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Költő

használjuk nehézségeink leküzdésére, és nem utolsósorban önma
gunk megismerésére. A hatvanas évek második felében jártam
hozzá, amikor ez - a mai fiatalok számára talán érthetetlenül 
szigorúan tiltott témának számított. Emellett azonban más mód
szereket (például Rohrschach- és Szondi-tesztet) is használt.

Leírhatatlan jelenség volt, valóban a testet öltött lélek formáját
viselte fehér hajával, vékony, átszellemült arcával-alakjával. Hi
hetetlen finomság élt benne. Tudta, hogy nem vagyok katolikus;
a néhány év alatt, míg hozzá jártam (életem kétségtelenül legne
hezebb időszakában) mindössze kétszer-háromszor mondta, azt
hiszem álmatlanságommal, kétségbeesési rohamaimmal kapcso
latban: ilyenkor fohászkodni kell. A "kell" tanácsot és nem ja
vaslatot jelentett. Ő maga azonban, ebben biztos voltam, s ma is
biztos vagyok, minden nap irnádkozott értem.

A legnagyobb segítséget adta, amit embertől kaphatunk, és ez
az, amiről valójában ezen a karácsonyon szólni szeretnék. Ez a
segítség az előlegezett, várakozó szeretet, ez alakította ki (leg
alábbis bennem) először azt az érzést, hogy minden gyarlóságával
szerethetik az embert, s ha bennünket ígyelfogadnak, mi is elfo
gadhatjuk gyarlóságainkat. A legnagyobb csodának és a legna
gyobb ajándéknak azt a racionálisan máig is érthetetlen magatar
tást tartottam, amiben ez az előlegezett szeretet nem általános
magatartás, hanem személyre szabott érzelem. Talán ő szerette (és
ő ismerte) leginkább saját lényemet de egészen különös módon
már akkor így éreztem, amikor még elég keveset tudhatott rólam.

Azt hiszem, ezt nevezik a szeretet misztériumának.

A remény derűje
Az "itt és most" időszerű dolgokkal, napi eseményekkel való foly
tonos együttélésünkre utal. A jelen diktatúrája, hogy létezésünk
konkrét pillanatában már csak elvontan, emlékként van meg a
múlt, s olykor képzelt világnál is bizonytalanabb. És tervekkel,
szorongással, sóvárgással várandós, ismeretlen arcú a jövőnk. Az
"itt és most" kényszere nehezül ránk: gondolatokat, cselekedete
ket követel tőlünk, tehetetlenségünk ellenére is tudatos válaszokra
késztet. Nos, tudjuk: az itt és most a mulandó, a romlandó terepe.
Mégis jelen lehet benne az éltető mag, a jó földbe hulló. Tagjai va
gyunk-e egymásnak? Hogy azok legyünk, ahhoz kevés a jó szán
dék. A gyakorlati teendők szorgos elvégzése alig kecsegtet mérhe
tő eredménnyel. Járandóságainkért küzdünk, mindazért, ami a jó
tétemények véghezviteléhez nélkülözhetetlen. Nem maradhatunk
ki a mindennapi lét, a társadalmi élet formálásából, ugyanakkor
nagyvonalúan, könnyelműen (a könnyűvé tett szív bizalmával)
kell éltetnünk magunkban a nem evilági reményt. Használván jó
zanul a nekünk adott kegyelmet. Azt mondja Szent Pál: legyünk
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derűsek a reményben. Holott nyomaszt a szegénység, rémít a ter
ror, a háború, megaláz a hazugság és kapzsiság világhatalma. Ha
megbízunk egy jövendő szentnek sejthető kortársunk szavaiban,
akkor ezen csak a könyörületesség globalizációja, a szeretet civili
zációja segíthet. Az a szemlélet, mely a kapott ajándékokat nem
kevesli, hanem elámul rajtuk, mely nem hiányolja itt és most a cso
dákat, hanem fölismeri azokat a jóság ragyogásában, létünk képte
len-gyönyörű természet fölötti mivoltára figyelve. Tele vagyunk a
praktikus lét információival: agyunk bal féltekéjét fejlesztjük egyre,
immár hosszú évszázadok óta. A bibliai idők emberei, prófétái in
kább hagyatkoztak a jobb féltekére, s talán nekünk is képzeletünk,
bensőnk álomszerű, ártatlan figyelme lehetne Isten megértésének
érzékszerve. A meta-realizmus ez, melyről Guitton beszél?

Csak a napi érdekektől elvonatkoztatott örök jelenben csele
kedhetünk eredményesen, az itt és most ügyei érdekében is.
Egymás tagjai vagyunk, s ha egyek Krisztusban, akkor e termő

aktualitásból fakad a hála hatalmas öröme, melyről Chesterton ír:
Assisi Szent Ferenc teljes mélységében megértette a hála filozófiá
ját, a mélységet, mely beláthatatlan és végtelen. Tudta jól, hogy
Isten dicsérete akkor áll a legszilárdabb talajon, ha alapjait a sem
mire vetették. S éppúgy tudta azt is, hogy puszta létezésünk égbe
nyúló, szédítő csodáját akkor mérhetjük fel igazán, ha ráeszmé
lünk, hogy csupán egy kűlőnös kegyelem folytán létezünk...

Hogy egymás tagjai legyünk, annak csupán a szeretet, akár
viszonzatlan, visszautasított, vértanúságra szánt szeretet, nem pe
dig a közös érdek, az alapvető elvekben való egyetértés a feltétele.
Egymás tagjai vagyunk a nekünk adott különböző ajándékok által.

Aki költő, alkotó, fedezze föl az eddig még el nem gondolt
létigazságokat, műve által megvilágosítva annak élvezőit s ön
magát - amint Heidegger képzeli. A gyász zenéje vigasztal, a
kegyetlen tragédia szépsége ad erőt a léleknek. A remekmű nem
virágként dísze e világnak, hanem a teremtés törvényei, a termé
szet által inspirált "való világ" - része a még mindig történő te
remtésnek. Ottlik hangján hallom Kosztolányit: tévedés azt hinni,
hogy az író érti az életet, és mint valami tanítómester elmagya
rázza. A költő nem érti az életet, és éppen azért ír, hogy az írással
mint tettel megértse... Cselekedetekből fakad gondolataink vilá
gossága is. Az itt és ma ügyeiben pedig az igazi tett: az imádság.

Bizonytalan erkölcsi állítás az, hogya cél szentesíti az eszközt.
Az imádság esetében pedig épp fordítottja lehet igaz. Ugyanis
amit az imádság által elérni vágyunk, az kevésbé fontos és érté
kes, mint maga az eszköz, a gyakran tehetetlennek látszó szó,
mellyel Istenhez fordulunk. Eszköz az imádság, de egyúttal - az
öröklét nyelvét próbálva - már megvalósult mennyei cél is. S
minden egyéb földi reményünket épp így, csak ezáltal szentesíti.

Lelkesítse mindennapi munkánkat, egymás tagjaiként, a re
ménység derűje.
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