
lyebb bölcsesség birtokosai lehessünk, a csak Tőle megtanulható
bölcsességé, amelyről a Példabeszédek könyve így ír: "Bízzál az
Úrban teljes szívbó1, és ne a magad eszére támaszkodj! (...) Ne tartsd
bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás
lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. (.. .) Boldog ember az, aki
megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. (... ) Útjai
kedves utak, és minden ösvénye békesség."

Vannak pillanatok, amikor a dolgok hirtelen leegyszerűsödnek,

letisztulnak bennünk. Amikor világossá válik, mi a fontos, ki a
fontos, hogyan is kellene élni. Milyen jó lenne, ha ehhez nem kel
lene egy autóbaleset, egy szörnyű diagnózis, valamilyen tragédia.
Milyen jó lenne, ha az idén elég lenne, hogy karácsony van ...

A szív egyszerűsége

CZIGANVGVÖRGV forradalom
Költö Csöndes, benső boldogság? Harmóniában magunkkal és másokkal?

A szív egyszerűsége nem terápia. Nem hiszem, hogy célja le
hetne benső béke és boldogság valamely lelki üdülöhelyen, s va
lamiféle (agytréning helyetti) "szív-tréning" nyugtató eredmé
nyeként a kikapcsolódás a világ zajából. Ahogy az imádság sem
célszerű meditáció, bár lehet gyógyító mellékhatása. Eszköz,
mely fontosabb az általa elérni vágyott célnál. Ugyanis amit lelki
harmóniánkkal, az imádság által megvalósítani remélnénk, az
kevésbé lényeges és értékes, mint maga az eszköz: a gyakran te
hetetlennek látszó szó, vagy magatartás, mellyel (bizonytalanul
bár) Istenhez fordulunk. Sokan keresik a szív édes nyugalmát,
de a profán boldogság-keresés valójában önző közönnyé is vál
hat. "Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én szívem csak nyugodal
mat éhez" - mondja Babits Mihály a Jónás könyveben...

A szív egyszerűsége, ha megadom magam a rejtőzködő Isten
szeretetének. Kétségbeesetten is lehet élni (ez Illyés Gyula gon
dolata) - így is lehet remény még a szívünkben s villanhat de
rűsen a szemünk. (Épp Illyés szebor-portréja mutatja ezt a külö
nös kettősséget Borsos Miklós márványában...)

Nem akarok megfeledkezni a világ bajáról. Szeretteim, közeli
és távolabbi, még meg sem ismert jövendő hozzátartozóim ke
serveiről. Békém nem lehet elzárkózás. Inkább esztelen kihívása
a pusztító erőknek is. A szív egyszerűsége: forradalom. A szelíd
ség botránya.

Számomra atyai barátom, Nagy Miklós író, az únyi plébános
adott erre felzaklatóan szép példát. A terror házában, a váci bör
tönben képesztette el jó szívének magától értetődő egyszerűsége
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rabtársait és kínzóit. Ártatlan volt, de hajlandó lett bűnösnek

érezni magát, nem a hatalom nevében őt vádolókkal, hanem Is
tennel szemben, s így fogadta el a rámért szenvedéseket. Nem
jövendő égi jutalom reményében, csak mint olyan szegény em
ber, szolga, aki mérlegelés nélkül teszi a dolgát.

A szív együgyűsége nem fogyatékosság. De harmóniája sem a
bölcseknek, az érzelmek mestereinek bravúrja. Csak Istennek
észrevétlen, s nem túl könnyen elfogadható ajándéka. Isten aka
ratára mond nyilvánvaló igent ennek az ajándéknak a tulajdono
sa. Nem a mennyei fényesség reményében. Nem a lelki erő re
kordereként. Hordja, kihordja ezt az akaratot, mint a cselédanya
magzatát, aggodalom és ujjongás nélkül, úgy tudva alázatában,
hogy nem is tehetne másként. Kívánságok és feltételek nélkül fo
gadja be a valóságot. Nincs földi és égi: egyetlen valóság van,
Istené. Ha nincs így, illúzió a létezésünk. Csak a képtelen szere
tet szentelheti meg életünket azáltal, hogy szeretjük a láthatat
lant. Ha a teremtmény megkísérli, hogy szerető Atyát teremtsen
magának. Viszonzásul. Isten ugyanis meghal értünk, hogy mi
képesek legyünk feltámadni érte.

Bárcsak fellázadhatnánk a világ öröme ellen. Ami pedig nem
megvetendő dolog, hiszen a teremtés izgalmából való. Mégis,
bár felcserélhetnénk az egyszerű szív derűjére, nem azért, hogy
élvezhessük ennek harmóniáját, hanem hogy szétosztandó gyógy
szere lehessen ez más szíveknek, minden szenvedőnek. Viszon
zást se remélve.

DÁVID KATALIN A szív egyszerűsége
Művészettörténész Amikor először olvastam a kérdést, úgy gondoltam, hogy nagyon

könnyű feleletet adni rá. Ezzel szemben az az igazság, hogy nem
is olyan egyszerű. Azonnal számtalan gondolat ébred az ember
ben, és bármelyiktől elindulhatunk, mindegyik valamit válaszol a
kérdésre, ami igaz és ami jó, de nem teljes. Mert szerintem nincs
szabálya a dolognak. Paradoxon, amit szabályként megfogalmaz
hatunk, hogy a szív benső békéjét vagy boldogságát - a kettőt jo
gosan szinonim fogalomként használva - minden ember önma
gában, saját valóságában, saját akaratából, egyedül csak az általa
járható úton és módon szerezheti meg. Ez a tény egyáltalán nem
riasztó, sőt fenséges, mert bizonyítja, hogya Mindenható egyen
ként, kűlön-kűlőn teremtett bennünket. Amióta megjelent az első

ember, akiben Isten saját magát kívánta meglátni, és akit milliár
dok sokasága követett, azóta mindannyian egyenként számon tar
tott, egymással össze nem téveszthető személyiség vagyunk. És
ehhez még hozzá kell tenni, hogy mindannyiunkat azért teremtett,
mert akarta, hogy boldogok legyünk.
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