PARDI ANNA

A vigasz benső
mozdulásai
Az azonam nagyon hasznos, ha a

vigasztalanság elleni küzdelemben mi magunkat változtatjuk
meg er6teljesen.
(Loyolai Szent Ignác)
Az er6s lelkület kifejlesztésére
Loyolai Szent Ignác jelentős lépéseket
tett. Sorsát úgy alakította, ahogy lennie
kell, erőit úgy szervezte, amint tennie
a magasabb szempontok érvényesüléséért
kell, a Szeretet megművelte, midőn a
szeretet műveleteit magában annyiszor
rögzítette.

***
Anyagi tűz a fát, szellemi tűz az elmét
gyújtja, világosítja meg. Ignác atya a
Lelkigyakorlatokban Krisztus életének
a pontról pontra rögzítésében spektrálanalízist
végzett el. Utasítás, szabály, módszer
ajánlat, a célzatos választások köre
a rendezetlen hajlamok kízárását
követelte.

***
A történelem akkori struktúráiba
Krisztus örökké ifjú szubsztanciáit
engedte be. Változtatni egy rossz
világon örök, de profundis törekvés
Istenben, emberben. Aki volt, aki eljövendő,
aki első és utolsó, közben is hat rejtéizködve
a létezőkben. Isten dolgozó ember módjára
viselkedik.
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Messziről

megjön az ítéletidő.
A most élőkben közelről, percenként
megtörténhet az ítélethozatal önmaguk
megjobbítására a pszichés, impulzív
képességekkel. Akkor nem az anyagiak
lennének a kincsei a zűrzavar tűzfészkeiben.
Vezérelve és alapigazsága szentségekben
van a létnek.

***
Az ignáci kincsek nem olyanok,
amilyeneket a vakondoknak, a denevéreknek,
a halottszállítóknak odadob az ember,
vagy a panellakások omló,falazott
fedőrétegének, a médiakutatók jövő
fogyasztóinak címzett dajkameséivel.
E kincsek Krisztus kincstárából valók,
vércsöpp okiratok.

***
Ignác atya nagy érdeme a magunkba
mélyedés technikájának kidolgozása.
Nála himnuszt énekel a magatartás,
a fegyelem. Isten temploma az eleven,
éltető erők centrumában működő, a
mindenható, mindentől épülő szépülés.
lsten az erős lelkületek mindent látó
SPEKTRUMA.
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Volt egyszer
egy filozófus
Pavel Florenszkij emlékére
Krisztusnak a Halál és a Romlás felett aratott
még nem szívtafel magába a teremtés,
még nem dolgozta fel egészen: ami azt jelenti,
hogy az ismeret teljessége sincs meg.
(Pavel Florenszkij)

győzelmét

Mélységes bánat gyermekéből lett
a mélységes öröm gyermekévé. Az öntudat
önatomja addig forgatta mélysége szakadékait,
mígnem rálelt az Igazságra, fiilérepült
földi énjének, titokzatos megismerések alanya,
hely- és időmeghatározta állítmányaként.
Egyedül Isten az, aki megszünteti
a kislelkűséget bennünk, tőle nincs elaprózódás
többé, egyedül Isten adja fel a leckét,
a tűzpróbát; az ember egész szervezetét
megtisztítja azzal, ha ráfigyel, csak rá,
a Szentatyák legdrágább szavaival.

***
Az ellenség elrejti a legdrágább
szavakat. Az ördög teremtésellenes,
üres normálalt ad, meggátolja az emberben
a végtelen iránti imádó szükségleteket.
A terméketlen elméknek, a semmitmondásnak
örül; bitorló bitang trónja ne fedeztessék fel.
Aki viszont egyszer bement Ura örömébe,
el nem vétetik többé tőle az. Pavel Florenszkij
élete utolsó évtizedét szibériai száműzetésben
töltötte, ő, a felszentelt pap, filozófus,
nyelvész, csillagász, matematikus, elektromérnök,
költő, képzőművész, polihisztora sztálini időknek.

***
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Ura öröme a legnagyobb fenyegetettségben
is arcán ragyogott. Egy büntető tábor foglyaként
dokumentum filmtekercs őrzi e drága arcot, kinek
szemüvege mögött a hattyúdalban eltűnt köbgyökök,
egy Szentoroszország képzet a Vígasztaló;
a Szentlélek mértanával a tévtanok ellen rajongott.
Illés próféta szavai: És az Úr, aki előtt
állok ma, emelte fel a fagyott földre
majd rárogyó, robotoló testét, fagyott kezek,
e megkékült imák rengetegében mutatott a legmagasabbra
a legalacsonyabb hajlamoknak engedő tömeggyilkosságokban
Pavel Florenszkij orosz, nem szovjet filozófiai őszentsége.

***
Az Uráion túl hulló apostoli levelekben,
a Jézus elölt drága neve bujdokló szibériai
messzeségekben lsten tékozló gyermekéből már
az istentagadás bfinöző, gépfegyveres gyermeke
lett. Nem kellett Krisztus intő szava a tömegeknek,
a gyehenna jött banditák söpredékével.
Jóllehet, a Szentatyák tanulmányozása
ellentmondott a modern világszemléletnek,
Pavel Florenszkij mégis szűn telen ezt tette.
Mikor 1933-ban érte küldték a fekete autót,
nem búcsúzott a múlt évek ékszerdobozában
pihenő Moszkvától, nem búcsúzott.

***
Isten az Élet és az életnek, vagyis a
a teremtésnek az Oka. Ez azt jelenti, hogy
a Hazugság Halál és a halálnak, vagyis
megsemmisülésnek a forrása. Isten Osszhang
és Rend: a Hazugság pedig Zűrzavar és Anarchia tekintett a hóban bukdácsoló fel saját szavaira.

Fénytársa, a Nap, liturgikusan bíztatta.
Pavel Florenszkij távol a mezők liliomától
a Világszám Szférák Liliomát a fizikai síkon
biológiai sikolyok közt megkapta, a nyomós
szukség, a kauzális kényszer, a támadó gonosz
összes cselvetésével szemben. Mert magába szívta
.Krisztusnak a Halál és a Romlás
felett aratott győzelm ét, a teljes
ismeretet, sok százezernyi szegény
fogoly imát/an törmelékében.
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