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A LÉLEK

"Uram, Uram! Miként vélekedel dalaimról?
Nagyon félek, hogy közeli rokonai a bűnöknek,

Dicsőítés, ima, himnusz illenék Hozzád, de engem csupán ábrándok, bolond
ságok foglalkoztatnak ; névtelen, arcnélküli szerelmek, nyomorult kis vonzalmak,
gazdátlan, csavargó gondolatok, játékok, rendetlen szökellések, ugrándozások; da
laim nem Rólad és nem a mennyországról énekelnek: fiatal, éretlen démonok:
tánca mindez,

Eddig még nem okoztak bajt, de szabadosságukkal talán sértenek Téged,
ahogyan én is megbántlak fantáziám játékaival és dalaival."

AZ ÚR

- En is játékosan teremtettem. És fantáziámtól szép lett a világ. Jóllehet
kedvelem az erényt, nem csupán ártatlan fehér virágokat teremtettem. Különféle
színü virágokat vetettem a földre. _Megelégedhetnem volna a jó, becsületes virá
gokkal: amilyenek a kamilla, a borrágófű, a zsálya, a mályva, a hársfavlrág, a'[

atracél, - a gyógynövények népes családjával, melyekben mindenki bízik; de
kigondoltam a digttáliszt is, a sísakvirágot, a bürökvírágot, a mandragórát, a hu
nyort, a maszlagot, a mérges gombákat: a káros növények rosszhírű csapatát.

Mindazonáltal még ők is lehetnek hasznosak, még ők is. Ezt bizalmasan kö
zöttem velük, de kértem, tartsák titokban, hogya mágusok, a tudósok - szeretek
nekik meglepetéseket készíteni - ha keresik, fölfedezzék bennük a jót.

Az embernek egyszerűen annyit mondtam: "Ne ízleld meg, rníg nem kértél
tanácsot." De az állatoknak semmit sem mondtam. Ok közelebb vannak hoz
zám. Ok tudják.

Megtörtónik, hogy mikor vigasztalást várunk barátunktól, nem kapunk.
Megtörténik, hogy mikor szomjazunk, a baráti szeretet elfelejt italt adni.
Ez azért van, mert az emberi szeretet forrása nem kimeríthetetlen. A vigasz-

talónak is, akár nekünk, vannak terméketlen órái. Aki erőt ad nekünk, olyankor
erőtlen. Aki örömet ébreszt bennünk, olykor saját örömét is elvesztette,

Értsük meg őt. Szenvedjünk együtt vele szegénysége láttán. Ne legyünk igé
nyesek. Barátságából. jóságából ne követeljünk szüntelen a legtöbbet, amit adní
képes, legyünk hálásak a legkevesebbért is, amire hajlandó... a kevésért. amije
van, és amit ad.

UTAK

Ki akar Istenhez eljutni? Minden út jó.
Vannak, akiknek vallásossága [árkálásban, nézdegélésben. naív ájtatosságban,

édes érzelmekben merül ki.
Híres kegyhelyekre zarándokolnak, emléktárgyakat hoznak onnan, - pár

csöpp szenteltvizet, érméket, olvasókat. Ha gazdagok, a Saint Sulpice utcában
szép, festett szobrokat vásárolnak plébáníájuknak, ha szegények, apró Szűz Má
ria szobrokat vesznek maguknak.

Mások buzgóságukat ájtatosan összekapcsolják a harmónium elnyúló hang
jaival, élvezik a lágyan hangzó énekeket, tercelnek hozzá.

Ezek is, mások is érzelegnek. Jézust vőlegényüknek hívják. Estefelé összekul
csolt kézzel, hunyt szemmel, boldogan időznek a templomok félhomályában.
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Mások, szárazabb lelkek, kevésbé boldogok, csupán gondolataikkal közeled
nek Istenhez, Imájuknak nincs szüksége képekre, nyílegyenesen száll a láthatat
lan Isten felé.

A jámbor lelkek néha hitetlennek tartják őket. De időnként azok is megkí
sértheti a gondolat, hogy az egyszerűeket bolondoknak tartsák.

Orizkedjenek ettől! Isten mindenkinek jelen van.
Mindennek készített utat, a lábaknak - az állatokénak is - és a szárnyak

nak, sima. ösvényeket virágokkal és tövisekkel, szederrel és erdei szamócával a
kedves kicsi lelkek számára, a szédítő kerek mennyboltot, ahol magas szárnya
Jású lelkek bolyonganak, lebegnek az űrben, az iszonyatos végtelen térben.

Minden órának rendezte útját. Mikor a nagy madarak elfáradnak, megpihen
nek egy ágon, enyhet ad nekik egy virág, megnyugtatja őket egy dal. Az elve
szettnek hitt ima bízonyosságot nyer egy gyertya fényétől. .

0, ki gazdagabb mint én, a kicsiny, aki gyertyákat égettem és imádkoztam
Mária forrásainál ?

Két ellentétes elv.
Az egyetlan jó - a Szerétet.
Az egyetlen rossz - a Gőg.

A Szeretet neve Isten.
A Gőg neve Lucifer, a Világ Fejedelme, a Sötétség Hatalma ...
Hatalom - Fejedelem - Erő - Fekete fény.
A Szeretet - Lény, aki ad, önmagát adja, azzal gazdagszik, hogy mind többet

és többet ad.
A Gőg - Lény, aki elveszi, amire vágyik, és szétrombol maga körül min-

dent, mert egyre növekedni akar, ő, egyedül ő.

A Menny - vagy a Pokol - nem hely, hanem a lélek állapota.
A Menny a folyamatos Szeretet. Örök.
A Pokol -a folyamatos Gőg. Örök.
Mióta világ a világ, a Menny a Szeretet által Menny, a Pokol a Gőg által

Pokol, ahol minden lélek választ, kialakítja üdvösséget vagy kárhozatát.
A Halál megszüntetí az alkotást. Az Itélet elkönyveli a választást.
Isten nem tehet semmit.
És Istennek mégis cselekednie kell, ha az Egyetlen akar maradni, Istennek

akarnia kell örök harcának győzelmet, és a Szerétet Birodalmába kell vezetnie
az Angyalokat és a lelkeket, azok kivételével, akiket a Gőg semmivé tett.

*Uram, rníként a férj először viszi házába ifjú feleségét, ahol az anyós ural-
kodik. így vezettél Te engem Anyaszentegyházadba, hogy ott éljek Veled.

A fiatalasszonynak együtt kell élnie anyósával. és az anyós törvénye gyakran
keményebb, mint a férj éé.

Az anyós néha többet parancsol, mint szükséges volna, visszaél életkoraval.
tapasztalatával, hatalmával, s a tisztelettel, melyet maga iránt kelt. És a meny
;:él tőle. Közelében lélegzetet sem mer venni kedve szerint. De férje szerclrnéért
csöndesen engedelmeskedik.

Igy Uram, az Anyaszentegyházban én is alig merek önmagam lenni. Hallga
toklVIióta eszemet bírom, félek tőle - reszketek kemény, merev emberi kezei
től - de a Te szerelmedért Uram, mindent megteszek. amit kíván.

Az jó, hogy vigyáz rám és nem engedi, hogy kissé bolondosan. vagy nagyon
könnyelműen viselkedjem színed előtt, mint egy oktalan, dőre kislány. Ö jobban
tudja, mint én, rní dllik, mí nem.

De Te, én Uram, akit szeretek, Te, aki egyetlen védelmezőm vagy. mondd
neki, ne szorítsa oly erősen hatalmas kezeivel mellemet, mondd neki. engedjen
egy kis lélegzethez jutni.
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Ha Te mondod neki Uram, hallgatni fog rád; Téged szeret, és megkímél a
kedvedért.

És szeretni fogjuk egymás mi is, mert Téged szeretünk, és mert Te is 5ze
retsz minket.

*A történelem folyamán a nagy rajongók tekintéllyel akarták - és szeretnék
még ma is - a hitet az emberekre erőszakolni.

"Kényszeríteni kell őket."

Azt akarták, hogy aki uralkodik, akinek hatalma van - akár főpap, akár
vezető - hatalomért föl is használja, üldözze a szájból, tollból, gondolatokból
eredő tévedéseket és az igazságot mindenkire kényszerítse rá. - Ez lelkiisme
retbeli kötelessége annak, aki felelős a népért és akinek el kell azt vezetnie az
örök üdvösségre.

Istenem, félek, hogy silány keresztény vagyok, hogy közömbös számomra a
'Te országod, mert ezt a buzgóságot nem tudom magamévá tenni.

Mégis hiszek, Uram, hiszek ... Segíts hitetlenségemen.
"A teremtett vilag első órájában, mondja Isten, az ártatlanok kertjében meg

alkottam az embert. Szabadnak teremtettem. Az én felelősségemre. Az ő felelős

ségére. Szabadnak teremtettem. Vétkezett. Szabad volt."
"Megkötöttem testének sáranyagát. ahogyan mínden teremtményét, az anyag

egyetemes szükségszerűsége szerint, de nem kötöttem meg Lehelletemet, mely ott
fú, ahol akar; ezt azért adtam volna, hogy leláncoljam?"

"Testét hatalmam alá rendeltem, lelkét nem. Csak ez tud nekem nemet mon
dani, ahogyan az Angyal is nemet mondott ... Azt akartarn tehát, hogy ne kény
szerből. hanem önként mondjon igent nekem."

"Növel heti-e dicsőségemet a szolgaí, a rabszolgai imádat ? .."
"Tereld felém az embereket, irányítsd felém őket, hogy Engem válasszanak.

De ha te kedvük ellep tiszteletemre vagy akárcsak térdhajtásokra. szavakra
kényszeríted őket ígéretekkel és fenyegetésekkel, ha lelküket szolgamódra leigá
zod, ellene mondasz Lehelletemnek. lealacsonyítod a hatodik napon alkotott mű

vemet."

El kell fogadni önmagunkat, tökéletlennek, félig bűnösnek, félig szentnek, a
szakadatlan árnyék- és fény-örvényléssel együtt, amely az eleven lélek élete.

Nem szabad magunkat a teljes tisztaság utáni törekvéssel kifárasztani.
A legnemesebb, a leganyáskodóbb lelkek néhány ragyogó nagy erényből és

ezerféle nyomorúságos hibából vánnak megalkotva, melyek néha jóságukat táp
Iálják, ahogya búza is a rothadó talajból él.

*Ne bízzunk abban, hogy Isten ezt vagy azt a bajt eltávolítja tőlünk. Abban
se, hogy megment a legnagyobb szerencsétlenségtől, a haláltól.

Mert Isten szemében a szarencsétlenség nem szerencsétlenség, a halál nem
balál.

Közönvösen iszunk a szenvedések negyedórájának kelyhéből. a Getszemáne
kelyhéből. a Golgota kelyhéből.

De érjen csak szerencsétlenség, jöjjön a halál, Isten irgalmához fordulunk,
amely majd megszabadít a bajtól.

Kisgyermekmódra fogom kérlelni őt.

Milror a gyermek imádkozik, a hit azt kéri: "Távolítsd el tőlem ... add ne-
kem . .. ments meg engem ..."

Az engedelmesség hozzáfűzí: "Ha neked is úgy tetszik."
A tapasztalat - a kételkedés - remegve suttogja:
"Gyakran. majdnem sohasem tetszik úgy neked."
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A remény elhomályosul de az imádat meghajlik.
"Legyen meg a Te akaratod".
És a Szeretet - búsan - befejezi:
Deo gratias.

Nem vagyok ájtatoskodó. A reggeli misén kívül keveset imádkozom. De Isten
jelen van otthonomban. Jövök megyek, alig szólok hozzá, alig gondolok Rá. De
ci közel- van. Csak el kell fordítani fejemet a munkámtól, csak egy pillanatIig kell
keresnem út, márís megsejtem valami árnyékba olvadva szegényes falaimon.

Az egy lakásban élő család tagjai nem sokat beszélgetnek egymással. A lá
togatók miatt abbahagyják munkájukat, velük leülnek beszélgetni. Az apa és a
gyerekek, a gazda és a szolgák miről beszélgethetnek ? A reggeli étkezéstől az esti
étkezésig mindenki megy a dolga után, egyik az udvarra, másik a mezőre, van
aki a konyhába, ismét másik a városba. Néha egy-egy futtában odavetett szó,
parancs, biztatás. Ennyi elég.

És ha valami veszély közeleg, ott a gazda. Öt hívják. Ha valami nehezen meg
oldható, tőle kérnek tanácsot. A munka az ő szava után igazodik. Itt van. Ú a
ház oszlopa. De néha elmegy. Melyík családapa nem hagyja el soha otthonát?
Mialatt távol van, egész háznépe hátrahagyott parancsai szerint él. És ha érke
zése késik, ha az est leszálltával a rosszul bezárt ajtókon belopakszik a félelem,
ha a gazda ily későn sem tér vissza, ha talán éjjelre is egyedül hagyta nyugtalan
övéit, ha talán már nincs is többé, akkor múlnak napok, múlnak hónapok és
ezek a szegény teremtések az üres házban továbbra is gazdájukból élnek, az
ő szokásához és törvényéhez igazodva.

Szavaidból élek, még ha el is vesztettelek.

*Ú Istenem, hasznosítsd öregségemet. mint a takarékos családapa, aki a hul-
ladékot és az ócska holmit is fölhasználja.

Az összetört és megtaposott szalma még mindig jó fedélnek a kutyaólra, a
faszilánkokból is lehet egy kis tüzet rakni, hogy melengesse a szegények ujjait.

Édesapám, aki nem volt hivő, így szólt hozzám:
"Észr,evetted-e mílyen gyönge a katolikusok hite? Ha én hinnék az Eucharisz

tiában - Isten a földön -, gondolkoztál már ezen? - Isten! - semmi más
nem létezne a számomra. Egyedül a szerzeteseknek van hitük. Egyedül ők logí
kusak, egyedül ők élnek igazuk valóságában."

Mikor így hallottam beszélni, félelern fogott el, hogy egész életemet megcsúfo
lom, és elpazarlom a nagy Ajándékot.

Mit tegyek hát? Ha énem legmagasabb csúcsára kapaszkodom, ha megprő

bálok ottmaradni, miután elhagytam a földet, levegőt, szemern behunyva, süke
ten, ha nem használom lábaimat, kezeimet, ha nem élem az életet, ha a lehető

legmesszebbre távolodom Ielkerntől, közelebb kerülök Istenhez?
Milyen fára kell felkúsznunk, hogy elérjük az eget?
Az ember hiába akar fölfelé menni, hogy Istennel találkozzék. Isten eresz

kedik le hozzá. Nem sokkal száll mélyebbre a búnöshöz mímt az igazhoz.
Egyetlen lehetőség van; a Vágyakozás.

Fordította f' á p a y K l á r a

Ba" CI középszerűség, akárcsak a hazug szó: elfajult13.
Jevgenyij Jevtusenko
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