
szerzett békességünket soha senki többé el nem veheti tőlünk.

Nekünk magunknak módunk van lemondani róla, de ez értel
metlen dolog lenne.

DÉR ANDRÁS A szív egyszerűsége
Filmrendező Közhelyek jutnak eszembe, és meg rémülök, hogy már itt tartunk?

Minden, ami a szeretetről, a csendes elmélkedésről, a nyugodt, ki
egyensúlyozott életről szól, az gyanús? Ha nem iróniával és
gúnnyal, akkor az patetikus, ami egyet jelent a hamissal, a valót
lannal? Ennyire elkérgesedett a szívünk, hogy reménykedni is
csak mandinerből? Rejtőzködünk és szégyelljük arcunkat. Ádám
fiai vagyunk, Éva lányai. De könyörgöm, akkor az a Kisded mi
végre? Az áldozat? A megváltás? Mese? Befejezett, elfeledett múlt?
A távolság nem a külvilág szüleménye, a belső kapcsolatot kell új
raépíteni önmagunkkal, önmagunkban. Ha legyőzöm azt a távol
ságot, ami benső magam és külmagam közt feszül, barátságos táv
latokba rendeződik a világ.

Nem látunk ki saját hétköznapjaink börtönfala mögül. A Leg
vidámabb Barakk monolitja megsokszorozottan, végérvényesen
beköltözött hajlékainkba. Személyessé vált, keresztnevet kapott.
Huxley víziója kísért, ahol az anya, család, szeretet, szerelem
szavak tiltólistára kerülnek, mert obszcénok.

Jó lenne meghúzódni, ha hagynám magam. Milyen szép is
lenne belehallgatni szívembe, ha a mérhetetlen zaj közepette, az
elhájasodott rétegek alól meghallanám. Félünk egyedül maradni
önmagunkkal.

Úgy vagyunk megszerkesztve, hogy saját szívverésünkre nem
tapaszthatjuk fülünket. Csak valaki máséra, és ebben a másban
ismerhetjük fel a magunkét. Mernünk kell odahajolni. Fel kell
ébrednie a vágynak, hogy odafigyeljünk a másikra. És abban a
másikban megláthatom arcom.

Oly mértékű a közönyűnk, hogy csak az arculcsapás segíthet
- de ehhez arcra van szükség. Mi van addig, "míg arcunk nem
lesz"? Mi formálja arcunkat?

Az idő, mondod, és erre azt válaszolom, hogya halotti masz
kod az, megtévesztően hasonlít, de szeretet nélkül élettelen.
Mert a szeretet az, mitől arcod lesz, és hiánya teremti a fakó lár
vaarcot. C. S. Lewis szerint a szeretetnek négy arca van. De csak
egytől melegedünk át, pezsdíti fel vérünk, színesíti át halvány
bőrünk, a szerelem érzete az, mely, mint zúgó víz a malomkere
ket, mozgásba hozza szívünket.

Hoppá, emeled fel kezed, ez csak egy múló érzet, a szerelem
elszáll, és az nem is szeretet, a szeretet állandó, nem a szerelem.
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Szerelmünket imádott lénynek tartjuk, így is nevezzük a ki
tartó udvarlót - az imádóm. Az imádat a szeretet és a szerelem
szubsztanciája. Az anya mélységes imádattal öleli magához vé
res magzatát. A Teremtő és a Teremtett egymásra találása emberi
gesztus által. Karácsonykor kisgyermek születik, "minden em
bernek üdvössége". A Megtestesülés. A szerelem beteljesülése. A
Gyermek születése az öröklét pecsétje. A moebius szerelem. A
pásztortűz melege, a kisgyermek sírása és az édesanya vére ad
arcot nekünk a Karácsony misztériumában.

ESTERHÁZY PÉTER JÓ dOlog
lró Néhány évvel ezelőtt már szerepelt körkérdésként a mostaninak

egy párja: a békességről. Nyilván azért van igény erről beszélni,
mert fájdalmasan és valamelyest meglepetten látjuk, milyen heves
békétlenségben él az országunk. Ez - többek közt - a diktatúra
következménye. És - szerintem - az oka: annak az erőnek a hiá
nya, amelynek megléte lehetővé tenné, hogy elfogadjuk magunkat,
a régi magunkat is, hogy nyíltan, becsületesen, tisztán, hűséggel és
igazságossággal (a simplicitas jelentésváltozatait használom a kör
levélből), szóval hogy ily módon tekintsünk magunkra, a történe
tünkre. És minthogy túléltük a rendszert, és a diktatúrát csak komp
romisszumok árán lehet túlélni, ily módon tekintsünk a kompro
misszumainkra. A sajátunkéra és nem a másikéra. Erre társadalmi
szinten ez idő szerint nem vagyunk képesek (fejétól bűzlik a hal, hív
haljuk a fejetpártnak,elitnek, püspöki karnak, de az egész hal büdös),
ezért a másikban keressük és találjuk meg boldogtalanságaink okát.

'*
Evvel összefüggésben egy részkérdéshez fűznék megjegyzéseket.
Szerintem nem igaz, hogy a ma embere nem keresi a benső nyugal
mat, a csöndet. Nagy zajt csapva, ricsajozva, hisztérikusan keresi.
Egész iparágak álltak rá erre, a lélekbúvárlástól a gyógyszeriparig.

Nem úgy van-e, hogya világ érthetetlensége, egyre inkábbi
érthetetlensége, káosza belső ijedtséget okoz? Mert nem találunk
és nem kapunk jó válaszokat; az egyház sem ad, úgy értve ezt,
hogy van, akinek ad, és van, akinek nem, de a "világnak" nem
ad. Régebben ez fordítva volt. A magára maradt, ijedt ember
tompítja magát. - A békesség valamiféle kiegyensúlyozottság.
Ez azt jelenti, hogy van mérték. Ez azt jelenti, hogy van érték.
Hogy van értékrend. Kérdés, mennyire univerzális ez az ér
tékrend. Nem úgy van-e mostanra, hogy több értékrend létezik
egyszerre - akár bennünk is? Hogy lesz így békesség? (Azt akar
tam írni, a hívő embernek megvan az univerzális értékrendje, a
hívő ember per definitionem békességes, szívében békesség ho-
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