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JÓKAI ANNA

Iró

lyeket a köz érdekében folytatott küzdelmemben kaptam, nem sajognak
és nem véreznek majd annyira, hogy teljes odaadással és az eddigi ön
zetlenséggel újra föl ne vehetném a munkát. Kész vagyok szolgálatomat
folytatni. Isten bizonyosan megsegít, hogy elfelejtsem ennek az öt hétnek
az emlékeit. Készen állok az egyház és a haza további szolgálatára.

Lehet, hogy mérlegelésük után engem bűnösnek fognak nyilvánítani,
és ezért büntetést szabnak ki majd rám.

Ha ez következik be, azt is alázatos szívvel és csöndesen elfogadom.
Elítéltetésem ténye olyan lesz számomra, mint a fátyol, amely eltakarja
eló1em Isten akaratát, és érthetetlenné teszi azt. De Istenemtó1 zúgoló
dás nélkül elfogadom, mert azt az egyet jól tudom, hogy méf elitélieié
sem esetén is csak az ő áldott akarata történhet meg velem.

S ha valakit nyugtalanít a kérdés, lehet-e valamit tenni annak
érdekében, hogy űzött vadként önmagukat és egymást hajszoló
kortársaink rádöbbenjenek helyzetükre. és vágyódjanak a tiszta
szív békességére. annak Reményik Sándor erdélyi evangélikus
költővel együtt ezt mondom: "Nincs nyugalom, nincs nyugalom,
- s ez a / Nyugtalanság, mint a járvány, ragad. / Te sugarazd
szét békességedet / És szóval, kézfogással másnak add. / Az Is
ten Békessége is ragad. / Békesség Istentől."?

Isten békessége megnyitja és megőrzi a végső reménység táv
latát is a rá hagyatkozó és benne bízó ember szívében. Úgy,
ahogy Jézus Urunk jól ismert boldogmondásában olvassuk: "Bol
dogok a tiszta szívűek, mert ök meglátják az Istent" (Mt 5,8). "Az
életünk legszebb percébe is mondhatatlan fájdalmat vegyítő"3

nagyhatalommal, a halállal szemben hirdethetjük az életünk leg
keserűbb percébe is a reménység sugarát ajándékozó isteni sze
retet végső valóságát. És ez már ahhoz is elég, hogy azon az utol
só földi órán is békessége legyen szívünknek. Békesség Istentől.

A primitív és az
~~egyszeru

Ma az anyagba-ájult ember irtózik az egyszerűségtől; a bonyolult
ban élvezkedik, azt tiszteli és odáig is elmegy, hogy ami mégsem
bonyolult, tébolyodásig bonyolítsa - vagy a szívet giccses mézes
kaláccsá formálja, és a cukormáz közepén, a tükröcskében soha
sem a másikat, mindig csak a tetszelgőn beletekintő önmagát né
zegeti. A kemény-hideg ész világa fémesen nyomul a lágy-langyos
"csupaszív" típusú ember lelkébe, felkavarja, szétpancsolja a sze
retetet, olykor még nevetségessé is teszi. Pontosabb és célraveze
több a "helyén van a szíve" (a "helyén van az esze" melletti) mi
nősítés. Az Ima Magyarországért című versemben így fohászkod-
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tam: "Melegítsd eszünket, okosítsd szívünket." Ne féljünk a szívünk
től és kritikátlanul ne hódoljunk be az eszünknek - ikertrónon ül
nek és együtt szolgálnak. Egyik sem taszíthatja le a másikat követ
kezmény nélkül. A józan ész és a tiszta szív egymást támogatják.
Mindkettő fontos. Az Isten elleni erők igyekeznek mindkettőt

puszta "primitívséggé" lefokozni. Ne ugorjunk be a ravasz szán
déknak.

Valaki vagy valami primitív vagy egyszerű: nem mindegy. A
"primitív" kifejletlenséget sugall: a megvalósulásnak még jócs
kán előtte van - ha ezen a kezdetleges fokon meg nem reked.
A "primitív" sajnálatra méltó és segítségre vár. A "primitív" ne
hezen mozdítható, gyakran berögzül. A "primitív" agresszív,
mert a jövőjét illetően bizonytalan. A primitív ember veszélyes,
mert nem tudja magáról, hogy primitív, inkább kérkedik primi
tívségével, s ezért - valljuk be - különösen ingerlő. Folyama
tosan provokál.

A primitív szív gyorsan és válogatás nélkül lángra lobban 
s ugyanolyan hirtelen ki is alszik. Lelkesedik, de csak az ösztö
nöket képes megmozgatni. A primitív ember az eltervelt, rideg
ész-szerűség természetes csatlósa. Manipulálható, felhasználható
és eldobható. (Ez a manőver a politikai életben kristályosodik ki
a legszembetűnóbben.)

Az "egyszerű": valójában kiteljesedése annak, ami látszólagos
káoszként megelőzte. Nagy idő és megszenvedett tapasztalat
van mögötte, amíg egyszerűvé nemesedhetett. Az egyszerű: cso
dálatra méltó és segítséget ad. Mozgékony és további befogadás
ra tágas. Az egyszerű soha nem erőszakos, mert a rendíthetetlen
jövőben hisz. Az egyszerű ember nem képzeli magáról, hogy
végleg beérkezett (tudja, milyen messze van a "színről-színre"),

egyszerűségében alázatos és ártalmatlan, ezért (tapasztalhatjuk)
némelyeknek különösen ingerlő. Szomorú, de a szelídség is pro
vokál.

A "bonyolítók" pedig szeretik a sűrű útvesztőket, a burjánzó,
cseles kanyarokat - mert remek dolog bújócskázni, egymást di
adalmasan kiszámolni; lencsevégre kapni, kinagyítani a táj leg
apróbb részleteit is, múlatni valahogy az időt, a terepet körbe
körbe kerülgetni, tudálékosan megjelölni a törmelék kavicsokat
is: csak az Ut, az egyetlen út kifelé a mámorító, de halálos bozót
ból maradjon sötétben...

Bonyolultan élni könnyebb, mint egyszerűen. A biztos tudat
- hogy van értelme a létnek - szükséges a szív érzelmi bizton
ságához. A "korlát" a szakadéktól is védhet. Beletekintünk 
életünk, sorsunk során ki többször, ki kevesebbszer a szakadék
ba, de beleesni nem kötelező.

"Legyen a te beszéded igen-nem." A szívünkkel-eszünkkel át
világított Krisztus hagyta ránk ezt az egyszerűséget.
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Sancta simplicitas? - végső soron mind egy-ügyűek vagyunk.
Egy ügyben járunk a Földön és az Egekben. Az is, aki ma még
rá sem gondol erre, s az is, aki éppen konokul tagadja.

KAMTSONGÁBOR A fordulópont
Iró A lélek egyszerűsége napjainkban, a csak félig-meddig is tájéko

zott ember számára csupán egyvalamit jelenthet, annak világos tu
domását, hogy ma már egyetlen lapra van feltéve minden. A vallá
sos ember számára ez a lap: isteni lap, bár nehéz volna meghatá
rozni pontosan, miféle lapról van itt szó. Isten tartja-e még tenye
rén a világot, ha valami rejtett, már-már átláthatatlan módon is,
vagy átcsúszott már minden a rossz gazda, az ember kezére.

Magát a kérdést feltenni sem könnyű, nemigen tudjuk, hol
fogjuk meg a dolgot. Amely figyelmet kívánna tőlünk, de nem
egészen individuális figyelmet. Az, aminek sorsa ma egyetlen
lapra van feltéve, mag az élet, a Föld sorsa, a Földé mint Isten
titokzatos művéé - így érzi ezt legalábbis a vallásos ember; ki
kérdésével mégis egyedül marad, mert ez a kérdés közösségi
kérdés, sem a személyes jámborság, sem a sztoikus lelki tartás
eszközeivel nem gyógyítható, a közösségnek kellene feltennie,
de a közösség nem teszi fel.

Le kellene ahhoz szállni a mélybe, de ettől a mélységtől, és jó
okkal, feltehetőleg, rettenetesen fél a mai ember. Mintha maga
az egyház sem fordítani kellő figyelmet erre a kérdésre, az
egyetlen egyre; legalábbis nem elég nyilvánvalóan, nem kiáltó
szóval. Az évszázadok során túlságosan beleszoktunk az egyéni
üdvösségről való elmélkedésbe, a személyes erkölcs kérdéseinek
firtatásába, mintha csak fennállhatnának ezek a Nagy Egész,
nem csupán az emberiség, hanem a teljes földi teremtés üdve
nélkül, vétkes módon a fogyasztói társadalom szintjére szállítva
le ezzel magát az Evangéliumot is. Lehet talán, persze hogy el
képzelhető, hogy az egyes ember, ha mindent megtett a Nagy
Egészért, a romlás közepette is, személyesen azért megmenek
szik; de Isten művének pusztulása, a teljes isteni világon belül
is, aligha jelenthet egyebet, mint iszonyatos veszteséget. Nem
egészen világi módon képzelem ezt a dolgot; végső soron talán
nem is az eredmény volna fontos, az ökológiai krízisből való
menekvés, a végső rettenet elhárítása, hanem az, hogy - János
Jelenéseinek szellemében - képesek vagyunk-e az Evangéliu
mot is, a természetet is, valamennyi élő és élettelen lény sorsá
val együtt, a magánemberi létből kiszakadva az élő Isten pers
pektívájában élni meg. Meg kellene értenünk ehhez nemcsak a
földi teremtés egyedülálló voltát - olyan szemlélet ez, amelyet
a mai médiavilág erőnek erejével ki akar disputálni belőlünk,
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