
Azzal a nyugalommal, hogy ez úgyis álom,
adni át magunkat a valóságnak, a valóságot,
mint egy ezüst cigarettatárcát átadni
egy alacsony rangú angyalnak, de amikor
kinyitja, és megkínál, bevallani,
hogy nem élsz vele, aztán tüzet adni
készségesen, mikorő ki akarja próbálni.
Az arcára kékes füst terül, köhög,
hogy visszhangzik a mennyországi
alagsor folyosója, a szárny nélküli
takarítóangyal leteszi a felmosórongyát,
zsebkendőt nyújt beteg főnökének,

megértően néz, bár tudhatná, az angyalok
sosem betegek, neked kezet ad, arról
beszél, hogy ma nehezen száradnak
a folyosók, mert lent épp esik.
Mikor elindultam, még kék volt az ég,
vitázol. Az csak látszat, mosolyog,
a foga ritkás, a szemgolyója kidülled.
A másikelszívta a cigarettát, ne énrám
hallgass, mondja, hanem őrá, a kékköpenyes
folyosószolgára nevet, és indulj lefelé,
amíg van út, tessékel. Hogy ne legyen semmi baj
a takarító kézen fog és a kapuig elkísér.

A szív tiszta
~~ ~

lLlNSlKY JÁNOS egyszerusege
Jogász A szív? Vajon az az egyszerű izomdarab, amely a vért kerengeti?

Az nyugtalan? Hát bizony az is, egyre inkább, zakatol, szúr, érez
teti, hogy kopott már. Persze előfordult, fiatalabb korban is, hogy
elszorult, hogy szinte megállt, vagy éppen lázasan dobogott. Min
ket fenyegető veszély, szeretteinket, értékeinket fenyegető veszély
esetén bizony kalapáini kezdett, vagy éppen elállt egy pillanatra,
érzékeltetve, hogy biológiai létünk központi ellátó rendszere ko
rántsem független szellemi-lelki énünk valóságától. Szoros köztük
a kapcsolat. Mégis, a szív nyugtalanságán mást értünk. A belső ér
telem és érzelemvilág zavartságát, ami áttételesen a szívet, a szer
vit is megdobogtatja. Énünk nyugtalan.

A kezdeti állapotban nyugodt volt, hiszen biztonságban érez
hette magát. Szerető családban, óvott környezetben. Melynek
normáit tudatosodva sem volt terhes vállalni. Boldognak mond
hatja magát, akinek élete kezdetén az atyai ház nyújtotta azt a
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biztonságos békét, ami felé aztán egy életen át lehet törekedni.
Mert az ilyen kezdet után tudjuk, mit keresünk, akkor is, ha a
nyugtalan világ, az élet nehézségei közepette időről időre úgy is
érezzük, elveszett a békénk, szorongásnak, háborgásnak, bűntu

datnak, elégtelenség tudatának adott helyet.
Tudom, mit keresek! Nagy szó ez, nagy kegyelem. De mégis

keresni kell, napról napra, alkalomról alkalomra, helyzetről hely
zetre. Keresni minden emberrel, minden emberben, aki hozzám
kapcsolódik, akit rám bíztak, aki rám bízta magát.

Béke veletek! Ezt kívánta nekünk, ezt adta útravalóul az, aki
hívott és küldött. Az Ö békéjét adta nekünk. Nem a világ béké
jét. A világ gyűlöl minket, mert Öt is gyűlöli. A világ nem ért
minket, mert Öt sem érti. A világ elutasít minket, mert Öt is el
utasította. Ezért is békétlen. "Vizetlen helyeken kínlódik", amíg
nem talál rontani valóra. De abban sem békél meg, mindig több
re vágyik. A világnak csak látszat-békéje van. Fegyver-szünet. A
csend a vész előtt. A halál csendje a pusztulás után. A közőm

bösség, érdektelenség nyugalma.
Mi pedig benne vagyunk ebben a világban. "Nem kérem,

hogy kivedd őket, hanem hogy őrizd meg a gonosztól!" Benne
vagyunk, mondhatnám, nyakig. Barátokat kell keresnünk a
hamis Mammon szolgái közt, meg kell szentelnünk a magunk
hitével a magunkhoz kapcsolt hitetleneket, gyengéket, bizonyta
lanokat. Biztonságot kell nyújtanunk, hisz nekünk van kibe ka
paszkodnunk. S miközben igyekszünk a víz felett maradni min
den rajtunk csüngő, bennünket is lefelé húzó terhünkkel, milyen
bizonytalan a mi biztonságunk!

Uram, ha Te vagy, mondd, hogy Hozzád menjek! - Gyere! 
mondja. És elindulunk. Belelépünk az örvénylő, hullámzó, elnye
léssei fenyegető bizonytalanba, hisz Ö hív. De - tényleg Ö hív?
Uram, Te vagy valóban? És ha mégsem? És íme, már nincs is ott,
már nem is hallik a hívás, már süllyed is a lábunk! Bár maradtam
volna a viszonylag biztosabb talajon! Uram, szabadíts meg, hisz
elveszünk! Mi, kicsiny hitűek, mi, nyugtalanok, mi, békétlenek!

Ne féljetek, én legyőztem a világot. Csak gyertek nyugodtan
utánam! Uram, de milyen áron! Hisz Te is leroskadtál, hisz Te is
alig bírtad? És még ha lelkünk kész is (kész valóban?), erőtlen a
testünk.

De ha nem megyünk arra, amerre hívsz, attól leszünk igazán
nyugtalanok! Üresek, csalódottak, vizetlen helyeken kóborlók.
Magunkhoz hasonló kóbor, meghasonlott társakat kereső, egyre
lejjebb csúszó, örökké elégedetlen kételkedők.

Hát megyünk mégis. Bocsánatodat kérve a megtorpanásokért,
a bizonytalanságért. És kérve, hogya nehéz pillanatokban nyújts
felénk a kezedet. Te pedig bíztatsz. Ne féljetek azoktól, akik a
testi valóságot rombolják. Az úgy is romlásra van szánva. Nek
tek romolhatatlanná kell válnotok. Ne aggódjatok azon, hogy
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mit esztek, hogy miből fogtok megélni, hogy lesz-e megfelelő

otthonotok. Mindezt a pogányok keresik. Ne törődjetek az em
berek elismerésével, ne keressétek az első helyeket. Aki utoljára
érkezik, az is megkapja jutalmát. Aki látszat szerint mindent el
vesztett, Istent nem vesztheti el. Isten nagyobb a mi szívünknél.
Nem fér bele, és mégis szállást tud venni abban, megelégszik
vele, úgy amint nyújtjuk, ha odaadással, egészen, fenntartás nél
kül nyújt juk. Kicsik vagyunk és elégtelenek, de egészek va
gyunk, egyének, és így tudunk az Egynek egészet adni, teljeset,
ha nem is tökéleteset. Ő pedig elfogadja, megelégszik vele, "haj
lékot vesz nálunk." Helyette kínálja, nem is olyan messze, a sok
lakóhely egyikét, ami készen vár ránk, az Atya házában.

Ott lesz végleges békénk, ott végleges boldogságunk. És ad
dig? Nap mint nap? Botlások és elégtelenségek, sikertelenségek
és fél-sikerek között? Küszködve azzal, hogy eleget teszünk-e a
pillanat igényeinek, és közben tudunk-e gyűjteni az öröklét szá
mára. "Gyermekszívvel, öntudatlan nyugszom meg a gondolat
ban, hogy övéit el nem hagyja, ki mindnyájunk édes Atyja."
Nem lesz hűtlen azokhoz, akiket kiválasztott, és nem veti meg
azokat, akik belé kapaszkodnak.

Nap mint nap, derűsebb és nehezebb órákban, akár súlyos
fájdalom által lesújtva, akár a legkedvesebbektől megcsalatva,
akár elvetve azoktól, akiknek adtunk, félreismerve ott, ahol hű

séggel szolgálunk, elégtelenül a ránk bízott feladat elvégzésére,
tudom, hogy itt van. Tudom, hogy nem hagy el. Tudom, hogy
számíthatok Rá. Ez a tudat, hit és remény adja a belső békét. S ha
egykor kétségem lenne tán? Ha kérdeném magamtól, tudom-e
igazán? Ha úgy érezném, bizalmam már Benne sem lehet?

Életadó kenyerünk van - életet ad, erőt ad. Minden szoron
gattatás közt ígéri: elég neked az Én kegyelmem. Megbocsátja a
kétséget, felemeli az elesettet. Csak fel kell állni, és menni to
vább, a keskeny úton, a szűk kapu felé.

Csúszós az út. Kapaszkodót keresek. Abban, azokban, akik
legközelebb állnak hozzám. Akik velem együtt járják a kereszt
útját bizalom és kétség között. Azért vagyunk, hogy erőt adjunk
egymásnak. És ahol ketten-hárman összekapaszkodunk, ott van
közöttünk. A maga békéjével.

S ha már ilyen kapaszkodó sincsen? Ha magányossá lesz az
ember, úgy, ahogy csak tömegben lehet? "Az egyedüllét sötét éj
szakáján az Isten szól. Nagy titok ez, testvérek." Amikor már
úgy érezzük, hogy semmi sincsen - ott lesz, ott vár az Isten ...
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