
igazi kiléte pecsételte le- és meg. Szíve a tisztaság, az alázat, az
egyszerűség forrása, teste, nyitott kamrája.

VÖRÖS ISTVAN Az értelem szelídsége
Költő "Az emberek búvóhelyeket keresnek maguknak."

(Marcus Aurelius)

" ... a sűrű ködben már a csőrük hegyéig se láttak"
(Selma Lager/öf)

Búvóhelyet keres az ember, és megtalálja
önmagát, szétnéz, mint tűz melló1 az ősember,

elég-e ez? Nem kell kerítés, nem kell
biztonsági zár, riasztó sem kell,
nem kellenek őrök, emberi és gépi
szemek, emberi és gépi falak, nem
kell a másikfélelme, nem kell a másik
irigysége, hogy saját magunktól önmagunkig
eljussunk. Eljutni a lehetőségek határáig és
onnan tovább, olyan, mint egy ablakból
átlépni a hársfa ágára. Átlépni a hársfára,
de nem azért, hogy lemássz, nem
menekülsz senki eló1, elindulni
fölfelé a vezérágon, aztán tovább
a levegő vezérágán, mely már nem
hajladozik alattad. A csoda
egyszerűségével bújni a kék levelek alá,
ha repülő jön arra. A csoda kék egyszerűségével

ülni a suhanó vadludak közé az ékbe.
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