
· S még egy "igen" a "nem" után, sőt még egyszer, harmadszor és utoljára az "és én", ami itt
annyit tesz: "én pedig". "Én azonban - számomra Istenhez közeledni a jó." Itt ajónak eme felfo
gásában zárul a kör. Annak, aki Istenhez kőzelithet, megadatott a jó. A tiszta szívű Izraelnek
megadatott a jó, mert közelíthet Istenhez. Bizony, jó az Isten Izraelhez.

A zsoltáros befejezte vallomását, de nem hagyja félbe beszédét. Mindent egy mondatban fog
lal össze: "oltalmát", rejtekhelyét, .Llrába helyezte". Őbenne rejtezik. Most, legvégül, változat
lanul Istenhez fordulva, kimondja azt a feladatot, amely szorosan kapcsolódik mindehhez. Ön
magára rótta, Isten rótta őrá: "hogy minden művedet elbeszélem". Egykor ösztönzést érzett a
látszat hirdetésére - s ellenállt. Most tudja, hogya valóságot kell hirdetnie. A valóságot, Isten
művét. Első hiradását, az Istennek őrajta véghezvitt művéről szólót, ebben a zsoltárban küld-
te el.

Látszólag két fél áll szemben a zsoltárban: a "tiszta szivű" és a "gonosz". De nem igy áll a do
log. A "bűnös" nyilvánvalóan emberféle. A másik azonban nem. Kőzülük az egyik "baromhoz
hasonló", de megtisztítja szivét, s ime, Isten tenyerén hordozza. Nem emberi állapot. Az ember
nem "tisztább", csak tisztábbá válhat. Lényegében csak akkor tiszta, ha azzá vált, s akkor sem
tartozik sajátos embercsoporthoz. A ,;bűnösökkel", azaz a rosszak kal nem a .jók" állnak szem
ben. "Jók" nincsenek, csak Jóság van. A Jóság - mondja a zsoltáros - nem más. mint Isten kö
zelsége. Nem azt mondja, hogy az Isten közelében élők jók, hanem a gonoszokat Istentől távo
liaknak nevezi. A modern gondolkodás nyelvén ez azt jelenti, hogy vannak emberek, akiknek
nincs részük a létezésben, de nincsenek olyanok, akik a létezést birtokolnák. Birtokolni nem le
het, csak részesedni benne. Az ember a létezés ölén nyugszik, és csak közelíthet hozzá. A "közel
ség" nem más, mint ez a "közelebb kerülés", közeledés mindaddig, amíg az ember él.

A halál - az élettel együtt - a közelség és távolság dinamikáját is széttöri. A halállal eltűnik a
szív, az az emberi benső, amelyből a képzelet mesterkedései erednek, s amely forrongva követeli
a magáét, de amely megtisztulhat, folttalanná válhat. A különálló lelkek elenyésznek, s elenyé
szik a különállás. Vele tűnik a lélek megélte idő, nincs tudomásunk róla, hogy tovább tartana.
Csak a "szikla", a szív menedéke, az emberszivek sziklája nem enyészik el, hiszen nem időben áll
fenn. A világ ideje elmúlik az örrökkévalóságban, de a létező ember halála átlépés az örökkéva
lóságba, a teljes létezésbe.

MA'RTONFFY MARCELL fordítása

Juszt László-Zeley László: A NYUGTALAN ÉR
TELEM. Az emberi önismeret tudományos eszkö
zei rohamléptekkel fejlődtek az utóbbi száz évben.
Ugyanez korántsem mondható el e tudományos
eszközök közismeretérőL A rengeteg félrehallás,
félreinformáltság folytán tévhitek terjednek tova, a
sarlatánság itt-ott a tömegkommunikáció támoga
tását élvezi, az okkultizmus apostolainak gyakorta
áldozatul esik az őszinte hit, a remény és a józan
ész. Ezért kőszöntjük őszinte örömmel az ismert
rádiós szerzőpár újabb könyvét, amelyben az értel
münket és érzelmünket nyugtalanitó jelenségeket
veszik górcső alá. Míg előző kötet ük, A halál egé
szen más . . . ? jó pár. az élet véges voltával kapcso
latos kérdést megválaszolatlanul hagyott, addig
ezúttal pontosabb képet kapunk a vizsgált témák
ról: a hétköznapok okkultizrnusáról, a szerelmi
szexuális élet kultúrájáról, az elmekórtan ellent
mondásairól, az álomfejtésről. a gyász lélektana
róL
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A párbeszéd a legtöbb esetben kerek asztallá sze
lesül, olyan neves tudósok és gyak orló szakembe
rek szólalnak meg az interjukban. mint Buda Béla
pszichiáter. Hermann István filozófus, Hirschler
Imre nőgyógyász, Matrai László filozófiatörté
nész, Nyiri Tamás teológus - hogy csak néhányat
említsünk arangos névsorból. De nem kevésbé ér
dekes azok válasza scm, akiket a mindennapi élet
ben elterjedt felfogásról és praxisról faggatnak a ri
porterek : a bolti eladó, aki "mellesleg" jóslással
foglalkozik, a spiritiszta jogász, az öröm nélküli
szerelmet viselő asszony és a többiek. Tanulságo
sak a levelek is, amelyeket a rádióműsorok elhang
zása után kaptak a szerkesztők, s amelyek szelle
mes csokorba szcdve árulkodnak hiteink, nézete
ink változatosságáról. folytonos hullámzásáról.

( Mcdicina, 1982)

B. B. A.
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