
SZAKOLCZAY LAJOS

Irodalomtörténész

Istenben mindenkit." Vagy még rövidebben a most boldoggá
avatott Charles de Foucauld jelszava: JESUS - CARITAS.

"Boldogok a tiszta szívűek, mert (majd) meglátják Istent." 
Ágoston szerint: A szeretet az a szem, amellyel megláthatjuk Is
tent, aki Szeretet.

Sorok
megcsöndesedésre
A szív tiszta egyszerűsége? Olyan, mintha a megváltásra aligha
méltó földet, háborúskodásunk, önzésünk, csörtetésünk lakhelyét
időtlen idők óta permetezné az égi harmat. De nem permetezi,
mert oktalan kivagyiságból betömtük azt a nyílást. Így csak várjuk,
sokszor drámai módon, lelkünk békéjét. Mondanánk is a fiatal
Dsida [enővel, hogy "Üdvözlégy, titkos Eljövő!", ám a fény első

sugarait látván homokba dugjuk a fejünket.
Valaminő megfoghatatlan benső békére vágyunk, nem akar

juk, hogy lelkünk tengerét fodrozza a csatazaj. És mégis alig
hisszük, hogya zakatoló szív - mely a családért és a közössé
gért ugyanolyan? hévvel dobog - Ot meglátva egy pillanatra
meg fog nyugodni. Nem álmodoznunk kell fenségének, hanem
el kell fogadnunk az általa hozott Csöndet. Világjobbító akarat
van ebbel). a bölcs, a földi hívságot elvető mosolyban.

Ahogyan mindezeket írom, szégyellern magam.
Igyekszem a többes szám védő ponyvája alá menekülni, és hi

tet könyörögni azoktól, akiknek több van. Mintha az én zivataros
lelkemért - sokszor a keresztényi alázatot meghazudtolva kővel

dobtam vissza - más volna a felelős, s ha szelídségükből ku
nyorálok valamennyit, megnyugodnék (vagy megnyugodni lát
szanék) a háborgó tenger.

Elérem-e - idősödvén még inkább furdal a kérdés - azt a
bölcsességet, ami a humánum tisztásaira kiülő megnyugvás s
egyben léttapasztalat? A politika által fölkorbácsolt világ - mert
minden súgólyukból a harsány rendező szava hallik - megnyug
szik-e az én megcsöndesedésemmel, s nem jót röhög-e a marká
ba, gügye visszavonulást látva abban, amely csak a pénzért, hír
névért egymást öldöklő farizeusok egyszerű megvetése?

Hűség, igazság, becsületesség? Ugyan? Nem kifizetődő fogal
mak. A közjót szolgálni pedig - jóllehet tevékenységüket masz
kos játékukat annak gondolják - merő úri huncutság. Elég abból
a tessék-lássék módon végzett.' feladat-jellegű munka is.

Jó Pásztorom, te - bár még csak az út felén vagyok -, remé
lern, megértesz. Ha megtisztulni akarok, a szív szívességével köze-
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ledbe férkőzni, miért bennem az indulat? Irigylern tőlük az er
kölcstelenül bekebelezett javakat? Idegesítenek az önépítésnek
hazudott kaméleon-mozgásaik? Miért gondolom, hogy az én
igazam, az én békességem, sok évtizedes - az egyetemes
magyar irodalmat az ötágú síp egységében láttató - szolgálatom
előbbre való, mint az ők megannyi melence-hancúrozása? Nincs
telenül (se házam, se kocsim, se nyaralóm) van-e jogom - igaz,
gazdagságom: könyveim erejével - bírálni azt asiserehadat,
amelyre Istennek ugyanaz a békéje, megbocsátó nyugalma borul,
mint rám, aki vallom ugyan az értelem szelídségét, mégis fortyo
gó lávaként lövellern ki magamból a megbélyegző jelzőket?

Szív, nyugodj! Légy alázatos!
A te erőd az igazak megvédésében van. Az érték nemes szol

gálatában. Vedd észre, hogy nem a plázák tankmozgásai és az
azt szorgalmazó "elvtárs-urak" lökdösődései az érdekesek, ha
nem a didergő fák minden körülmény közt való rügyezése!

A természet mosolya. Illyés Gyula és Kós Károly kézfogása 
tenyerük melegét itt érzed magadban -, és a doni halottakért
elsuttogott ima, amely a hó kazamatáit nem tette feledhetővé

(félelmetesek a hidegség mostani alagútjai isl), de segített valamit
a bűnösök és a bűnök föloldozásában.

Uram, segíts - ha másként nem megy, tenyeredet tapaszd
számra -, hogyelérjem, jóízű kacajjal feledtetve a csatározáso
kat, a szív békéjét! Hogy magamhoz édesíthessem Advent nyu
galmát, a Csöndet. Tedd, hiszen mindenkor tehető vagy, hogy
megnyugodjék testem, kisebbedjék csak az őrületekre jellemző

munkabírásom! Ha a homályt (és gazságot) átvilágító Titkos El
jövő vagy, a közjó - a magyar szellemi közösség (irodalom,
művészet) - robotosát, akinek Kolozsvár, Kassa, Szabadka
ugyanaz a púp, valamennyire szabadítsd meg terhétől, hogy föl
szabadultabb mosollyal közeledhessék családjához, az övéihez.
Hogy érezhesse, a kis és nagy közösséget, az érték megannyi há
lóját, ugyanaz a szeretet és gondoskodás élteti.

Ha hiszed, ha nem, a vándor egyszer csak meg fog nyugodni.
A betűk helyét és az indulat ösvényeit majd benövi valaminő ra
gyogás. A megnyugvó lélek az erdei útra olyan szőnyeget fog
teríteni, amelyen nem kardmarkolat és vér mutatja a megigazu
lás felé vezető? irányt, hanem a megnyugvás virága, s a "Szere
tet, az Emberség s Megértés trikolórja" (Jékely Zoltán).

Nem harmatos az arcom, hiszen a fű sásai nem kaszabolják. S
ama nevezetes hajnalon sem pillantottam me~ - miként ~álint

Sándor följegyezte volt a szász ifjakról - az Egi Bárányt. Onszí
nű ég van fejem fölött, dombok tartják az ég boltozatját.

Mégsem a természet katedrálisát nézem, amelyet szürke és
egyidejűleg villámló fényekkel ültetett tele a Teremtő. Hanem az
utat, a hömpölygöket. az égi és földi csoda várományosait.

Egy csoport közeledik felém, élén egy öregemberrel.
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SZENNAY ANDRÁS

Bencés szerzetes,
teológus

Szél cserzette arc, egy kissé bicegő járás. Nehéz neki már az
élet terhe, talán szívesen le is tenné.

És mégis megy, viszi kitartóan, büszkén, magasba emelve a
Mária-zászlót Csíksomlyó hegyére.

Talán évtizedek óta így teszi. Életéhez idomult, élete részévé
vált ez a lélekemelő vonulás. Háború, harc, évtizedek nyomorúsá
ga megrokkanthatta, mégsem szaladt ki alóla a föld.

Megcsendesedő szívünk békéjével sosem lássunk mást, mint
az ő szelíd tekintetét!

,A szív egyszerűsége

A szív egyszerűségérőlaligha beszélhetnénk úgy, hogy - amint a
hozzászólást kérő sorok is jelzik - ne gondolnánk a "lélek harmó
niájára" (Marcus Aurelius), a "tisztaszívűekre" (Mt 5,8), az "alá
zatra és szelídségre" (Római Szent Kelemen), a "lélek békéjére"
(Szent Ágoston). A Szerkesztőség kis "mellékletével" némileg
megkönnyítette a differenciáltabb válaszadás lehetőségét. Mert bi
zony a "szív egyszerűségről" csak úgy szólhatunk, hogy ha gon
dolunk az ebből az egyszerűségből fakadó, azzal harmonizáló
szellemi-lelki értékekre.

"Kiegyensúlyozottság", "egyszerűség", "harmónia" - vajon
hány kortársunk törekszik e "kincsek" megszerzésére? Vajon a
szülők, az iskola, a társadalom tanító, nevelő munkájában van-e
ezeknek szerepük, jelentőségük? Vajon a napjainkban oly sokat
emlegetett és oly fontosnak tartott "személyiségkibontakozta
tásnál" van-e szerepe a formálandó szív egyszerűségének, har
móniájának? - A kérdéseket még hosszan sorolhatnám. De hiba
lenne itt megállni. Folytatásként néhány gondolatot szeretnék
felvázolni.

A benedeki (bencés) életstílus egyik fontos, a Regulában gyö
kerező jellemzőjére utalnék. A bencés közösséget, de az egyes
szerzetest sem jellemzi, hogy éjt nappallá téve dolgozzon, hogy
pihenésre időt nem szánva fizikuma-lelke felőrlődjék. Kortársa
ink közül sajnos igen soknak más a szemlélete és életvitele. Élet
útjuk a manager körökben jól ismert "burn-out" szellemében
formálódik, az eredmény pedig a lassú, majd erősödő, netán tel
jes szellemi-lelki kiégés. Félre ne értsük: jól tudom, hogy az élet
összetett, a mindennapi munka, a tanulás, a csend, a különféle
szabadidő és sok minden más is hozzátartozik. Az ezernyi fel
adat között a szív egyszerűségére szert tenni nem könnyű. De
talán sokakat meglephet az állapítás: ez a szívbéli egyszerűség

nemcsak elérendő cél, hanem eszköz is lehet. Az ezernyi felada
tot összefoglaló, a kiegyensúlyozottságot, belső harmóniát, integ
rációt biztosító eszköz. Nem valamiféle középszerűséget, hamis

986


