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A MÉLTÓ SZENVEDÉSÉRT 
 
Nem akarok szenvedni. Ez a mondat fakadt föl bennem az 

imént, s máris röstelkedem miatta, mint akinek valami otromba 
megjegyzés szaladt ki a száján. Előbb azért tekintsünk csak vissza, 
mit igyekeztem így elhessegetni magamtól: valami röghöz kötött s 
idegszálakba gabalyodott, magamnak képzelt s túlméretezett 
(mégis): pillanatnyi érvényű kínt, önfaló rögeszmét. Történt velem 
valami, elsüvített mellettem egy golyó, szúrós szemmel nézett rám 
valaki — éppen ez az, elhomályosult látással nem tudom kivenni, 
mennyire volt, volt-e egyáltalán súlya annak, ami történt, hátha a 
semmi történt csupán, a csakis tárgyi, pillanatnyi: az, amiben 
legtöbbször csetlünk-botlunk, a lelkietlen valóság. Ne becsüljük le 
ezt sem, ne szégyelljük rövidlátó érzékenységünket. Tévedhetetlen 
diagnózis szavai nyüzsögnek bennem (vágnak inkább, olyan élük 
van e verssoroknak): „Minduntalan megsértenek. / A villamosok, a 
legyek, / a képzelet, a mozdulat…” Nemes Nagy Ágnes rója ki 
olvasójára esetlegességek e kínzó leckéjét, mielőtt az itteni 
„megoldáshoz”, a tehetetlen közönyhöz elvezetne, versének 
korántsem lelkesen igenelt, inkább nagyon is keserű 
konklúziójaként. 

Nem is értettem önmagamat az imént. Hogyan? Nem akarok 
szenvedni? Nem akarok osztozni tehát a világ s lelkem sorsában, 
múltamban, jövőmben, netán „szórakozni” akarok, pascali 
értelemben, azaz feledni? Az ösztön néha ilyesmit is diktálhat. De 
ki nem ejtett mondatomnak igazolt, vállalhatóbb csengése volt. 
Önvédelmem a mélyebb szenvedésért próbált helytállni. Lényemért, 
mely jónéhányszor próbára tette már erőimet, éppen, mivel méltóbb 
tartalmakhoz kapcsolódott. Hányattatásunkhoz, tévelygésünkhöz, 
beteljesedéseink után elmaradhatatlan veszteségeinkhez, az 
enyémhez, tiedhez, övéhez: ahhoz, amit egy arc elborulása, egy 
keservesen gyönyörű szimfóniatétel, egy halálhír is okozhat. Ez a 
szenvedés nem is szorul rá okokra, mert ikertestvére a létezés, a 
lélegzés időnként fölsajduló, mérhetetlen örömének. Ahhoz a 
magasabb szenvedéshez szeretnék feljutni tövises, alacsony, 
szeretettelen bántalmaim és sérelmeim aljnövényzetéből, melynek 
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súlyát mindörökre az áldozati halál, az Övé, adta meg. Hogy 
megbékítsem önmagammal, hogy pillanatonként eltávolítsa belőlem 
a rosszat, a kapkodást, esetlegességet, mint testidegen anyagot. 
Amely — meg kell vallanom — gyülemlik újra meg újra. Szeretnék 
visszatalálni életféltő szenvedésemhez: magasabbra látni. Ez nem az 
idegek játéka lesz. Máris nyugodtabb vagyok. 

 
1990. október 21. 
 
 
 

TÉTOVÁN A TERMÉSZETRŐL 
 
Hogy milyen is a természet? Ha igaza van egy nagy írónak, 

hogy egy nyári napot télen lehet leírni — hajlok rá, hogy igazat 
adjak neki, annyira foszlékony látszat csupán, hogy a mű a művész 
élményét közvetlenül kapcsolja át feldolgozott élménybe, melyet 
már sugallani tud — nos, akkor bizonyára most kellene írnom 
zöldellő ligetekről, párálló erdőkről, megrendítő, mégis, végső 
soron, enyhülést adó hegyoldalakról… nem, mégsem jó ez így. Úgy 
konganak a szavaim, mint a repedt harang. Pedig most igazán teljes 
vértezetben foghatnék hozzá a föladathoz: itt ülök egy 
pengekeskeny szobában, komoran elszigetelődve minden tágas 
térségtől, érzékszerveket frissítő benyomástól, itt ücsörgök 
barátságtalanul önmagam és mások iránt. Mit nekem egy fa? — 
kérdezhetném dacosan, pedig talán azt a — mindig egyetlen — fát 
kellene elképzelnem, mely segítene rajtam. Mert most még 
ellenszenvvel gondolok a természetre is Baudelaire keserűségét élve 
magamévá, aki „megszentelt zöldségekről” beszélt megvetően, mert 
nem érezte — már nem érezte — a természet valamiféle 
segítőkészségét a teremtményi sors elviseléséhez. És mégis: ha 
közelebbről figyelnék, tősgyökeres városlakó és most éppen a 
besavanyodott kedélybeteg, ha arra a kertre gondolnék, barátom* 
kertjére, melyben oly jól esik becsöngetni mindig: igen, 

                                                 
* [Vasadi Péter] 
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becsöngetni, hogy ajtaja megnyíljék a kertbe, s akkor talán nem 
kellene a fentebb már puffogtatott, érvénytelen közhelyszavakhoz 
folyamodnom, akkor mondhatnék valami arról, mi a természet, mit 
nyújt a természet, amely sosem „természet”, ha nem tévedek, 
hanem ezüstfenyő, avar, körtefa: egyedi lények vigasza, s ezek a 
lények semmi zajt sem ütnek, ahogy ormótlan páncélzatomat 
lehántják rólam s megindítják befülledt légzésemet. Vagy nem is 
ők? Nem barátom, barátomék, a szeretetteli család oldoz föl inkább 
mindannyiszor: ha odaérek, talántán magasabb rendelkezést 
teljesítve? A természet, mely annyi egyéni és tömeges 
kínszenvedést nézett már végig részvétlenül, ilyenkor, szeretetteljes 
készséggel áthatottan, segít mégis: csak nyíljunk — nyíljak — meg 
e segítségnek. Merjek, akarjak hozzá fordulni, miként ahhoz, akit 
még imájából is fölvernek, imígyen: „Mindenki téged keres” (Mk. 
1,37.) Ne röstelljek beállni abba a sorba. Vagy becsöngetni 
barátomhoz. Vagy bárhol, bármikor körülnézni. Most legalább 
vállalkozom arra, hogy lefeszegetve magamról elzárkózásom gőgös 
burkát, kinézzek a keskenyre méretezett ablakon. 

 
1990. november 4. 
 
 
 

INDULATOK ÉS AJÁNDÉK 
 
Milyen könnyen megterem a szívben a harag, az indulat. Látok 

valakit, de valójában nem látom, csak valahogy kiszemelem, 
belekényszerítem egy rossz tulajdonságába, belemerevítem, 
rácsukom a fedelet. Már-már csak dobozáról, címkéjéről veszek 
tudomást. S lehet, hogy igazam van, igaza bármelyikünknek, mert 
szegek közt haladunk, s nyers, barbár támadások érnek bennünket 
embertársainktól — bár mindig és mindenestül felebarátainknak 
fogadnánk valamennyit! S akkor hát hogyne torolnák meg 
sérelmünket néma szóval, bosszúvággyal legalább? Mennyivel 
iszonyúbb elvégre, ha valakinek eszköz is adatik — oroztatok — 
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hántásra, bosszulásra. Ha más nem, valami szennyfesték aluljáró-
szintű, szennyként és méregként üzemelő, falra firkált uszításhoz.  

A gyűlölség kelepce. Kelepcéje annak elsősorban, aki gyűlöl, 
aki ezzel rátapad gyűlölete tárgyára, függővé teszi magát tőle, aki 
tetszeleg dühében. Voltaképp önmagát bünteti, sanyargatja, aki nem 
szippant a megbocsátás oxigénjéből. Vagy hát természetes is, hogy 
így van, hogy tehát legtöbbször már eredendően magunkkal van 
bajunk, midőn más, mások ellen fenekedünk? Midőn másra 
irigykedünk, szépségéért, birtokáért, szerencséjéért, nagy szájáért? 
Midőn mindenáron rendet akarunk csinálni másnak, más helyett, a 
magunk rendjét szánva neki? S indulatunk tárgya tán nem is az 
ellenségnek tételezett idegen, a másik, hanem saját magunk, 
amiképp a látszatra páros és csoportos viszályokból fakadt 
keserűség, elmagányosodás sem okozat, hanem ok? Hátha csak nem 
tudunk örülni magunknak, létünknek, Istentől kapott arculatunknak 
és kisebb-nagyobb, de meglévő, de fejleszthető, de föltámasztható 
képességeinknek, s örömünkben részesíteni egymást, még ha 
nemritkán kárvallottnak érezzük is, mégpedig joggal, magunkat? 
„Magam utálván mást is gyilkolok” — mondja félelmes, költői 
pontossággal Ady egy biblikus versében; „s mások lándzsáját 
keresem” — teszi hozzá. Az öngyűlöletnek, csak látszólag paradox 
módon, külső célpontra, alkalomra, táplálékra van szüksége, s olyan 
falánk természetű, hogy zsákmányát mindenáron, percről percre 
megszerzi. A szeretet önállóbb. Vagy nevezzük most szerényebben 
bizalomnak, megértésnek. A bizalomhoz némi önbizalom is kell. A 
személynek önmagában kell elmélyednie, legsajátabb lényének 
megbízható kötőanyagát kitapintania, biztonságosabban kell 
játszania saját húrjain (nem a másokéin!), s igen, meg kell szeretnie 
önmagát: örülni megkapott és még alakítható önmagának. Nem a 
gőg módján: a gőg nem is fér össze az igazi örömmel. Az öröm az 
ajándéknak szól. Az ajándék pedig feltűnés nélkül továbbadható. 

 
1990. december 12. 
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TREUGA DEI 
 
Havas szombat-vasárnap. Nincs kedvem, merszem kilépni a 

házból. Milyen kényelmes is így megülni az úgy-ahogy lakható 
szobában, kirekeszteni világot, embert, elnémulni és némaságot 
parancsolni magam köré. Hiába, lelkiismeretem és idegzetem — 
mégis nyugtalan: mi mindent hagyok így félbe-szerbe, ki 
mindenkivel nem intézem el, nem beszélem meg, nem tisztázom, 
amit mára, holnapra rendelt volna a sors, vagy akárcsak az emberi 
szeszély. Mennyi „ügy” marad függőben, mennyi szál elvarratlan, 
míg én tétlenkedem.  

Itt, ezen a ponton megmoccan bennem egy emlék, halvány 
ismeret, mely most egyszerre, akár mindenfajta igazi ismeret, 
valamely tapasztaláson túli, lényegibb valóságot hoz közelembe. 
Treuga Dei. Istenbéke — nemde így hívták hajdan a szent 
ünnepnapokon kötelező érvényű keresztényi békét, 
fegyverszünetet, a csatározások eme kegyelmi fölfüggesztését? 
Azután persze folyt minden — minden rossz — tovább. A treuga 
Deit mégis betartották, az enyhület, mintegy elrendelésre, 
menetrendszerűen beköszöntött. Nem így, mint „felvilágosult”, 
hozzánk közelibb századokban, midőn silány önmagukat istenítő 
zsarnokok és vezérek, valamint korrekt, módszeres és odaadó 
végrehajtóik fittyet hánynak immár az efféle formalitásoknak, az 
év minden napjának megadva a maga erőszak-mennyiségét. 
Amihez még annyit kell hozzátenni, Babitsnak Az írástudók 
árulásában kifejtett fénylő gondolatát összefoglalva, és — 
fájdalom — óhatatlanul megcsonkítva, a régibb korok szellemi és 
(törvényhozó) embere is pártoskodott, erőszakos, olykor kegyetlen 
érdekek és hatalmak szolgálatába állt, de tudta, hogy harcos és 
időnként ártalmas ténykedésén túl, afölött van egy magasabb, 
átfogó, egyetemes (katolikus) igazság. A modern korszak embere 
már nem tudja, vagy elfedi önmaga elől.  

Legyen tehát ez a két-vagy több napi szobafogság 
érintkezéshiány treuga Dei. Most majd nem láthatok kedves 
arcokat, nem merülhetek üdítő beszélgetésekbe. Másfelől azonban 
nem is tisztázhatok másokkal semmit — ugyan mit lehet tisztázni? 
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—, nem varrhatunk el szálakat, nem torlaszolhatjuk el 
mesterséges, kimódolt gátakkal életünk, időnk folyóvizét. Jobb az 
némelykor, ha nem döntünk, nem intézünk el valamit társainkkal, 
mert a valóban emberi, személyes dolgok, folyamatok 
elintézhetetlenek. Bizonyos mértékig a függőben levés a lényegük, 
a megvalósulás és lezárás önkényes határkövein túlnéző örök 
lehetőség. Egy kis elzártság, elzárkózás megkímélhet attól, hogy 
akarnok módra, másnak, s igen valószínűen önmagamnak is ártva 
megzökkentsem vagy éppen meghajszoljam én és te viszonyának 
titkosabb, öntörvényű haladását. 

 
1991. január 6. 
 
 
 

PROGRAM ÉS LÉNYEGISÉG 
 
Úgy értem, a zenében. Nekem változatosan alakult a 

kapcsolatom ezzel a jelenséggel, vagyis — tartsunk sorrendet — 
azokkal a „programokkal”, témákkal, helyzetekkel, amelyeket a 
zeneszerző, kivált a romantikus komponista, műve élére (címébe) 
írt, sokszor aprólékosan feleltetve meg egy tétel, formarész szakait 
valamely külső cselekmény mozzanatainak. Operában mindez 
természetes. No de az úgynevezett abszolút zenében, 
szimfóniában, szonátában, kamaraműben ... velük bizalmatlanabb 
vagyok.  

Igaz, valamikor, zsenge ifjúságom idején kedvtelve idézgettem 
föl, hogy éppen hol tartunk egy-egy Liszt- vagy Mendelssohn-
darabban, kitört-e már a vihar, egymásra leltek-e már a 
szerelmesek, kivívta-e már győzelmét a hős. Azután kezdtem 
lemondani ezekről a díszletekről, visszavonulni, sőt visszaszorulni 
az illető művek bensőbb, valóságosabb és önelvűen szerkesztett 
hangzásvilágába, csodájába, valamibe, aminek nincs szüksége 
szavakra.  

Ma már szinte eltökélten zárkózom be ebbe a hallgató és 
hallgatag aszkézisbe, mely többet ad, mintha mégoly izgalmas, a 
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nagy zenéhez képest úgyis másodrangú eseményekben, 
képzeletemben tobzódnék. A „témák” közül is az ragad meg 
legjobban — merthogy leghamarabb ereszt el —, mely 
kellőképpen általános, mondjuk a Les Préludes, „Előjátékok”, 
Liszt gyönyörűen hatásos szimfonikus költeményének címeként.  

Vagy talán így szabadul föl igazán a képzeletem? A 
tárgytalanban, a zenei pillanatok titokzatos utalásait követve? Azt 
hiszem, ezek a „világ nélküli” utalások a legpontosabbak, s bár 
olykor kínzóan elvontnak rémlenek éppen keserves szépségüknél 
fogva, azért egyfelé mutatnak, az embert, a természetet, a véges 
sorsot fölmérhetetlenül meghaladó s jótékony erejét örökkön 
sokszorozó lényegiségre, abszolútomra, mely kegyelemmel hajol 
le hozzánk — ha úgy kívánja, hát történetesen egy-egy 
felfoghatatlanul megfogható Mozart-, Beethoven- vagy Schubert-
motívum avagy — nagyforma által. Pillanatig sem óhajtanám 
elkenni ezzel a, „zenét megalkotó” (ne legyen már annyira 
foglalkozásnév!) egyéni nagyságát, azt, ami mindenestül a sajátja; 
mégis, meg kell vallanom megrögzött irodalmár létemre is, hogy 
semmilyen emberi műből sem szól hozzám oly közvetlenül a 
szentség, mint a nagy zenéből. Éspedig nemcsak az egyházi 
muzsika alkotásaiból. Mintha minden ihletett zenemű az et 
incarnatus est csodáját visszhangozná; egészen itt van (mérheted, 
előadhatod, elemezheted), s egyszersmind egészen ott. Ahová csak 
óhajthatsz, szomjazhatsz, könyöröghetsz. (Megjegyzés magamnak: 
ezt még valahogy ki kell egészíteni, úgyis lezárhatatlan...) 

 
1991. február 17. 



 12 

A MEGAJÁNDÉKOZOTT FELELŐSSÉGE 
 
(Még egyszer, egy előző vallomást folytatva, a zenéről, s nem 

csak arról.) — Milyen is felelőtlennek lenni, kapni csak, kapni újra 
meg újra? Nos, ilyenfajta kényes, egyszerre áldott és veszélyes 
ajándékban én leginkább, mondhatnám, példaszerűen, a 
zenehallgatás révén részesülök. Mert ebben a kapcsolatban igazi 
kapcsolat ez, habár nem személyek közt zajlik, s nem szavakba 
öltözik, de talán annál inkább, ebben a kapcsolatban én üres kézzel 
állok, megbűvölten és elnémítottan, folytonos passzivitásra 
kárhoztatva. Nem művelem ugyanis a zene egyetlen ágát sem, nem 
nyújtom, nem formálom, nem adom tovább e szellemi és érzékleti 
csoda egyetlen elemét, töredékét, megnyilvánulását sem, Így 
alakult, vagyis — most már elfogadva, tudhatom: — így kellett 
lennie. Én ezzel a jótékony erővel szemben vértezetlen, 
tanácstalan, eszköztelen vagyok: megérintett csupán, és sohasem 
megérintő, médium csupán, és sohasem tevékeny szereplő. Hozzá 
még szótalan, hiszen nem válnék be a zene elemzésében, 
magyarázatában sem; szerencsére ez utóbbi képesség hiányát 
kevésbé érzem, mivel a beszéd itt jobbára csak a nyelv ínségének 
megvallása volna.  

Át kell hát adnom magam annak, amit Mozart, Beethoven vagy 
Schubert mond nekem, szó nélküli átható nyelvükön: nincs is más 
teendőm, föl vagyok mentve mindenféle részvétel, teljesítmény 
alól. Miért neveztem hát korábban önkéntelenül is kényesnek, mi 
több, veszélyesnek ezt az elfogadást? Talán mert túlságosan is 
egyoldalú a viszony: mintha nem volna szabad ennyire lemondani 
mindenféle kölcsönösségről Hozzátehetem: a zene foghatatlan 
túlereje szakadékokba is veti az embert, disszonanciákba kergeti; 
de ha töményen szép, akkor, meglehet, még szorongatóbb: nem 
fáj-e olykor a szépség?  

Éreznem kell mégis: nem vagyok mindenestül tétlen, 
felelőtlen. Figyelek, szinte köteles vagyok figyelni a hangok 
rendszerére, mely megszólít. Éberen, olykor pattanásig feszült 
várakozással kell készülnöm mindvégig, hallgatás közben, a 
kegyelmi szóra, szótalan szóra, a puszta eljövetelre, mely által 
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mindenek helyükre találnak. De a találkozás tőlem is függ, 
elkalandozik-e figyelmem, vagy gondoskodással várom-e gazdám 
váratlan hazajövetelét? (Mt 24,45—51.) Balgán sietek-e a 
megoldás elébe, vagy okosan számítva viszek-e olajat is 
elragadtatásom lámpásához? (Mt 25,1-13.) Ez már felelősség; 
tőlem függ, rám tartozik. 

 
1991. február 24. 
 
 
 

AKARAT ÉS GONDVISELÉS 
 
Hányszor megesett már: megszállottan akartam valamit, 

belekapaszkodtam egy tervbe, kitűztem magam elé valami célt, 
legtöbbször eléggé közelit és gyorsan elévülőt, és akaratom csődöt 
mondott, tervem dugába dőlt, célom lidércfényként tovább lebegett. 
S akkor dühös voltam, szenvedélyesen dühös, fogamat csikorgattam 
és shakespeare-i átkokat kiáltottam volna, ha kitelt volna 
tehetségemből. Ez történt rögtön a kudarc után. Később oldódni 
kezdett a görcs, talán mert titkos erők addig suttogva tudomásomra 
hozták, hogy görcsbe merevedtem. S dacom mindinkább belátásnak 
adta át helyét: nem is volt annyira igazam, indulatom tévútra térített. 
Még később, idők múltán bebizonyosodott: jobb, hogy nem 
teljesült, amit olyannyira akartam, örömem hamar megzápult, 
kelyhem itala hamar megkeseredett volna. Az igézetes célról, 
arcról, helyzetről, találkozásról, ismeretről így is kiderült utóbb, 
csak csekélyebb vérveszteséggel, hogy kiforgatott volna 
önmagamból, eltávolított volna lényegi igényeimtől, hamisságra, 
megalázó szerepjátszásra kényszerített volna. 

A fordítottja is akárhányszor előfordul. Az ember sehogyan sem 
akar belevágni valamibe, esetleg útnak indulni egy nemszeretem 
helyre; és csodák csodája, a kényszeredett munka elfojtott, lappangó 
erőket szabadít fel, a kínosnak ígérkező úton rég nem látott 
jóbarátba botlasz, vagy csak „egyszerűen” észreveszel valakit vagy 
valamit úgy, hogy soha többé el nem felejtheted. Meg vagyunk, 
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meg vagyok cáfolva. Sorsunk okosabb nálunk. Szégyenkezünk, de 
öröm-, sőt, diadalérzet nemesíti meg ezt a szégyent: érettebbek 
lettünk. 

Igyekszem körültekintően megközelíteni e titkot. Nem állítanám 
egy pillanatra sem, hogy akaratunk mindig téved, hogy lendületünk 
mindig megcsal, hogy húzódozásunk mindig alaptalan. Nem 
hiszem, hogy folytonosan csak át és fel kellene adnunk magunkat. 
Ez merő apátia lenne: nem éppen helyes lelki pozíció, amely nem is 
keresztényi eszmébe ereszti gyökereit. És sorsunk sokszor okosabb 
ugyan nálunk, de — ki tagadná? — hányszor alágyűr, kiforgat lelki 
kincseinkből, megaláz, megtipor. Nem hiszem, hogy bűn lenne 
zokszót ejteni ilyenkor, fájdalmat éreznünk hiányaink miatt: sokkal 
károsabb eltagadni, hogy jóvátehetetlen veszteség ért. Mégis, 
tovább lehet mozdulni. Balesetünket, betegségünket, 
kifosztottságunkat még mindig magunkévá avathatjuk, 
elsajátíthatjuk. Most már így, ilyenek vagyunk, ilyen vagyok. 
Fogadj el, fogadjatok el. Ami azonban mostanra én magam lettem, 
nem az én művem. Segítséget kaptam. A gondviselés bölcsebb volt 
nálam. 

 
1991. április 7. 
 
 
 

A BETESZDA-FÜRDŐBEN 
 
Idősebb hölgy száll föl a buszra, kora miatt elővigyázatosan, de 

még szemlátomást biztos léptekkel. Közben azonban a vezető már 
csönget, a járdáról méltatlankodó hang szól a sikeres fölszálló után: 
„persze, akinek egészséges a lába…” Csak egy pillanatra látjuk, 
mint minden lemaradottat. Ellenfelénél megtörtebb asszony, tétován 
egy helyben marad. Neki most várnia kell a következő buszra, újból 
szerencsét próbálnia. 

S én, az odafönt üldögélő, véletlen szemtanú egyszerre 
kíméletlen benyomások, gondoltatok prédája leszek. Elkapom 
többek között a járműre jogosan, szabályosan feljutott asszony 
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zavart pillantását. Nem tudok törődni vele — előbb még a kicsinyes 
kudarcot szenvedett vesztes veresége zaklat föl. Neki most nem 
sikerült az, ami akárhányszor igen, csak nehezebben, több 
kockázattal, több szorongással az idegeiben, mint az úgynevezett 
egészségeseknek: nem bírt fölkapaszkodni egy mechanizmus, egy 
szokásrendszer fölszínére. Azt hiszem, majdnem mindegy, ő sietett-
e jobban; az a fő, hogy ebben a lépésében, ebben az arctalan 
bekéredzkedésben megakadályozták. 

Meg, de hiszen akaratlanul. Itt áll előttem a felkapaszkodott 
utas. Most már észre kell vennem, elröstellte magát. Az is 
előfordulhat, hogy valójában ő a betegebb, nyomorultabb; de ha 
nem áll is így a dolog, talán idegenné vált egy pillanatra saját 
magának: hirtelen nem tud mit kezdeni önnön szembetűnő, szemet 
szúró viselkedésével. Hát állandóan vigyázni kell? Örökösen résen 
lenni? Kínlódva, a lelkifurdalás megújuló rohamaival lázad a 
részvét ellen. Majd tovább bánja, ami megtörtént, mind fásultabban. 
Majd elfelejti. Megmenekült. Lehet, hogy ez a legrosszabb. 

Egyszerre rajtakapom magam: hátha én rakom össze e kínos, 
kisszerű freskó alakjait, darabjait? Lehet, hogy ők csak gépiesen 
megütköztek, s azóta már rég az aznapi főzésen jár az eszük. Így 
jobb? Így rosszabb? S egyáltalán: miért kaszabolom magamat is, 
mást is ezekkel a túlfeszített, visszataszító elnevezésekkel, mint 
„győztes”, „ellenfél”, „diadalmas”? Az is lehet, hogy csupán 
bennem ütköztek meg: én élem át úgy a célhoz jutás és az elakadás, 
hátramaradás személytelen párharcait, e romboló rutinműveleteket, 
mint a mindennapos szenvedés fojtogató tanúságtételeit. Ebben az 
esetben én kapkodok csak levegő után, azaz bármelyikünk, aki 
hívatlanul is fölfigyel, ráérez a szenvedésre, melynek akkor, ott, 
talán alanya sincsen. Szenvedő mégis van: mi magunk, akik 
megértünk. A félkegyelmű, oktalan mosolyú gyermekét szemlélő 
édesanya könnyeit nyeljük. 

Pedig csak sorban kellene állni, szabályosan lépni, akkor és csak 
akkor, mikor elő van írva. Még segítséget is adott jelre folyamodni: 
lehetőleg még mozgósítható erőink latba vetésével. S mitévő 
legyen, akinek szemernyi ereje sincs? 
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A Beteszda-fürdőben sínylődik egy férfi: harmincnyolc év óta 
beteg. Ne nézzünk most e szám fehéren izzó fényébe. Jegyezzünk 
meg annyit e névtelenről, hogy képtelen a vízbe merülni, mert 
minduntalan elébe tolakodnak a többiek. Mind szenved, mind 
rászorul a felkavart víz gyógyerejére, és igazán csak hajszálnyival 
ügyesebbek nála. Róla csak egyvalaki vehet tudomást, egyvalaki 
hallgathatja, értheti meg őt. Csakis egyvalaki, most és mindörökké. 
Aki meggyógyítja. 

 
1991. április 21. 
 
 
 

HATÁROLT ÖNMAGUNK 
 
Mind gyakrabban irigykedem gyermeki önmagamra. 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy teszem, kisiskolás koromban több 
mindenhez értettem, mint most, úgynevezett érett fővel. Helyesebb 
volna persze érdeklődést, kíváncsiságot, divatnyűtte szóval: 
nyitottságot emlegetni. Mindenesetre belekóstoltam a 
legkülönbözőbb tudományokba: egyik héten orvosnak képzeltem 
magam, állíthatom, nem is lebecsülendő ismeretek birtokában, a 
következőn a csillagászat mélységes végtelene szédített meg, azután 
az állatok rendszertana és életmódja bűvölt el. Milyen fölemelő 
érzés volt kiselőadást rögtönözni az (akiket éppen rajtam) ámuló 
osztály előtt a zivatar létrejöttéről és lefolyásáról! S a letűnt hét 
épen adta át a fölcsipegetett tudást a soron következőnek, midőn 
már másfelé fordultam. Semmi törés, semmi kétely, sőt még 
önhittség sem rontotta meg ezt a tiszta tájékozódást.  

A legtöbb gyermek így fejlődik. A legtöbb édesanya hasonló 
sokoldalúságról számolhat és számol is be ismerőseinek: 
agyonszakosodott időnkben, mintha már csak a gyermek érhetne 
közelébe az „általános műveltség” mind hiúbbnak látszó 
eszményének. De hát valóban fejlődés az, mire végül felnőtt lesz a 
gyermek? Valóban többek leszünk azáltal, hogy egy-két, vagy 
tegyük fel, három szakágban, tevékenységi körben otthonosan 
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mozgunk? Persze, hogy elmélyül így a tudásunk, de végzetesen, be 
is szűkül. Mérhetetlenül kevesebb ténynek, tárgyinak, létező 
titoknak eredünk a nyomába, mint zsenge korunkban. Világok 
válnak le rólunk, világokat hagyunk oda figyelmetlenül. 

Mármost, miért panaszkodom erre az óhatatlan csökkenésre? 
Hiszen nem maradhatunk úgy. A kisgyermek még nem 
személyiség. Egyéni, olykor élesen megkülönböztető tulajdonságai 
lehetnek, de nincs még személyes múltja, történelme, mely 
kirajzolta volna körvonalait. Márpedig ahhoz, hogy önmagunkká 
váljunk, be kell szűkülnünk, öntőformába kell keskenyednünk, 
elveszítve a képlékeny kiterjedést. Kegyetlen dilemma, melytől nem 
szabad visszahátrálni. Mert pillanatra sem fogadnám el, hogy nem 
kell határozott, és, fájdalom, határolt lénnyé, személyiséggé 
válnunk. Hellén kezdeményekkel együtt éppen a szentírási, az ó- és 
újszövetségi szellem oltotta belénk az autonóm emberré, 
beolvaszthatatlan személyiséggé válás parancsát. Hogy életünket 
oda kell adnunk, el kell veszítenünk? Igen, igen, de a sajátunkét, 
elrendelt szabadságunk kiküzdött eredményeként, nem formátlan, 
így is úgy is gyúrható masszaként. Újabban parafenomének, 
mágusok és médiumok vajákos, csip-csup csodákkal hitegető 
sürgölődése vesz körül, de nekünk tanácsosabb arra figyelnünk, Aki 
így intett: „legyetek tökéletesek...” , intett így, Aki 
tökéletlenségünkben fogad el és vesz körül szeretetével. 

Nincs társam, aki tudná, ki voltam én egykor, vagyis nincs 
társam, aki tudná, ki vagyok most. Mindenki szeletet, metszetet, 
réteget ismer belőlem (s bárki másból), pillanatnyi valómat — ami 
pedig engem illet, nemhogy mást, önmagamat sem állíthatom össze, 
hisz emlékezetem ki-s kihagy és életidőmet széttagolja, Ő ismer 
egyedül. Aki vesékbe lát és szívekben, olvas szeretetével... Akinek 
határtalansága mindannyiunkat befogad, mindannyiunkat a maga 
külön, formát kirajzoló és szorongató határaival. 

 
1991. május 19. 
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LENNI ÉS BIRTOKOLNI 
 
Se szeri, se száma a hírvágyat elítélő nyilatkozatoknak, 

készségesen és jó néhányszor hangoztatjuk, mennyire idegenkedünk 
a javaikért folyó esztelen tülekedéstől, az életet megbéklyózó 
pénzhajszától, a személyes teret elözönlő, lakásbeli 
díszeszközöktől, melyek révén mások elismerésében lehet 
tetszelegni. S hallottuk, jó néhányszor hallottuk az igét: ,,ne 
gyűjtsetek magatoknak kincset a földön”. Megértjük, s futunk 
tovább valami után, amit meg lehet szerezni. 

Könnyű volna pálcát törni e hivalkodó szolgaság fölött, mint 
ahogy a sokszor elmarasztalt fogyasztói társadalom szokásrendje 
fölött is. De éppen ez a közhelyszerűség inthet némi óvatosságra, 
különösen mifelénk, ahol annak idején — szerencsére már-már 
régen — buzgón leplezgették le azt a bizonyos nyugati mentalitást, 
esetleg csak ragadozó geopolitikai szándékokat kendőzve 
humanisztikus elvekkel. Azért is érdemes vigyázni, mert a 
kényelem — ezt éppen a fokozottabban rászorulók tudják — nem 
okvetlenül azonos a negatív felhangokkal csengő „komfort” 
fogalmával, még kevésbé a luxuséval. Márpedig tárgyaink jó része 
kényelmünket szolgálja; azzal, hogy fizikai erőnket kíméli, 
felszabadíthat az elmélyedés, a magasabb rendű önátadás számára. 
Persze újra csak egyáltalán nem okvetlenül.  

Amit birtokolunk, többnyire leigáz. A csúcsmodellek, az 
áramvonalas autócsodák, a hívogatóan összezsugorított audio-, 
video- és egyéb gépkonzervek rendelkezésünkre állnak, de 
rendelkeznek is velünk. Énünk jelentékeny részét, energiáink jókora 
hányadát mintegy kihelyezzük, kivetítjük épségükbe, 
megbízhatóságukba, karbantartásukba. A zene immár nem szabad, 
elvont, körülhatárolhatatlanul megszólaló műalkotás, hanem ennek 
vagy annak a gépinek a teljesítménye. Ha a gép (eszköz) nem 
funkcionál, megdühödünk, kidobjuk, kicseréljük.  

Még hűtlenebbé leszünk azután lényegünkhöz, ha ezt a 
hatalmaskodva függő, kiszolgáltatottan mohó magatartást átvisszük 
személyes kapcsolatainkba: ha másokat, vagy éppen saját létünket 
kezeljük efféle megszerezhető tárgyként.  
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Milyen mélyértelmű a jelentős francia keresztény gondolkodó, 
Gabriel Marcel könyvcíme: Être et Avoir, lenni és birtokolni. A 
kötőszó „vagy” is lehetne: vagy a tulajdonainak és (kifelé viselt, 
általános) tulajdonságainak élő élet, vagy a magunk és mások 
lényegére figyelő létezés. Ez utóbbi a tiszta kapcsolatban valósulhat 
meg. Marti Buber, a kiváló zsidó filozófus „én és te” találkozását 
megkülönböztette „én és az”, tehát személy és semleges, 
elidegenített tárgy viszonyától. A „Te” határtalan, lezárhatatlan, 
mindig válaszoló és kiteljesíthető személy; végső lehetőségében 
maga Isten, akihez a legszemélyesebb személytelen beszédben, az 
imádságban fordulhatunk.  

Másnak bizonyosan, de alighanem önmagának is súlyosan árt 
az, aki társát, társa akaratát, idejét, céljait, egyszóval: lényét 
birtokolni akarja. Mélyebben és egy egész élet távlatában 
gondolkodva még az a kérdés is fölmerülhet: érdemes-e, szabad-e, 
úgymond „számítanunk” egymásra? Aki számít a másikra, elvárja 
tőle, hogy korlátozott erőivel, változó, változható hajlandóságaival 
is mindig (bármikor) rendelkezésre álljon, tovább korlátozná. 
Embertársaink segítségében, szeretetében, állhatatosságában elég, 
ha reménykedünk, s nem akarjuk megszerezni, biztosítani 
magunknak egyszer, s mindenkorra. Számítani (igazából csak arra 
lehet, aki végtelenül meghalad bennünket, akit úgysem 
korlátozhatunk, és semmi esetre sem birtokolhatunk: arra a 
Személyre, aki a kérés nélkül is adakozó jóság, a pótolhatatlan „Te” 
az életünkben. 

 
1991. június 16. 
 
 
 

AZ EGYETLENEGY MEGKÖZELÍTÉSEI 
 
Tisztán csengő, titokzatosan egyszólamú hangzavarban 

botorkálok s álmélkodom, miközben a Miatyánkot olvasom — 121 
„európai nyelven”. Micsoda átlátszó hencegés! Ugyan ki hinné el 
nekem, hogy képes vagyok elolvasni ezeket a szövegeket: az Úr 



 20 

imájának valamennyi írott indoeurópai és finnugor nyelven létrejött 
fordítását gyűjtötte össze Németh Zsigmond, a példaszövegeik 
mellett röviden jellemezve is a szóban forgó nyelveket. Kettőt-
hármat érteni, ötöt-hatot követni bírok közülük, de hogy mennyire 
nem csap át a mennyiség minőségbe, bizonyítja, hogy idegen 
nyelvekben jártasabbak is csak gyér pontjait, sávjait fürkészhetnék e 
hatalmas freskónak. Mennyi nyelv, a latintól a görögig, a 
hollandustól a bolgárig, az eszkimótól a vogulig, sőt, a 
műnyelvekig, hiszen itt van a hét kérés volapükül és eszperantóul 
is! S persze a nagy irodalmi és bibliahonosító nyelvek különböző 
korszakait is reprezentálják a fordítások: például négy angol 
változatot mutat be a gyűjtemény. Magyarul még rovásírással is 
megtaláljuk az imát... és így tovább, a puszta felsorolástól is elfullad 
a szavunk. 

Mármost, mitől oly megrázóan egy, egységes ez a könyv? 
Bizonnyal attól, hogy ugyanaz az elementáris és eredeti ember-szó 
és emberi gesztus töredezik benne számtalan, önmagában egésszé 
teljesülő darabra. Az az emberi „eredetiség”, amelyet csak ő, az 
Isten fia nyilváníthatott ki, ennek az idők végéig zengő egyetemes 
kórusnak csak ő adhatta meg az alaphangját. Megközelítés 
valamennyi fordítás, a nyelvek éppúgy közelítenek e mindennapi, 
oly egyszerű, mégis kimeríthetetlen mondatokhoz, ahogyan 
bármelyikünk csak egy-egy lelkiállapotból, élethelyzetből 
kitekintve tud feléhajolni a mindenkoron lényegesnek, melyet 
imádkozva kimond. Az alapige elvégre isteni nyelv, rejtélyes 
megnyilatkozás; nem érezhetem véletlennek, hogy számomra az 
izlandi Miatyánknál is izgalmasabb, mondhatnám, egzotikusabb 
volt a bevezetőben lejegyzett (kikövetkeztetett) eredeti, az arámi 
szöveg, mely az Üdvözítő szájából hangozhatott el. Belénk ivódott 
és pórusainkból árad a könyörgés, melynek eredetijét pontosam 
meg sem ismerhetjük, meg sem hallhatjuk! Hittitkokat sejtet meg, 
misztériumokba enged bepillantani az a nyelvészeti antológus. 

S még egyszer közelít egymáshoz bennünket, sokszor egymás 
ellen fenekedő népeket, műveltségtípusokat, szokásokat, sőt 
hitrendszereket. Nekem nagyon tetszik, hogy héberül, sőt jiddisül is 
itt olvasható vagy legalábbis látható a Miatyánk: nemcsak a 
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rokonság meg leszármazás miatt, hanem azért is, mert élhetővé, 
elhangozhatóvá teszi, ami így most nem él és nem hangzik el. 
Egyáltalán: e valójában felfoghatatlan könyv azonos szövege révén 
a bábeli torony pünkösdi jóvátételét dokumentálja.  

Világa csak annak van, akinek nyelve van — vallja korunk 
értelmezéstudománya. A nyelvészet rávilágított a természetes 
(nemzeti) nyelvek sajátos „észjárására”, különböző értelmező 
struktúráira. De tudatosította azokat a gondolkodásbeli alakzatokat 
is, melyek minden nyelvben közösek. A hét (vagy az öt) kérés csak 
mindenkié lehet: kisajátíthatatlan, noha minden nyelv magáévá 
teszi. S titkosan és tudós módra, ellenállhatatlanul megteremti 
mindahány, újra meg újra, azt a könyörgést, mely mindöröktől 
fogva ismerős az Atyának: „Tudja a ti Atyátok, mielőtt még 
kérnétek, mire van szükségetek.” 

 
1991. június 21. 
 
 
 

KERESZTUTAK 
 
Ismerek valakit, aki talpig tisztességes. Sohasem sértett meg 

semmiféle írott törvényt (törvénykönyvet) sem. Büntetőjogilag 
feddhetetlen. Ha megkérik rá, segít akárki fiának. Megbeszélt 
találkozóról egy percet sem késik, ígéretéről sohasem feledkezik 
meg. A világ azonban korántsem ilyen becsületes. Jóval többen 
vagyunk, akik megfeledkezünk egy-egy ígéretünkről, olykor adott 
szavunkról is. Lelki vagy testi szükséget látó társaink mellett 
nemtörődöm léptekkel sietünk el. Máskor viszont elhalmozzuk jó 
szavakkal, segítséggel őket. Szeszélyesek vagyunk.  

Mennyire hiányzik is az eligazító tábla egy-egy ilyen 
keresztútnál! (Folyton ilyen keresztút előtt állunk.) A szeretet s az 
igazi figyelem ugyanis, gyarló mivoltunkból és erőink végességéből 
következően, sajnos, szeszélyes. Lendülete olykor megtorpan, 
megbízhatósága ki-kihagy. Ezért azután számtalanszor megsértjük 
az olyan ember közérzetét, aki sohasem hibázik.  
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Akit ismerek, csakugyan sértve is érzi magát minduntalan. Úgy 
is mondhatnám, egyfolytában és készségesen neheztel a világra, 
mindenkire. Legyünk igazságosak: ismerősöm kibírhatatlan 
dolgokat bírt ki életében, úgyszólván érthető is, hogy öregkorára 
minden sérelem rákövesedett. Csak hát ezen a kérgen már nem 
hatol át valódi szeretet — se befelé, se kifelé. Egy valami hatol át, 
kifelé: az ítélkezés.  

Ez pedig már veszélyes magatartás, különösen, ha szenvedéllyé, 
állandó önigazoló kényszerré, örökös önfelmentéssé válik. „Ne 
ítélj...”, tudjuk és valljuk, még ha belátjuk is: vannak az 
együttélésnek olyan formális szabályai is, melyeket bármely 
társadalomnak (vagyis egyes embereknek is) joga van számon kérni 
tagjain, jogunk van számon kérni egymáson. A mai világban megint 
csak nem utolsó dolog, mi több, ritka érték a becsület, a tisztesség. 
Csakhogy a becsület csupán szükséges, de nem elégséges feltétele a 
méltó, igaz, közössé váló emberi életnek. Ismerősöm segít — mint 
írtam, ha megkérik rá. Ha nem, akkor nem. A némán vagy 
bátortalanul folyamodó segélykérésre föl sem neszel. A 
kapcsolataiban támadó viszályokat, a másokban megbúvó görcsöket 
— akár ő okozta, akár vétlen bennük — soha föl nem oldaná. Még 
nyelvbotlásból sem kér bocsánatot. Ezek már aggasztó tünetek: a 
szeretetlenség jelei. Pedig szeretetünk — lélektani alapja az empátia 
— állandó, önféltést és szabályozottságot nem ismerő, folytonos 
úton levés a másikhoz: fáradságot nem kímélve kell — kellene — 
figyelnie, értelmeznie a másiknak, kiváltképp a hozzánk közel 
állóknak, szeretteinknek legtitkosabb óhajait, legrejtettebb gátlásait, 
s a szükséges pillanatban, nem valamilyen megbeszélt, előkészített 
pillanatban, hanem esetleg egy „törvényen kívüli” percben, 
rajtaütésszerűen segítenie, mentenie. Mert ajánlatos, hogy a szeretet 
folyton résen legyen, mivel hányatott és kiszámíthatatlan az 
idegéletünk, a szeretetéhségünk is. 

(Milyen fontos lenne mindemellett a tolakodó, a nem 
körültekintő segédkezés, a szeretet nevére nem is méltó, 
elhatalmasodó buzgólkodás ártalmairól is szólni! Talán 
megkísérelhetjük egy másik alkalommal.) 

1991. augusztus 11. 
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A SZERETET ÖNFEGYELME 
 
Aljosa Karamazov, Dosztojevszkij profán szentje lázrohamos, 

összekuszált emberi viszonylatok szövevényében kénytelen 
segíteni. Az egyik ilyen kényes, kínos föllépésének pillanatnyi 
kudarca után lélekbúvárt megszégyenítő elmélet magyarázza el 
barátnőjének, miért fogja egy vérig sértett szereplő utóbb mégis 
elfogadni a neki kínált összeget. A lány aggódva kérdezi, nincs-e 
valami megvető fölény abban, ahogy szinte „kiforgatják a lelkét” a 
szerencsétlennek. Aljosa így felel: „Nem... Miféle megvetés 
lehetséges itt, amikor mi is olyanok vagyunk, mint ő, amikor 
mindenki olyan, mint ő”. Igen, akkor hát ettől a bizonyosságtól oly 
szelíd és oly határozott az ifjú Aljosa, ezért merhet szólni, 
közbelépni, számítgatni másokért és mások nevében! Okos és 
körültekintő a szeretete — ő aztán valóban „ösztönösen” szeret 
mindenkit, aki csak útjába kerül —, tehát bátran cselekedhet. Ezt az 
örökösen forgásban lévő, mégis szilárd anyagú egységet csakis a 
„mindnyájan egyek vagyunk” hite őrizheti meg a rideg befolyásolás 
meg az érzelmeskedő részvétosztogatás szélsőségeitől. 

Szavunkat egy előző meditációnk szavaiba öltve, fordíthatnánk 
most figyelmünket a túlbuzgó segédkezés veszélyeire. Néha merő 
jóindulatból tanácsok, intelmek, vigasztaló szavak özönét zúdítják 
szeretteinkre, olykor még idegenekre is. Persze, végső soron nem 
vagyunk — nem lehetünk — idegenek egymás számára. Mégis: az 
„ismerősségnek” fokozatai vannak. Nem elzárkózó önféltés, 
legalábbis nem mindenkor az, hogyha időnként várnánk a másik 
megvigasztalásával, jó útra térítésével, inkább annak készséges 
belátása, hogy vigaszunk s az adott helyzetben megmutatott jó út 
esetleg csak a sajátunk, csak ránk érvényes, számunkra vált be. De 
még ha a másiknak is igazat nyújt igazunk, akkor sem biztos, hogy 
megfelelő időben éri a segítség. A figyelem, a figyelmesség 
türelemjáték, emelkedettebben szólva az idő számbavételének 
művészete is. Előfordulhat, hogy kéretlen — „időszerűtlen” — jó 
szavunk dacra, ellenállásra ingerli a másikat. 

Bizonyos határszituációkban az ember óhatatlanul magára 
marad. Az olyan segítség, amelyik ilyenkor mintegy elébe állna, 
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fájdalmának eltakarná legszemélyesebb gondját, dilemmáját, végül 
is csak ügyetlenül tologatná keresztjét, oktalanul rövidítené meg 
látását. — Úgy érzed talán, kétségbeesett pillanataidban Istenre kell 
irányítanod embertársad tekintetét, imára kell biztatnod őt? Honnan 
tudod, hogy nem imádkozik-e máris, hogy nem ima-e megkövült 
testtartása, elakadt hangja is? Vagy csak egy meghatározott szögből 
lehetne látni — várni — Istent? Képtelenség. 

Kosztolányit a legnagyobb erények egyikének tartotta az 
udvariasságot — tágabban türelmet, tapintatot érzett rajta, a 
rohamozva boldogító jótékony szenvedélyek — józan ellenszerét. 
Olykor— úgy hiszem — mindannyiunkra ráfér, ez az Udvariasság, 
a szeretet önfegyelme. Megrendít Pál apostol egy mértékletes szava, 
Pálé, aki másutt felülmúlhatatlan költőiséggel szólaltatta meg „a 
zengő érc és pengő cimbalom” kínszó hiány létét: „viseljétek el 
egymást szeretettel” — kéri az efezusiakat. „Viseljétek el”, igen, 
legalább és mindig. 

 
1991. szeptember 1. 
 
 
 

EGYETLEN SZÓ 
 
Legbensőségesebb, legmegszokottabb cselekedeteink- 

ről a legnehezebb szólanunk. Hát még mennyire akadozó, 
borotvaélen táncoló a beszéd, ha a beszédről magáról kell szólnia, 
sőt, mintegy számot adnia. Az abszolút beszédről, melynek lehető, 
de nem szükséges módja a hangadás, a hallhatóság, az imáról. 
Micsoda beszéd (oratio) is ez? Az Ószövetség népe alakította ki 
formáit és alkalmait, meg persze azokat az aggódó és reményteli 
érzéseket, amelyekből zsoltárai fakadtak, s amelyek immár jó 
néhány rítusszerű elemtől megszabadulva, Jézus ajkán keltek új 
életre. Ő, aki egy az Atyával, bennünket, akik mind, akarva-
akaratlan, tanítványai vagyunk, egységre szólít fel, s az egység 
kinyilvánítása az ima lehet, az ima mint szó és mint cselekvés. 
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A saját szavaimmal kell imádkoznom — akkor is, akkor 
leginkább, midőn két évezred szentesítette mondatokat ejtek ki 
számon vagy „szólaltatok meg” magamban hangtalanul. Át kell 
élnem a könyörgés meg a hálaadás igéit (mennyire összefügg, 
egymásból következik a kettő, mondhatni, logikusan meg is 
válogatva őket, de egyszersmind szabadon mozogva is köztük, 
segítve általuk! Szavaim lehetnek a legegyszerűbbek, mondataim 
kapkodóak és fölismerhetetlenek is: ő úgyis fölismeri, érti 
valamennyit, ő, aki annyiszor félrevonult imádkozni. Jézus, aki az 
Atya örök részvétének, a teremtmény sorsában, szenvedésében való 
részvételének teste és lelke most és öröktől fogva, „abbának”, 
atyának hívta a világ teremtőjét, s általa hívhatjuk mi is annak, ilyen 
családiasan, azzal a szóval, amellyel korábban nemigen illették az 
Örökkévalót. 

A saját szavaimmal próbálok imádkozni, és mindig valamilyen 
elhagyatottságiban. Imáink, tudjuk, végső lényegükben közösek: az 
„én Istenem” is a mi Atyánk, a lélek sürgető, szorongó vágyát vagy 
akár elragadtatását azonban egyedül kell, mert egyedül tudom 
rábízni legtisztábban, legbizalmasabban. A másokért mondott imát 
is, sőt, talán azt leginkább: add meg nekik, hogy szerethessenek, 
add meg nekem, hogy szerethessem őket. 

Mit foglalhatok imába? Ugye mindent, s ez az ajándékul adott 
szabadság éppoly megnyugtató, mint amilyen felelősségteljes. Mert 
erős, érthető is a kísértés, hogy varázsigéket iparkodunk alkalmazni 
imádság helyett, hogy ki akarjuk csikarni a lehetőleg azonnali 
segítségét. Ez így nem eléggé bizodalmas; mágiával ügyes, illetve 
ügyetlenkednénk hitteli türelem helyett. Azt hiszem, az ima legfőbb 
jótéteménye, hogy már magában is megszenteli apró-cseprő és 
életbevágó ügyeinket-bajainkat egyaránt. Mégis: valameddig — 
legalább feleútig — elébe kell mennünk az esélynek: avassuk 
sorsszerűvé, egzisztenciálisan jelentőségteljessé közlendőnket, 
szavainkat, bármiért könyörgünk is. 

 A legvalóságosabb ima azonban, azt hiszem, nem szól 
semmiről és semmiért, hanem beszél valakihez, őhozzá kapcsolatot 
— nem teremt — hanem enged létrejönni Istennel. Téma és időhöz 
kötöttség nélkül. Victor Hugo rémítően tágra nyílt, sötét térbe 
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helyezi el az Isten-(biztonság)keresés drámáját, bár meglehetősen 
allegorikus, de igen erőteljes versében: „Vak homály vett körül. 
Előttem a mogorva mélység nyílt (...) ... S ím, fehér jelenés tűnt 
elém (...) s szólt: — Fölépítem a hidat, ha akarod. (...) ...Ki vagy? — 
Az imádság — felelte.” (Rónay György fordítása) Pilinszky 
egyszerűbb és sokkalta bonyolultabb: „Valójában két szót ismerek, / 
bűn és imádság két szavát. / Az egyik hozzám tartozik. ' A másik 
elhelyezhetetlen.” Én ez utóbbi jelzőnél maradnék. 

 
1991. október 6. 
 
 
 

GYENGÉD KÉRLELHETETLENSÉG 
 
Az evangéliumi példázatok páratlan szelídséggel kényszerítik 

arra az embert, hogy értékelje át jól beidegződött, a köznapi élet 
szokásrendjébe simuló fogalmait, hajlamait, döntéseit. Sőt, 
erőtlennek is bizonyul e szó: átértékelni, hiszen a jézusi parabolák, 
példabeszédek azonnali változtatást sürgetnek. Mint századunk 
egyik nagy költője szerint egy torzóban maradt, mégis tökéletesnek 
tetsző szobornak, fölhívó ereje van: „Változtasd meg élted!” 
Valljuk be, nem éppen egyszerű elviselnünk, s főként követnünk e 
gyengéd kérlelhetetlenséget, a hívás föltétlenségét, ezeket a 
történetekbe csiszolt parancsokat. Kápráztatja szemünket a földi, 
mindennapi helyzetek, emberi viszonylatok éles fénybe állítása; az 
a fény tesz próbára, mely Isten országából vetül a gabonamagra, az 
estéli vendégségre, a lámpaolajra, a talentumokra, s amely merőben 
— radikálisan — új erővonalak mentén rendezi el őket, egészen 
másképp, mint ahogy megszoktuk e helyzeteket, mint ahogy 
értékelni szokás (volt) e viszonylatokat. 

 Éppen e látványokba, „mesékbe” sűrített tanítás paradoxonja 
zökkenti ki elménket kényelmes tespedtségéből: az, hogy Jézus oly 
szelíden és szerényen (önmagát kiüresítve) hajol le ügyes-bajos 
dolgainkhoz, s máshonnan érkező hívása, tanítása nemhogy 
felhígulna, megfakulna, felhorzsolódna az itteni, ahogy mi 
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kénytelenek vagyunk érezni: valóságos élet göröngyei között, még 
csak érthetőbb, erőteljesebb lesz ... De hiszen nekünk szánta, akik 
még nem léptünk be „Urunk örömébe”, nincsen fülünk a hallásra, 
szemünk a látásra. Bőrünkön kell éreznünk tehát e tömör beszédek 
jótékony áramütéseit, azt, hogy átkarol bennük és útnak indít 
általuk, s azt is, hogy nem azt kapjuk tőlük amit várnánk, mert téves 
irányból várunk. Ha a nagy vendégség vagy a tékozló fiú 
példatörténetét halljuk, sem köznapi, gyakorlatias észjárásunkra, 
józan erkölcsi érzékünkre nem hagyatkozhatunk, sem esetleges 
morálfilozófiai ismereteinkre vagy jogtisztelő értékrendünkre: nem, 
itt és most — azaz sehol és semmikor — nincs helye ama bizonyos 
józanságnak. Ahogy lényeglátó szentírásmagyarázók 
megállapították, e történetek jelentéssugalma az „érdem logikáját” 
„kegyelmi logikával” váltja fel: hiába várjuk, hogy az üzenet, a 
hívás is jól ismert, csuszamlós és változékony tereken, közegben 
maradjon, miként a fogható témául választott személyek, 
események. Nem, a tanulás, az eredendő következmény gyengéden 
kényszerítő és fölkavaróan más rendű lesz. Jótéteményt gyakorol 
velünk, midőn kiszolgáltat egy váratlan igazságnak. 

 
1991. november 3. 

 
 
 

TALENTUMOK 
 

Töprengéseim fonadékát mostanában a talentumokról szóló 
példabeszéd világítja be a legélesebben. Abban állna ez a fénylő 
segítség, hogy kibogoz minden csomót, hogy egyszer s 
mindenkorra megold minden dilemmát? Én legalábbis nem 
büszkélkedhetem ilyen gyors eredménnyel. Ami gondba csomózta 
elmélkedésem szálait, a titok s a feladat érvényes továbbra is; de 
milyen más, ha a példázat sűrítő s egyszersmind szakító 
megfogalmazásával, értékrendjével haladásra ösztökéli az 
egyhelyben forgó kérdést, kétkedést. 
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Ez a jézusi parabola is jótékonyan nyugtalanít. Esetleg van 
olyan részlete, melyet nem is értek pontosan, szégyelljem-e? De 
hiszen még a tanítványok sem értették minden szavát, cselekedetét, 
mert nem érthették mindenestül őt magát sem. Bámulatos hogy az 
ítélet, a számadás vég- és kezdetállapotából ki- (vissza? avagy 
előre?) tekintő hasonlatok közül ez itt mennyire tényszerű, a szó 
szoros értelmében elszámoltató, anyagi, sőt anyagias, öt talentum, 
kettő, egy: ugyanaz a feladat. Sokasítani, kamatoztatni kell. Ami 
adatik, nem maradhat annyiban, annyinak. Milyen zavaró aktualitás 
mellékzörejek szövődhetnének ebbe a felhívásba, ha szem elől 
tévesztenénk a a hátteret, a valóságos, azaz transzcendens jelentést. 
Ha azonban figyelembe vesszük, még kicsinyes és időhöz kötött 
összefüggésektől sem kell féltenünk Jézus szavait. 

Mi is csigáz föl annyira a talentumok leckéjében? Mintha a 
szójelentés fejlődése adhatná meg a választ. E súly-, illetve 
pénzegység a Mátétól leírt példázatból meríti modern jelentését, a 
legkülönbözőbb nyelvekben már így használatos: „tehetség” 
értelemben Milyen sokat tud a nyelv! A tehetséget adottságnak is 
nevezzük, az adottság pedig mi más lenne, mint adomány? 
Méghozzá személyre szabott, személyiségünkre bízott adomány, 
nem éppen ingyen ajándék, mert hiszen gyarapítani kell, s majdan 
számot adni a növekedésről. De addig a miénk. Ki-ki magára van 
hagyva — ura távollétében — saját tehetségével. 

Föltolulhat a kérdés, vajon miféle tehetség az, amelyért mi 
mind, egytől egyig felelősséggel tartozunk. Hiszen nem mindenki 
termett, vagy inkább nem mindenki érzi magát tehetségesnek. 
Legtöbbünk kisebbségi érzésekkel küszködik, beleértve a 
legtehetségesebbeket is. Az alkotó zsenik sem látszanak kivételnek, 
sőt talán ők gyötrődtek leghevesebben a bennük szinte önálló életet 
élő géniusz miatt. Mégis, igenis, mindenki tehet valamit önnön 
készségeivel, aki két talentumot kapott, éppúgy gyarapíthatja, mint 
az, aki ötöt. Csak elrenyhülni nem szabad. Tehát ami a legsajátabb 
„érdekem”, hogy tudniillik képességeimet fejlesszem, az az Isten 
reám szabott akarata, üdvösségterve egyben. Mintha azt a 
megrendítő és minden parancsnál serken több, ösztönzőbb üzenetet 
adna át: légy szabad, dolgozzon önnön szabadságod, hogy 
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kedvemre tégy. Tudja ő, milyen erőfeszítésbe sikerül élni a 
tehetséggel, hiszen újra meg újra bizonyítani kell, kivetíteni, 
láthatóvá tenni, mozgásba hozni, lerázna bensőnkből támadó 
béklyóit, a földig, a tétlenségig lehúzó nehézkedést. Csak 
kiteljesített személyiséggel „léphetek be örömébe”, gondoznom 
kell, amit kaptam, vagyis önmagamat. Mert csak „annak adatik, 
akinek van”, aki nem vesztegette el lényegét, önmagát. 

 

1991. december 1. 
 
 
 

KÖD ELŐTTEM...? 
 
Megkönnyebbülten ébredek Újév napjára. Legfőbb, 

legáthatóbb érzésem, benyomásom a külvilágról a csend. Ez a 
külső csend, a dolgok s a természet néma, nyugodt jelenléte előbb-
utóbb, remélem, lecsillapítja a lelket, védőburokkal veszi körül. 

Belső békénk, mely persze nem kizárólag a sajátunk, hanem 
igazán szerencsés esetben másokkal, szeretteinkkel megosztott 
béke, ennyire függne hát a külvilágtól? Ennyire sérülékeny 
szervezet volna, melybe oly veszélyesen becsapódhatnak a külső 
erőszak repeszdarabjai? Azt hiszem, ha nem vagyunk érzéketlenek 
— kizárandó eshetőség —, így kell lennünk: kiszolgáltatottnak. 
Percenként összerezzenni, fölneszelni, félteni magunkat s a ránk 
bízott lényeket, s nem szégyellni érzékenységünket. 

Ez a mai világ — a látható, a feltűnő, a harsányan csörtető — 
ki nem állhatja az érzékenységet. Támadja is, ott, ahol éri. A mai 
csönd azért ajándék számomra, mert majd’ két hete robbantanak. 
Petárdával. Szerte a városban, bizonyára kevesen, de tömeges 
benyomást, valóságos ostromérzetet keltve, ha távolban pukkan a 
szerkezet — fogalmam sincs, hogyan működik, bizonnyal 
egyszerűen —, tompa durranást hallasz, ha a közeledben, süketítő 
és vérfagyasztó robbanást. Utána — nem, ne minősítsük, milyen 
— nevetést, kuncogást, hahotát. Évek óta van petárda, szezonja 
azonban úgy körülbelül karácsony és szilveszter közé esett. 
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Megdöbbenésemre, idén már jóval karácsony előtt, sőt alatt is 
ijesztgettek. A félelemkeltés időhatárai kitolódnak, a kímélet ideje 
összezsugorodik. 

Ezek a gyerekek, kamaszok — az ő életkoruk időhatárai is 
kitolódnak — háborúsdit játszanak. Zajháborút viselnek 
környezetük ellen, hanyag, félvállról vett, szinte kötelességszerűen 
teljesített hadviselés ez, bosszúhadjárat és idétlenkedés széles 
határmezsgyéjén. Ami igazából riasztó benne, az a háborús ingerek 
játékba fordítása, szoktató imitációja. Rémeket látok? Ott, a 
közelünkben valódi, komoly, pusztító robbanások hallatszanak; az 
onnan, bárhonnan a menekülők másképp rezzennek össze, és 
föltehetőleg lassabban nyugszanak meg. 

Hogy mi motiválja az ijesztgetőket, ezúttal kevéssé érdekes. 
Annyi bizonyos, bújócskáznak kis- és nagykorúság, játék és 
felelősség között: a riasztás nem is játék, tehát „nagyfiúnak” 
(értsd: agresszívnek, erőszakosnak) lehet látszani vele; a 
röstelkedés vagy szemrehányás elől viszont a csíny játékosságába 
lehet visszamenekülni. Az eredmény, hogy picit, igazán csak 
csipetnyivel többet félünk, mi, akik személytelenített célpontok 
vagyunk. S még egy eredménnyel számolhatunk, immár 
gondolatainkban: a belátással, hogy hitünk, erkölcsünk nem bújhat 
vissza semmiféle ködbe, személytelenségbe, hogy legapróbb 
tetteinkért is felelősek vagyunk a békesség törvényhozója előtt. 
Nincs „köd előttem, köd utánam”. 

Még csak annyit: dona nobis pacem. 
 
1992. január 19. 
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ESTI UTÓPIA 
 
Esténként ráterül a városra az egyformaság. Abból gondolom, 

hogy a ház, melyben lakom, igencsak tömeges, lakótelepi óriás 
lévén, sajna, gyűjtőhelye, reprezentálója bizonyos általánosabb, 
nagy kiterjedésű szokásoknak, nos, ez a ház minden este zeng a 
tévézéstől. Tévét néz apraja-nagyja, kövére-soványa, legkivált ún. 
főműsoridőben (milyen szomorú, hogy szubjektív időnket ilyen 
gépesített időadagolás osztja be), s az egyforma filmbeszéd, 
szinkron-szózat áthatol a falon, mennyezeten, kihangzik az utcára, 
hívatlan vendégként annak a fülét, agyát is ingerli, aki netán 
olvasni, beszélgetni, aludni szeretne. Avagy bármi mást. Például: 
elmélkedni. 

Az egyformaság, melyet e közszokás sejtet és fülünkbe 
kalapál, tulajdonképpen egyedülálló valami. Tudomásom szerint, 
legalábbis városon és békeidőben, emberemlékezet óta nem 
lehetett még így bemérni, áttekinteni, „lehallgatni”, hogy a 
szanaszét, tagoltan elhelyezkedő lakosság óriási többsége mit 
csinál este 8 és 10 között. Hajdan több volt a közösségi alkalom, a 
társasági beszélgetés, a kollektív áhítat, mégsem láttunk bele ilyen 
akaratlan indiszkrécióval egymás életébe bizonyos idősávokban 
(ettől az öszszetett szótól is végigfut a hátamon a hideg). Tudunk 
egymásról, ugyanazokat a képkockákat és fölvillanyozóan unalmas 
kalandokat nézzük, de ez a „közösség ’ ijesztően személytelen, 
osztozásnélküli. Nem egymást érezzük, hanem mindenkit. 
Micsoda különbség, micsoda áldatlan, szegényítő, lecsupaszító 
„fejlődés”. 

Mindenkit ugyanis csak valamifajta kényszer forraszthat 
eggyé. Még szerencse, hogy ezúttal a fogyasztás, az önként vállalt 
befolyásoltatás ösztöne, s nem mozgalmi, karhatalmi kényszer. De 
azért ez a közös-elszigetelt tömegkommunikáció is kényszert 
alkalmaz, függővé tesz, elkényelmesíti szellemünket. Itt most 
okvetlenül pontosítanom kell: nem a jelenlegi tévé jelenlegi 
műsoranyagával van bajom. Az olyan, amilyen. Nem valószínű, 
hogy valahol is lényegesen különb, s hogy valaha is azzá lehet. 
Mellőzöm tehát a politikai, pártképviseleti, de még a világnézeti 
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szempontokat is. Nem hiszem, hogy jobban járnánk, ha 
rendszerszerűen „épületes” műsorok váltanák fel a kommersz 
programokat. Föltehetően azok is töltőanyaggá válnának, pótszerré 
silányodnának, majdnem úgy, mint a zamatosan tálalt limonádék 
vagy haragos-fűszeres akciófilmek. Nem, az én utópiám az lenne, 
hogy ne nézzék, fogadják be, várják (el) annyian ugyanazt. Hogy 
ki-ki maga töltse meg dologgal, szavakkal, gyengédséggel, 
gondolatokkal estéjét, szobája sötétjét. Hogy ne tudhassuk 
harmadik szomszédunkról is, mire bámul éppen. És 
valamennyiünk kapja meg, igen, kapja meg, a maga csöndjét. 
imára, elmélyedésre, kérdezésre és válaszadásra fogható csöndjét. 
Akkor nyílhat meg a szent könyv mindegyikünknek, akkor 
szólíthatjuk meg szeretteinket, akkor találhatunk rá egy-egy 
úgyszólván nekünk írt versre. Ha kevesebbet hallanánk egymásból, 
ha több titkot engednénk magunk közé, menten többet tudhatnánk 
meg egymásról. Adjatok és adatik... 

 
1992. március 15. 
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VICTOR HUGO 
(1802–1885) 
 
 
CSATA UTÁN 
 
A szelíd mosolyú hős, az édesapám, 
derék, szálfa-magas huszárral oldalán, 
kinek vitéz hevét különösképp szerette, 
bejárta a lován, mikor leszállt az este, 
a harcteret, melyen holtakról tűnt a fény. 
Mintha neszt hallana egy árnyék rejtekén. 
Spanyol katona volt, harcosa vert seregnek, 
az út mentén, saját vérében fázva reszket, 
tikkadt és elgyötör, fakó és félhalott, 
csak nyögni tud: „italt, egy kortyod adjatok!” 
Hű legényét atyám azonnal visszatartja, 
nyergéről egy kulacs rumot már leakasztva, 
és szól: „Itasd meg őt, hisz látod, csupa seb.” 
A huszár lehajol, s az ember, mór lehet, 
váratlan fölemel egy pisztolyt, észrevétlen 
szorongathatta ott valahol a kezében: 
„Kutya!” – üvölt, s apám fejét célozza meg. 
Oly jól lőtt, hogy apám kalapja leesett, 
és lova hirtelen, riadtan hátralépett. 
Apám így szólt: „Azért adj inni neki, kérlek.” 
 
 
                                   Bárdos László fordítása 
 
1992. április12. 
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HALOTTAK 
 
Azok, akik lezárultak, befejeződtek, akik a világszínházban 

eljátszották már szerepüket, akikről vagy jót vagy semmit, akik 
már nem avatkoznak bele apró-cseprő és nagyszabású terveinkbe, 
tetteinkbe, akikkel nem kell számolni s akikre nem számíthatunk, 
akik kitérnek mindenféle megszólítás elől, hogy konokul harmadik 
személyben maradjanak. Igen, őseredetien vagy akár civilizáltan 
ösztönös vélekedésünk, beállítottságunk így rögzíti őket, csupa 
negativitásban, közénk s közéjük ádázabb határt parancsolva, mint 
bármilyen elrettentő sövény, szakadék vagy szögesdrót kerítés. 

Akinek azonban isteni lét és véges, emberi lét között sem volt 
határ, aki „született, de nem teremtmény” újra meg újra e tán 
kényelemféltésből is eredő hárítás, elszigetelés ellen hat, tanít, 
cselekszik — mibennünk. Ő, aki harmadnapra föltámadott — 
mindig megrémülök, egzisztenciális tériszonyom támad, ha emberi 
nézőpontból arra a mintegy kétnapi időre gondolok —, egyszer s 
mindenkorra „legyőzve a halált”, azt is tudta, illetőleg arra is 
figyelmeztetett, hiszen semmilyen tudást nem tartott meg 
magának, hogy látszólag hézagtalan földi életünket is halálok 
szakítják meg, a süllyedésből a rosszban való elmerülésnek vagy a 
hitbeli, erkölcsi megújulásnak teremtve jövőt. Ha önmagunk 
folytonos halál- és feltámadás-esélyét ésszel és lélekkel 
mindenestül komolyan vesszük, halottaink sajátos életére is 
fölfigyelhetünk.  

Arra, hogy igenis figyelmeztetnek, szólítanak, hogy második 
személynek, hogy mindannak az ellenkezője igaz, amit fentebb, a 
legelején leírtam. Nem okkultista fontoskodással, nem álmisztikus 
vajákolással, nem csodatevő révülettel idézhetjük fel őket, 
egyáltalán, azt hiszem, nem magabiztos hiperaktivitással, hanem 
éppen a legnyugodtabb alázattal, türelemmel várhatjuk csak, hogy 
életünkbe visszakapcsolódjanak, tanúságot tegyenek a máris és 
mindenkor készülődő feltámadásról. 
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A halál persze aggasztó talány, a halottakhoz fűződő viszony 
— az önmagunkkal fenntartott viszony talán nem ugyanaz-e? — 
zavarba ejtő paradoxon. Mennyire tudja ezt minden korszak nagy 
költészete, irodalma! Talán egy-két ilyen sorsdöntő, sorsunkkal 
szembesítő műalkotás hozzásegíthet, hogy a címben megjelölt 
titokról tovább elmélkedjünk. 

 
1992. április 19. 
 
 
 

HALOTTAK 
 
(Újra róluk.) Mennyire meg kell küzdenünk értük, hogy 

hártyavékony jelenlétüket testesebbé, alig kivehető hangjukat 
hallhatóbbá tegyük. Nem az ő érdekükben; nekik már nincs 
érdekük: ami várja őket, ahhoz nem sodorhat közelebb sem érdek, 
sem akarat. A magunkéban: nekünk elemi érdekünk, hogy velünk 
maradjanak, csak mi szorulunk arájuk. Megtévesztő 
különbségtétel, személyragozás, hiszen a létezés közös törvénye 
(határa) csaknem eltörli a határt most (mikori most?, meddig tart 
ez a most?) éppen elevenek és a már eltávozottak között. 
Örökkétig — ama napig — érvényes paradoxon, hogy e csaknem 
eltörölt határt mégis újra meg újra vastagon meg kell húznunk, túl 
kell hangsúlyoznunk, hiszen nem tagadhatjuk, hogy bizonyos 
értelemben — ez a legszűkebb, de legerőszakosabb testi — 
tevékeny — tapasztalati értelem — ők már nincsenek. Vannak, de 
nincsenek. „ Volt emberek. / Ha nincsenek is / vannak még. 
Csodák. / Nem téve semmit / nem akarva semmit, / hatnak tovább. 
„ — így exponálja az elrendezhetetlen látványt Kosztolányi 
tekintete (Halottak). Mint minden jelentős versében, itt is 
megrendítő, mennyire rá tud eszmélni, csodálkozni valamely 
egyetemes, fogalmilag elhasználódott alaptényre, evidenciára. 
Csodálkozásának eszköze és közege a költészet. A költészet, 
melyet tudatában finom és tartós szálak fűznek össze a nyelvvel. 
Számomra e vers halott példázatai közül — melyek a halál 
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semmissé tevő hatalmát úgy ragadják meg, hogy elvitatják egy-egy 
személyiségtől kitüntetett, tőle elválaszthatatlan tulajdonságát — a 
legfélelmesebb, „halottidézés” a következő sor: „és Shakespeare 
elfelejtett angolul.” Milyen kétségbeesve döbbenhetett rá 
Kosztolányi erre a nyilvánvaló tényre, az a Kosztolányi, aki az 
angol drámaíró nyelvi géniuszáról himnikus méltatást írt! 
Eszméletében a nyelvfelejtés lehetett az elmúlás legvégzetesebb 
bizonyítéka.  

Vannak lírai remekművek, amelyek viszont ezt a végső 
elvitatást vitatják. (A halálfelfogás esztétikai típusai között 
természetesen semmiféle elméleti, bölcseleti, hitbeli rangsort sem 
jogosult felállítani.) Rilke azt kérdezi: „tudnánk-e mi nélkülük 
élni?” — mármint mi élők, halottaink nélkül. A birtok jól élő és 
holt ember különös, bonthatatlan összefonódottságáról beszél: az 
én halottam, a te halottad hozzánk tartozik, szakadatlan 
hozzátartozónk, akinek szavai, öröksége, önmagunkra ébresztő 
volt — jelenléte nem fakulhat el az időben utána következő 
személyek és fejlemények harsogóbb, színesebb forgatagában. 
Akárhányszor tisztább és erősebb az a pusztán szellemi, lelki 
jelenlét, akárhányszor megnyugtatóbb és segítőbb, mint jelenvaló 
társaink, véletlenül testközeli kortársaink cserfes, andalító vagy 
idegborzoló lármája! 

Tolsztoj az Ivan Iljics halálában fojtogató igazsággal, 
kimeríthetetlen írói részvéttartaléka ellenére is kíméletlen 
megfigyelőként követi nyomon főhivatalnok-hőse értelmetlen 
balesetből következő értelmetlen agóniáját és pusztulását. 
Elbeszélésének egyik ismétlődő motívuma s összefogó jelentése, 
hogy a meghalás mikéntje attól függ, hogyan éltünk — ha ridegen, 
elszemélytelenítve bántunk a ránk bízott sorsokkal, magunk 
ugyanilyen bánásmód áldozatai lehetünk végső ínségünk idején. 
Ivan Iljics iszonyú elhagyatottságban szenved és hal meg, a 
legutolsó pillanatig — de akkor a halál helyén világosságot lát. Ez 
a végső, megmagyarázhatatlan, megváltás, kegyelem pillanata. 

Előtte végre sikerült minden méltatlanság, sebzettség ellenére 
is együttérzéssel tekintenie családjára, az őt körülvevő emberekre. 
S midőn a meghaló nem idegen többé a még elevenektől, az élő 
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pedig halottaitól, akkor és ott föltehető a kérdés: Halál, hol a te 
fullánkod? 

 
1992. június 7. 

 
 
 

ALÁZAT, MEGALÁZKODÁS 
 
A Bűn és bűnhődés sűrű, fojtogató lelki bonyodalmainak vége 

felé Raszkolnyikovra szigorú próbatétel vár: eleget kellene tennie a 
tiszta lelkű, istenszeretetben élő Szonya ama felszólításának, hogy 
menjen ki az emberek közé, a személytelen utcai tömegbe, s 
boruljon le a földre, csókolja meg, majd vallja be a sokaság előtt, 
hogy bűnt követett el. Keményen hangzó parancs ez a kívánság 
Szonya szájából, aki pedig, maga is kényszerűen vétekben élve, a 
lehető leggyengédebben szereti Raszkolnyikovot. De hát valódi 
ellentmondás van-e itt? A személyes szeretet óv, oltalmaz és 
gondoskodik is, nemegyszer azonban a lelkébe fogadott lény 
ellenére kell tennie, felhorzsolnia büszkeségét.  

S éppen erről akartunk beszélni. A kiválóság, kiválasztottság 
hitében, vagy inkább káprázatában élő fiatalember bensejében 
fölágaskodik a büszkeség: hát „ezek” előtt alázkodjon meg? Ezek 
előtt a senkik előtt, akik maguk is számtalan kisszerű bűnt 
követnek el napról napra, csak éppen nem fogják perbe őket: 
előttük roskadjon a porba? Végül mégis megteszi. Dosztojevszkij 
félelmetes írói nagyságára vall, hogy nem fordítja fölemelő 
könnyes kiengesztelődésbe a pillanatot: a diákot kigúnyolják, 
magára hagyják. Raszkolnyikov csak sokkal később, a 
kényszermunkatáborban jut el az igazi bűnbánatig, s kapja meg az 
esélyt az új életre. 

A cselekedet maga mégis égető kérdéseket ad föl. Érdemes-e 
értetlen tömegemberek, idegenek előtt „vallani”, lemezteleníteni 
magunkat? Nem visszük-e vásárra így legbensőbb titkainkat? S 
végül is kinek használunk a megalázkodással? Magunk 
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könnyebbedünk-e meg, esetleg inkább másokat ébresztünk rá a 
vezeklés szükségességére? 

Nem hiábavaló kérdések. Aligha kétséges, hogy személyes 
életünk, világos és sötét oldalaival egyaránt, embertársaink 
számára végső fokon megismerhetetlen. Nincs az az odaadó 
hitves, gyermek, szülő, barát, aki élményeink 
összefüggésrendszerébe, „történetébe” mindenestül bele tudna 
helyezkedni. Hát még az idegenek! S az sem volna helyes, ha 
gondjainkat boldog-boldogtalan elébe tárnánk. Csakhogy vannak 
életünknek olyan határhelyzetei, amelyek igenis mindenkire 
tartoznak: az, hogy bűnösek vagyunk-e, jobban mondva, hogy 
annak érezzük, ismerjük-e fel magunkat, az mindenkire tartozik. 
Ennek a fölismerésnek a tüzében elolvad a büszkeség, 
elhamvadnak még az etikai, intellektuális rangkülönbségek is. 
Nincs már idegen, nincs tömegember. — „És nektek, testvéreim” 
— ennyi marad. Személyemen és személyeteken túl igazabb és 
eligazítóbb tekintet kapcsol egybe. Aki bármikor bekövetkezhető 
végveszélyben alázatot tanúsít, egyáltalán nem „alázkodik meg”: 
gőgjének görcseit oldja fel, és talán — ezért a talánért mindent 
érdemes megtenni — hozzásegít másokat is, hogy igaz valójukra 
eszméljenek. 

 
1992. augusztus 9. 

 
 
 

SZAVAK ROSSZ HÍRE 
 
A szavaknak is megvan a maguk jelleme, alkata, jó vagy rossz 

híre. Szövegbeli összefüggéseikből kiemelve, gondolatalkotó 
kapcsolódásaikból kiragadva még fokozottabban tárják föl... nem 
annyira önnön lényegüket, mint inkább önkényes és szeszélyes 
észjárásunk évszakait, divatkövető kedvünk változékony 
időjárását. 

A most említendő szavak egytől egyig pozitív jelentésűek: 
hogyan beszélhetünk akkor rossz hírükről? Hiszen helyeslő, sőt 
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normatív csengésüket számtalanszor éreztetjük és visszahalljuk 
szóban és írásban. Csakhogy elszomorítóan különbözni fog 
benyomásunk róluk, ha kicsit is spontánabb, mindennapibb, 
„tudattalanabb” használatukat és hatásukat igyekszünk 
kipuhatolni. Más egy szót — azaz fogalmat, értéktartalmat — 
tiszteletben tartani, elénk léptekor megsüvegelni, s más élni és — 
mondjuk ki: szeretni valóságukat. 

Itt van például a hála. Vajon egybeér-e, amit gondolunk róla, s 
amit megléte vagy hiánya ténylegesen jelent számunkra? Én úgy 
látom, hálásnak lenni keservesen divatjamúlt dolog. Aki jót kapott, 
akin segítettek, egész könnyedén túlteszi magát a történteken, 
föltehetően máskor is el fogja várni ugyanezt ugyanattól, de 
megkönnyebbülésének, ünnepi felszabadultságának nemigen fog 
hangot adni, vagy akár saját magában megilletődve hálaérzetét 
táplálni. A hála ismételt kifejezése nehezére fog esni, noha 
alapérzéseink szóba foglalását ismételni kell. A hála hovatovább 
gyengeségnek számít, néha még a jót tevő is hárítani igyekszik, 
annyira kikezdte ez emberi érzést korunk mindenáron 
kölcsönösséget, adok-veszek viszonyt bálványozó mentalitása. 

Azután említsük csak a szemérmet. Milyen takargatni való 
hajlam és szó lett belőle! Melléknévi alakban: szemérmes, már 
valósággal becsületsértésszámba megy. A testet és funkcióit 
személyiség- és méltóságfosztó erőszakkal lecsupaszító 
filmattrakciók és divathajcihők már-már elfeledtetik velünk, hogy 
a testi alak reklám célú bemutatása egyáltalán nem feltétlenül 
fölszabadító cselekedet, s hogy a szemérem, esetleges fizikai 
valónk védelme van olyan elementáris ösztön — illetőleg arra 
kényszerült válni —, mint a feltárulkozás. 

Vagy a tapintat. Amely annyira hiányzik mindennapjainkból, 
amellyel annyira nem kényeztetjük el egymást. Kinek van arra 
ideje, ereje — persze annak, aki szakít, teremt reá —, hogy 
kifürkéssze társa, ismerőse érzékeny pontjait, s föl ne sértse, 
mégse hagyja magára? A tapintatvesztést persze elősegíti életünk 
eltömegesedése, elszemélytelenedése. Ablakom alatt éjjel egyig, 
kettőig kurjongatnak egy úgynevezett eszpresszó vendégei. Ugyan 
mire mennék vele, ha lelkükre beszélnék: „szegény édesanyám 
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beteg”? Ez a „kurta kocsma” nem a „falu végén” van, nem lenne 
kímélet. Nem tartom valódi tapintatnak a tapintat kóros 
meghosszabbítását, a figyelmesség túltengését sem. Még mindig 
ezerszer könnyebb — nekünk — sürgölődő tanácsokkal 
megrohamozni, kegyesen szenvelgő, istent és isteni akaratot 
felületesen és unos-untalan emlegető ünnepi beszéddel elárasztani 
hozzánk forduló, megszomorodott embertársainkat, mint 
keresztényi tekintettel nézni a szemükbe. Pedig tudom, hogy 
nemcsak keresztény hitelvek és életszabályok, de keresztényi 
nézés, figyelem, odahajlás és hallgatás is létezik. Tudom, mert 
részesültem bennük. Ezért ismerhetem értéküket, melyre éppúgy 
vigyázni kell, mint elkoptatott, de lényegükben örök érvényű 
szavak jelentésére és hangulatára. 

 
1992. szeptember 9. 
 
 
 

IDEGEN-E AZ IDEGEN? 
 
A csodatevő gyógyítások sorában, melyek valójában nem 

annyira a fekélytől, a bénaságtól, a vakságtól szabadították meg a 
szenvedőt, mint inkább a rátámadó rossztól és bűntől, a 
megváltáshiánytól, most éppen a tíz leprás meggyógyítása ragadta 
meg a figyelmemet. Jézus Szamaria és Galilea határvidékén járva 
találkozott a tíz leprás férfival. Nem bizonyos, hogy ez a lepra 
orvosi értelemben vett lepra volt: a szó különféle bőrbetegségein, 
gyűjtőere itt s az evangéliumok egyéb szöveghelyein. 
Mindenesetre olyan betegség sújtotta ezeket az embereket, amely 
elszigetelte őket, amely miatt kiközösítette őket a környező 
lakosság. „Még messze voltak, amikor már megálltak, és jó 
hangosan kérték: »Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!«„ — így adja 
tudtul a jelenetet Lukács. Nem fejteget, nem részletez, nem várja, 
hogy elérzékenyüljünk. Hanem azért micsoda mélysége van e 
kopár leírásnak! A leprások mint kivetettek nem is mernek közel 
lépni a Mesterhez, akitől segítséget várnak. Idegeikbe beleégett a 
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különbözőség, a megvetettség tudata, a mindennapos szégyen 
érzete. Mint minden, majdnem minden súlyosan beteg emberbe. 
Foglyai annak a társaslélektani büntető reflexnek, amely a 
szenvedőt eredendő kínjain túl még kirekesztéssel, 
távolságtartással is sújtja. Jézust azonban sem itt, sem földi 
küldetése más pillanataiban nem érintik effajta meggondolások. Ő 
nem húzódozik, nem hőköl hátra, mert hiszen nincs féltenivalója. 
S tanítása arról akar meggyőzni minket, hogy nekünk sem kell 
ragaszkodnunk féltenivalóinkhoz, hogy nem kell félnünk. 

A leprások meggyógyulnak, azaz „megtisztulnak”. Ám csak 
egyikük ad hálát az Úrnak. S lám csak, az Emberfia szóvá is teszi: 
„Hát a kilenc hol maradt?” Csak nem hálálkodást vár? Nem: ami 
nekünk, testbe és véges földi létbe zárt embereknek elvárható 
jussunk, az őt nem érdekli. 

A szamariai, aki visszament, fölismerte és „dicsőítette az 
Istent”, tehát hite által gyógyult meg: egyedül ez fontos Jézusnak. 
A szamariai embert idegennek tartották. Kevésbé lehetett 
„számítani” fogékony hitére, mint a többiekére. Csakhogy a hit 
nem ismert számítgatást, sem személyválogatást. Az isteni hit 
kegyelmében nincsen „mi”, akik mások, gőgös melldöngetésünk 
zajától kísért meggyőződésünk szerint különbek vagyunk, mint 
„ők”. Újabban elkeserítően sokat hallunk idegengyűlöletről. Aki 
bármely népcsoportot, népet, felekezetet, etnikumot mint egészet 
harsányan ócsárol vagy sandán körülpillantgatva hangfogóval 
csúfra emleget, még sohasem találkozott Jézussal. Érthető, de 
elrajzolt viszontválasznak vélem az ilyesfajta jelzőt: „Az idegen 
szép.” Szóval akkor megint, mégiscsak idegen. Nem: azt az óhajtó, 
sőt inkább felszólító módot kell végre kijelentőbe tenni, mely 
Jézus főpapi imájának legfőbb üzenetét fejezi ki János 
evangéliumában (17,21): „Legyenek mindnyájan egy. Amint te, 
Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk ...” 

 
1992. október 11. 
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A GÉPESÍTETT SZERVEZET 
 
Nem, nem valamiféle veszélyes tömörülésre, elnyomó 

testületre célzok e ponyvaízű címmel, hanem éppenséggel saját 
szervezetünkre, az emberi testre és annak egészséges működésére. 
Amelyet mostanában olyannyira célba vesznek az éteren 
eluralkodó reklámok, segítőkész ajánlataikkal, válogatott 
csodaszereikkel, jobbnál jobb karbantartási ötleteikkel. Nos, 
valóban úgy rémlik, mintha a számtalan készítmény lelkesre 
programozott hírnöke nem annyira organizmusnak tekintené 
szervezetünket, hanem mechanizmusnak, testünket pedig afféle 
gépnek, amely előírásszerűen működik, ha alkatrészeit 
karbantartják, s ha imitt-amott meghibásodik, csak be kell állítani 
újra, s — ahogy a mérsékelt szleng mondaná — máris klappol 
minden. 

Szó sincs róla, hogy az orvostudományt, az egészségügyet 
kívánnám megcsipkedni. Ez is hálás célpont ugyan, ha szabad így 
mondani, legalább Moliére óta, ha nem régebben. De most más, 
van a levegőben, patetikusabban szólva: más forog veszélyben. 
Két példát villantanék föl egy bizonyos jelenség (vagyis, 
gondolom, lényeg) érzékeltetésére. Egy kitűnő szaküzlet 
(bocsánat: magánklinika) főorvosnője nyilatkozik intézménye 
csodatételeiről, amelyek mindenekelőtt szépészetileg hozzák 
helyre a gyógyulni vágyókat, magyarán: plasztikai műtétekről. 
Emellett azonban teljes kivizsgálást és villámgyors eredményeket 
is nyújtanak mindenkinek, aki ezt megengedheti magának. (Az 
utóbbi kifejezés fanyar felhangja tőlem. — B. L.) Figyelemre 
méltó azonban az indoklás: ma már egy vállalkozónak joga és 
kötelessége, hogy erőnlétével, fizikai állapotával tisztában legyen, 
s hogy ügyeljen egészségére, mégpedig sikere, pályafutása 
érdekében. A másik példám rövidebb, egy bizonyos, a 
koncentrációs készséget, friss gondolatokat serkentő tabletta 
hírnevével kapcsolatos.  

Ugyan mi zavar az ilyfajta gondolkodásban? Az, hogy az 
emberi szervezet bámulatos és rémületes csodáját egy használati 
eszköz, egy komfortberendezés szintjére fokozza le, hogy 
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eszközértékké süllyeszti azt, ami bizonyos fokig és értelemben 
önértékű autonóm érték, öncél éppen azért, mert nem mi alkottuk, 
mert nem mi rendelkezünk felőle, és mert nem magunknak 
tartozunk róla számadással. Most már nemcsak társunkat, 
háziállatunkat, kisdedünket és nagyszabású, szerény és hivalkodó 
javainkat fenyegeti a puszta tulajdonná válás veszélye, hanem 
testünket, kicsit tehát önmagunkat is. Önnön szervezetem mint 
tulajdonom, melynek működéséről javaim esélyes megszerzése 
végett gondoskodnom illik; íme, efféle álerkölcsi parancs, 
imperatívusz mered elém újabban. Ennél az elvnél az őszinte 
hedonizmus is százszor tartalmasabb.  

Bármilyen visszásnak hat, még azt is e módszerek rovására 
írom, hogy mindent megoldanak, hogy olyan nagyon sikeresek 
(állítólag, de tételezzük fel). Azt hiszem, akkor viszont túlságosan 
is elsimítják ráncaimat — ugye, ez a szókép éppen illik is az 
említett profilhoz —, tehát jó pénzért segítenek látszatot teremteni. 
Pedig hát bármily kegyetlen, valónak gondolom: fájdalmaink, 
szépséghibáink, kopásaink hozzánk tartoznak, vállalnunk kell őket, 
nem, egyáltalán nem azért, mert így jó, hanem mert így adatott, így 
valóságos. Csillapítsuk, tartóztassuk fel őket, de emlékezzünk rá, 
hogy ők a mi lényegünk. Erre a tudatra, hogy magam is egy 
prakticista, józan csengésű fordulattal éljek, még szükségünk lehet. 

 
1992. november 22. 
 
 
 

VÁRAKOZNI 
 
Karácsony ünnepe azzal is megajándékoz, hogy várhatunk reá. 

Nem egyik pillanatról a másikra toppan be hozzánk, hanem 
előkészít az örömre: advent heteiben érik bizonyossággá az 
Eljövetel várva várt váratlansága. Minden ünnep, különösen a 
szakrális, liturgikus ünnepek valamilyen csodával lepnek meg, a 
görcsösen automatikus köznapi lét sorozatát egyetlenségre váltva: 
van, midőn megrendítő, sőt, egyenesen fölzaklató rendkívüliséggel 
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eszméltetnek rá a magasabb valóságra. Azt az alapvető 
szimbolikus tényt, hogy az ünnep mintegy újra elénk idézi, mi 
több, lejátszatja, ami múlhatatlan jelentőséggel megtörtént, hogy 
ekképp megjeleníti a múltat, hozzáadva a mindenkori jelen idő új 
és a lényeghez mérve akár esetleges, járulékos élményeit, 
vonatkozásait, az egyházi év két nagy előkészületi ideje, nagyböjt 
és advent testesíti meg legnyomatékosabban. Mindkettő az 
örökkévaló üdvtörténet áramába kapcsolja be egyéni sorsunkat; 
még szívesebben mondanám így: a szentség áramlatába vetve 
ragad magával. Újra ugyanaz és mindig más, mindig a mienk 
maga az ünnep, s egyúttal a hozzá való időbeli közeledés is 
kétkedő, türelmetlen vagy bizonyos, rendületlen kísérő érzelmeivel 
átszínezi, váratlanság és várhatóság hajszálvékony határvonalára 
helyezi. Tudjuk, várjuk, hogy eljöjjön, és ünnepe, de a várakozás 
már maga is ünneppel telítődik, újra meg újra beteljesül; 
semmiképpen sem tartalmatlan, semleges idő az ünnep 
időtlenségéhez képest. 

Igen, azt hiszem, az időből az időtlenségbe emel az advent is, 
az időtlenségbe, amely — milyen örökösen sokatmondó tény! — 
egy földi megszületés nagyon is térbe és időbe állított eseményével 
újul meg. Mennyi paradoxon! Az időtlenség sem tétlen és 
hozzáférhetetlen metafizikus szféra, hanem lélegző valóság, itt, a 
közelünkben. Egyáltalán nem óhajtanám, hogy ezeket a racionális 
számítgatással valóban paradoxnak bizonyuló hitigazságokat 
mindenáron kisimítsák, megmagyarázzák nekem. 

Várakozni tudni kell. Advent megtanít rá — kicsit bele is 
pirulhatunk — mennyi súlytalan, csip-csup esetre, szerencsére, 
ügyre várunk év közben, hogy mennyire igába van fogva 
várakozásunk. A megszületésre várva szabadok és bizonyosak 
lehetünk: nem függünk hamis ábrándképek teljesülésétől vagy 
kudarcától, nem rángat dróton valamilyen szenvedély vagy éppen 
hóbort színjátékának ceremóniamestere. Hogy a Gyermek eljön, 
már eleve bizonyos, és jötte mégis kiszámíthatatlan meglepetés 
lesz. 

 
1992. december 6. 
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A GYERTYALÁNG 
 
A gyertyaláng mindig középen van. Nem tudjuk úgy helyezni a 

gyertyát, nem tudunk úgy elhelyezkedni körülötte, hogy 
valamiképp ne belőle indulnának ki a kör sugarai. Szinte kénytelen 
voltam rögtön a „körülötte”, majd a „kör” szavakat használni. 
Szerintem az égő gyertya mindenképp megtöri a tér semlegességét, 
rendezetlenségét, irányokat szab gyengéden, s kijelöli — ő jelöli ki 
— helyünket a szobában. Az is elkerülhetetlen, hogy többes 
számban fogalmazzak: a gyertya körül mindig többen vagyunk, 
akkor is, ha netán egyedül. Ebben az értelemben is kört teremt. 

Nem mintha elvárná, hogy minél többen csodálják. Nem, a 
gyertyaláng nem sokszoroz, nem szaporít, nem tömegesít. Mihelyt 
többes körét megalkotta, azonnal magára is utal mindenkit, s 
önnön magányára összpontosítja a jelenlévők figyelmét. Az igazi, 
midőn már (és még) csak egy gyertya ég. Akkor szembeötlően és 
megindítóan egyetlen. Ereje hatalmas. Várjunk csak … nem, 
hiszen a gyertyafény vékony, nyúlánk, imbolygó, egyszer már-már 
kialszik, másszor valószínűtlenül magasra nyúlik. Nem is tudom, 
fénye van-e, inkább talán világossága. Szemrontó lenne hosszan 
olvasni, barkácsolni, kirakóst játszani mellette. Elenyésző a 
gyertya. Mégis áthatóbb a világossága, mint a számtalan wattos 
égők, a neoncsövek, a reflektorok, a jupiterlámpák vakító fénye. Ő 
ugyanis nem megvilágít valakiket vagy valamiket, hanem csakis 
világít, magának és nekünk. Gondoljuk meg: nem bennünket és 
eszközünket, hanem számunkra és lelkünknek. Lehetővé teszi, 
hogy maga a világosság jelenjen meg általa, nyugtalan 
megilletődöttségben tartva a figyelmet. 

Mert szép a gyertya körül lenni, szép és szívszorító. Mintha 
újból gyermekek lennénk, eloldódva kínkeserves verejtékes 
közgondjainktól és átlagmulatságainktól. Magához kicsinyít, a 
gyermekségbe csökkent ez a láng, azaz végtelenül kitágít és 
megnövel. Teszi mindezt törékenyen, remegve, alaktalanul, 
megfoghatatlanul, folyvást új szögbe rebbentve, más alakba úszva. 

Teszi mindezt fogyóban. Örökösen új érzéseket lobbant föl 
bennünk: szorongó bámulatot és izgatott szánakozást gyors 
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egymásutánban, vagy inkább egyszerre. Kényes, bizonytalan a 
gyertyaláng születése, de bizonyos az elmúlása, csakhogy 
múlhatatlanul megél és belénk forr lényege, a kicsi, parányi, 
testtelen testbe testesült lényeg, a tűz. 

Gyermeki figyelmünkben ott szűköl az ösztönös riadalom, az 
animális félelem a tűztől. Mert a gyertyaláng végül is és már eleve 
ugyanannyi, mint az erdőtűz, mint a felgyújtott olajkutak 
lángolása. Vész is lehet. A Lélek erejével éget ki és keresztel. 
Szelídség és emésztő erő páratlan összpontosultsága. Ezért kell rá 
néznünk, beletekintenünk, követnünk minden szeszélyes 
rebbenését: életünk alaktalan alakzatait olvashatjuk ki a lángból. S 
elleshetjük benne a szellem örök lényegét is, a fölfelé törő vágyat, 
akaratot s az áldozathozatal megváltói alázatosságát is, azt, hogy 
egy helyben marad, a gyertyatesthez a kanócszálhoz kötve, s hogy 
átmenetileg elenyészik, beleolvad a mi sötétségünkbe. 

 
1992. december 20. 
 
 
 

HIBASZÁZALÉK 
 
Bizonyos Intézményeknek, Irányító hivataloknak az a feladatuk, 

hogy közvetlenül az emberi élet sértetlenségén, az emberi szervezet 
épségén őrködjenek. Az egyik ilyen szerv a közlekedés szabályait 
fogja szigorúbban számon kérni ezentúl, a másik a bűnüldözés 
hathatósságán igyekszik javítani módszerei és eszköztára 
fejlesztésével. Megüti a fülemet a célok indoklásában, hogy a 
balesetek, illetőleg az erőszakos, élet elleni bűntettek további, az 
idénre várható növekedésének akarnak gátat szabni. 

A cél feddhetetlen: mindannyiunk igazán életbe vágó érdeke, 
hogy közelebb kerüljenek hozzá. A nyilatkozatokon olyasféle 
nézőpontból, meggondolásból akadok fenn, melyek valójában 
idegenek tőlük. Morális értelemben bánt e tervek szerénysége, 
mértékletessége: bizony nem akarnak ők (senki) egy csapásra véget 
vetni autók és utasok törésének-zúzásának, nem hiszik, hogy egyik 
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napról a másikra mindegyikünk köré bűvös kört varázsolhatnak, 
melyen ütés, szúrás, lövedék át nem hatolhat. De hiszen éppen 
ilyesmire vállalkozni, ilyesmit megígérni lenne önáltatás és mások 
ámítása, közönséges demagógia, amilyenben volt részünk bőven, 
midőn kézenfogva-rángatva Utópiába akartak elkalauzolni! 

Nos igen, az intézmények, maga a szervezett társadalom nem 
vállalkozhat többre, mint hogy a statisztikai átlag szenvedését, 
nyomorát, idő előtti pusztulását valamely elfogadható érték alatt 
tartsa. Ne öt-, hanem csak négyszámjegyű legyen a közlekedésben 
sebesültek, megrokkantak mennyisége. Ez a „több”, amire egy 
hivatott igazgatási szerv vállalkozhat, mégis végtelenül kevés: a 
morális részvét, az embertársi viszony test- és földközeléből nézve 
egyszerűen semmi. Aki Szentírásunk igéiből és saját maga 
teremtményi ösztönéből (igen, így!) merít erőt és érzést, azt mindig 
zavarni fogják a sújtott embertömeg statisztikailag talán már 
kedvező mutatói, a már alacsonyabb hibaszázalék is. Minden egyes 
ember összemérhetetlen és pótolhatatlan érték, a morálisan 
fölvértezett ember korántsem csak tömegekben, népekben, 
kontinensekben gondolkodik, még kevésbé érez, hanem Jánosra és 
Pistára, Katira és Zsuzsára ügyel. Vagyis egyes emberekre, akiket 
nem vált meg egy általában kedvező tendencia, hogyha ők még 
szenvednek, nélkülöznek, belehalnak. 

A morál az elesettekhez köteles ragaszkodni, a testébe és 
sorsába zárt egyénhez — körömszakadtáig. Egyre többen 
gyógyíthatók ki egy bizonyos betegségből? Örüljünk neki, 
nyugtázzuk a tényt, de nézzünk Teri néni vagy édesapánk után, aki 
még áldozatnak készül. Egy kiváló magyar író mondta ki élesen, 
hogy ha feltalálnák a rák ellenszerét, és azonmód el is 
terjeszthetnék, az igazi író feladata akkor az lenne, hogy a betegség 
legutolsó áldozatát írja meg. 

Nemcsak az íróé, az igaz és érzékeny emberé is. Minden 
erőnkkel a társadalmi intézmények jogszerű erején, 
működőképességén kell munkálkodnunk, de a lélek emberének 
szüksége van a tudatra: bizonyos szinten — ez a szint egyszerre van 
magasan és alacsonyan — nincs közös nyelv ember és intézmény 
között. Ott és akkor, ahol és amikor az egyénre mint egyénre, a 
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személyre mint személyre kell ügyelni. Az össztársadalmi 
szervezettség annyiban mindig diabolikus, hogy funkcióját, 
fennmaradását csupán annak a rossznak „köszönheti”, amely ellen 
hivatása fellépni. De a lélekben élő ember nagyon is el tudja, el 
akarja képzelni a világot bűn és szenvedés nélkül. Hivatalosan 
mindig az intézménynek lesz igaza: a hibaszázalékot csak 
csökkenteni lehet. A részvétre, személyes szeretetre hajlamos ember 
azonban föltehetőleg még nagyobb nyugalmáért, védettségéért sem 
válna meg a hittől, hogy másként kell lennie — ha nem is 
miáltalunk. 

 
1993. január 31. 

 
 
 

SORSIRIGYSÉG 
 
Hányszor, de hányszor kapom magam rajta, hogy azt kívánom 

el, ami a másé. Utóbb pedig méltán szégyenkezem. Ezt az érzést, 
ezt az ösztönös, ámde szerencsére képzeletbeli odakapást hívják 
irigységnek. Igen ám, de ha nem javakat vesz célba a sóvár 
pillantás? Ha nem szomszédom remek, új készülékére, barátom 
aranykötésű könyvsorozatára, rokonom lottónyereményére 
vágyom? Mondjuk, hogy az irigységnek a legalacsonyabb, a 
leghívságosabb szintjén már túl vagyok. Már számot vetettem azzal, 
hogy minden nem lehet az enyém, hogy nemcsak szó szerinti 
értelemben nem volna hova tennem, hanem figyelnem, 
érdeklődésem is elapadván iránta, nem jutna hely az áhított 
szerzeménynek gondolataimban, hogy minden tárgy előbb-utóbb 
vészesen megfakul, elavul a mi csekély távlatú, személyes 
történelmünkben. Nem, nem ilyenekre vetek szemet. Mi zajlik le 
akkor, hogyha valami lényegesebbért irigyelek valakit? Ha egy 
olyan mondatát kívánom magaménak, amely mintha telkemből 
lelkedzett volna, ha szellemi sikerét vélném a magam jussának, ha 
abban a tiszta, személyének szóló szeretetben vagynék részesülni, 
amelyet egy hozzátartozója arcán látok felfényleni? Irigység ez is? 
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A nem múlékony lelki, szellemi, gondolati „eredmények” 
magunkba helyezése; az, hogy magunkat egy valóban magasabb 
helyre képzeljük, a tartalmainkhoz közelebbinek vélt „pozícióba”? 

Igen, azt hiszem, ez is irigység. Elválasztandó ugyan a puszta 
anyagi hírvágytól, mégis ártalmas érzés. Nem annyira a példának 
kiszemelt személyre ártalmas, sokkal inkább magunkra. Elhiteti 
velünk, hogy ezek a magasabb rendű örömök és sikerek is 
tulajdonok, csak éppen nem a mieink, hanem máséi, másokéi. Pedig 
a másik ember, akiről úgy érezzük, azt éli át, ami nekünk járna ki, 
nem úgy és nem azt éli át, amit mi irigylünk tőle. Ha becsvágyó, és 
csupán a külvilág fontos számára, akkor maga is epésen elégedetlen 
marad, ha lelki épülésére és élete múlandóságára gondolt, akkor 
sem magának tulajdonítja eredményét, hanem megérti: ajándékba 
kapta. És hogy a magasabb siker is múlékony. 

A különbség tehát csak fokozati aközött, hogy más tágasabb 
lakószobájára vágyunk-e, vagy ékesebb kifejezésmódjára, 
megértőbb társaira. Ez utóbbi esetben igazából másik sorsot 
kívánunk magunknak. Legyünk egyszerre megértők és szigorúak ez 
iránt a sorsirigység iránt. Valljuk be: nemegyszer kísértetiesen 
egybevág a másik világa a nekünk hiányzó világgal. A költészet, a 
bevallani alig mert lelki tartalmak bátor kifejezője hivatottan vonja 
fénybe efféle sejtelmeinket: olvassuk el Adynak fájdalmasan szép, 
beszédes című versét, A sorsom ellopóját., De valódi, benső 
életünkben legyünk szigorúak is ezzel a belső követelődzéssel 
szemben, ne próbáljuk levetni sorsunkat, ne áhítozzunk egy másik, 
éppúgy porrá leendő sorsra. Ne alacsonyítsuk le legfőbb 
rendeltetésünket azok szintjére, akik „káromolnak mindent, azt is, 
amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen 
ismernek, abba belepusztulnak”. (Júd 10.) 

 
1993. március 7. 
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HÁLAÉNEK 
 
Komisz, gonosz nap. Az ember úgy érzi, hogy minden és 

mindenki összefogott ellene. Nem jön a busz, ha beér, nem lehet 
fölférni rá, ha rajta vagy már, akkor dugóba kerül, és ez még csak az 
utazás. A munkahelyeden, a hivatalban, a postán, a mindennapi élet 
tolakodó, terjeszkedő színhelyein nem sikerül elintézned ügyedet, 
végére járnod megkezdett cselekvéseidnek. Minden kisiklik a 
kezedből. Közben tudja az ember, hogy másnap még újrakezdheti, 
hogy máskor is volt része kudarcokban, utóbb mégis helyrehozta 
hibáit és mások hibáját is: tudja, de mindhiába. Mert sokkal, 
százszorta erősebb, elevenebb a pillanat agressziója, a kétségbeesés 
örvénye pedig hívogatóbb. Önkínzó örömbe hajszolja bele magát a 
lélek vagy Inkább csak az idegrendszer: még ki is cifrázza 
sérelmeit, eltúlozza a balsiker mértékét, az Arany János-i 
szőlősgazda példájára: Hadd lám Uramisten, mire megyünk ketten! 
Úgy érezzük, szemünk káprázik, fülünk zúg, s minden idegszálunk 
elpattanni készül. 

Azután egyszerre csak lenyugszik a belső háborúság, 
érzékszerveink is megnyílnak a külvilág számára. De az, hogy újra 
látunk, s fülünk újra hangokat hall, nemoziológiai jelenség csupán: 
a tudat, az eszmélet, a lélek kinyílását kottázzák le érzékeink. 
Köznapi meghurcoltatásunk és keserű gondolatataink csatamezőre 
való tusáján gomolygásán kell úrrá lennünk: szétválasztanunk a 
vakon vagdalkozó démonokat és martalócokat — mindnyájan 
belőlünk valók — és kitekinteni a szabadba. Föltekinteni az égre. 
Ha már hozzáférhetővé váltunk, majdnem bizonyosan segítségünkre 
siet valami. Nekem például legutóbb Beethoven Pastorale 
szimfóniája. Ezt a művet hajdanán, küzdelmekbe és fájdalmakba 
feledkezett ifjúságom idején, a többi szimfónia mögé soroltam: túl 
szép volt nekem. Ma már hálatelten hallgatom hálát kifejező 
gyönyörűséges dallambőségét, kitárulkozását. Nem a küzdelmes 
Beethoven alkotása, az igaz: az agonistes (a tusázó) hős itt mintha 
csak átadná magát a természet látványainak és láthatatlan titkainak. 
Miként később, még magasabb megrendültségi fokon, az opusz 
132-es vonósnégyesben. A harmadik tételnek itt következő a címe: 
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„Egy felgyógyult beteg hála imája az Istenséghez”. Ezek a 
zeneművek továbbítani tudják a meghallott vigaszt. Vagy inkább: 
képesek fölfigyelni a vigasztalásra. Ki tudja, melyik a nagyobb 
teljesítmény, az üdvösebb adomány? 

 
1993. április 18. 
 
 
 

AZ ISMERETLEN 
 
Egy ember fekszik az étterem bejáratában. Rárogyva, 

rároskadva a lépcsőfokokra, lustán elterülve, magukra hagyva 
tagjait. Semmije sincs rendben, a helyén. S különösképpen ő maga 
nincs a helyén; a bejáratot eltorlaszolja, az utcaképbe idegenül 
beékelődik. Az emberek tanácstalanok. Többféleképpen néznek reá, 
de főként zavartan, feszengve. S az is feltűnik pillantásaikban, hogy 
gyorsra sikerülnek: egyetlen tekintet sem állapodik meg rajta, 
hanem inkább nyomban visszavonul. Akad azért olyan járókelő is, 
aki meredten nézi, de az ilyen többnyire meg is szólal, persze 
méltatlankodik, megbántottan sértegeti a szemet szúró, útban lévő 
emberi akadályt. Mit is akadályoz egy-egy ilyen szerencsétlen? „A 
szabad forgalmat, az olajozott jövést-menést, meg persze 
figyelmünk és lelkiismeretünk kényelmes rángását, súlytalan 
áramlását. 

A szabályosan viselkedő embereket egy-egy ilyen elesett 
tapintatlan jelenléte rákényszeríti, hogy foglalkozzanak vele. A 
nyilvános színterek kényesen kiadagolt személyes mozgáskörzeteit 
nem tartja tiszteletben, túlterjed, elterpeszkedik. Elfoglalja a járda 
felét, autóbuszon két szomszédos ülést egyszerre. Mármost 
személytelenül személyes felségterületünk éjféle megsértését 
hajlamosak vagyunk eleve agressziónak tekinteni, amely méltó 
választ kíván. De hát miképpen lehet akkor, hogy olyan 
előszeretettel nem válaszolunk, s ha némelyikünk válaszol is a 
föltételezett üzenetre, abban sincs köszönet? Mitől riadunk vissza? 
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Alighanem attól, hogy azzal a roncs-valakivel, azzal a senki-
valakivel foglalkoznunk kell, s akkor már személlyé, embertárssá 
változik át számunkra. Ettől a mítoszi átalakulásoknál is 
hatalmasabb metamorfózistól óvakodunk. Azután ugyanis nem 
lehet kényelmesen osztályozni, besorolni, rendreutasítani 
előregyártott szavakkal, parancsszavakkal: „lusta, munkakerülő”, 
„így kényelmesebb neki”, „az ilyenek”, „hordja el magát”... 

Másfelől működik bennünk a segítés ösztöne is. Némelyeken 
szinte meglátszik, hogy indulnának felé, de visszatorpannak. Nem 
elég erős ez a készség ahhoz, hogy áttörjön a kőfalon. Miféle fal ez? 
Több téglasort is épített belé a félelem. Hiszen tényleg soha nem 
tudhatjuk, hogy aki az illemmel és a szabályokkal ilyen látványosan 
dacol, nem torkolja-e le durván közeledésünket is. Ezt pedig nem 
viseljük el, nincs erőnk, időnk, idegünk hozzá. Ezenkívül tekintettel 
vagyunk a többiekre. Őket kémleljük, ugyan mit szólnak hozzá, 
nem néznek-e cinkosnak, baleknek, buzgólkodónak, hogyha 
odalépünk kivetett és jelenlétével is provokáló embertársainkhoz. 
Mennyi meggondolás, ahelyett, hogy a megtestesült szeretet oly 
elővigyázatlan, körül nem tekintő gesztusait, szavait vennénk 
példának. A fény nem tapogatja körül, nem méri ki előre a sötétet, 
hanem szelíden és határozottan belevilágít. Mi pedig szavakkal 
bajlódunk, s a másik szakadékpartra, a drótsövény túlsó oldalára 
képzeljük „hátrányos helyzetű”, nehezen megszólítható társainkat. 
Pedig a „mi” közösségében „ők” is beletartoznak: ha ezt megértjük, 
könnyebb lesz megtalálni a szót, nekivágni az ismeretlen 
folytatásnak, mely elutasító ellenszegülés, bezárkózó közöny, de 
erőre kapó hála is lehet. 

 
1993. május 9. 
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ÉS MULASZTÁSSAL... 
 
Két év hallgatás után idős rokonomat hívom telefonon. 

Nehezére esik a beszéd, holott mindig pergő nyelvűnek ismertem, 
de most szinte vánszorog a hangja, s amit mond, még lehangolóbb. 
Beteg, súlyos beteg. 

Milyen hihetetlen, zűrzavaros érzés kerít hatalmába! A hír, 
amely sokszorosan több és más, mint „hír”, egyszerre döbbent meg, 
és teljesít be valamilyen szorongó várakozást. Életvidám rokonom 
sötét hangjával és sötét kilátásaival találkozni botrányos, 
elfogadhatatlan. Mégis: nem hatott-e bennem a rögeszmésen biztos 
félelem, hogy így lesz? Hogy nem lehet másként? Két éves 
hallgatásom bűn volt — nem természetes-e, hogy meglegyen 
büntetése is? Az embernek ez az ösztönös és kiművelt igazságérzete 
csalhatatlanul működik, még ha elfojtva is. Túl szép lenne, ha 
büntetlenül maradna a nemtörődömség, a közömbösség. Igaz, azt is 
elképzeljük, el tudjuk képzelni, ezért ér váratlanul is a hír.  

Csakhogy ajánlatos óvatosan bánnunk az ilyen bűnbüntetés 
szabású egyenletekkel. Hiszen az „igazságszolgáltatás” itt 
olyképpen érvényesül, hogy valaki más, az én adott esetemben a 
rokonom, áldozatul esik neki. Annak, hogy én magamba szálljak, 
megbánjam, amit tettem (illetve nem tettem), az az ára, hogy őt 
fenyegesse a veszély. Miért hánytorgatom fel ezeket az 
evidenciákat? Csupán azért, mert nem tartom jogosultnak, még 
kevésbé emelkedettnek az olyan elégtétel vevő igazságérzetet, mely 
a bűnös veszteségén már-már örvendezve eltekint az elveszett, 
elvesztett másik életétől, egészségétől. 

Ami itt, most, velem történt, egyben a legáltalánosabb. A 
„mulasztással” vétkezés esete ez, azért is nem haboztam bűnnek 
nevezni az imént. Ezt a kevésbé látványos, a mindennapok színtelen 
színpompájába, semmittevő sürgés-forgásába mimikrikészséggel 
belemosódó vétektípust jórészt magunk, az elkövetők sem vesszük 
észre. Ugyan mit követtem el azzal, hogy nem követtem el semmit? 
Időnként, olykor-olykor eszembe jutott rokonom, aztán elnapoltam. 
Mert tódultak a teendők, seregestül. Tudtam ugyan, hogy a vele 
való, folyton halogatott beszélgetés pótolhatatlan, de azzal vettem 
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élét e tudatos benső sürgetésnek, hogy áltattam magam, hiszen 
holnap is lesz nap! Ő ugyanaz lesz egy hét, egy hónap múlva is, 
akárcsak én. Holott mindkettőnk vonatkozásában tévedtem. A 
magánerkölcsi patópálizmus ugyanoly veszedelmes magatartás, 
mint a társadalmi mértékű. Egyikünk sem lesz ugyanaz egy év, öt 
év múlva. Hiába véljük úgy, hogy a dolgok majd csak eligazodnak, 
hajlott korú barátunknak, rokonunknak úgyis akad segítsége, 
valahogy csak boldogul: ezek az inkább önmagunknak szánt 
jókívánságok nem egyebek kényelmes felelősségáthárításnál. 

Mennyire nehéz helyesen viselkedni: helyesen erkölcsi tudatunk 
és evangéliumi eredetű tudásunk szerint. Hiszen nemegyszer igenis 
békén kell hagynunk társunkat, békét kell teremtenünk számára. 
Hagyni, hogy ő maga alakítsa kapcsolatunkat, esetleg még azt is, 
hogy egymaga birkózzon meg bajával, dilemmájával. Máskor 
azonban nem jelentkezni, nem jelezni számára, hogy vele vagyunk, 
egyet jelenthet a bűnös veszélyeztetéssel: ez a tétlenség maga is 
egyfajta merénylet. Olyan bűn tehát, amelyről el sem lehet dönteni, 
mi benne szándék és tett, egyéni közreműködés és véletlen vagy 
sorsszerű megvalósulás viszonya és aránya. Pilinszky Merénylet 
című kétsoros alig-verse, versnél is több észrevétele ezért szólalhat 
meg így. Ilyen félreérthetetlenül „Megtörtént holott nem követtem 
el, / és nem történt meg, holott elkövettem.” 

 
1993. május 23. 
 
 
 

IGAZUNKTÓL AZ IGAZSÁGIG 
 
Újabban sokszor, sokat hallunk és beszélünk türelemről, 

toleranciáról. Szükséges beszélnünk róla, mivel szükségünk van rá, 
de nem azért emlegetjük-e annyit, mert széleskörűen hiányzik? 
Valósággal varázserőt tulajdonítanak egyesek a szónak: mintha 
hangoztatása már helyet is szorítana közöttünk az általa jelölt 
tartalomnak. Pedig a dolgok, akár magasrendű tartalmak sűrű 
megidézése, sulykoló hirdetése korántsem valósítja meg, távolról 
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sem teszi érthetővé, bensőséges tartalommá a szuggerált értéket. 
Inkább elfedi, jelszóvá koptatja, duruzsoló vagy kellemetlen 
háttérzenévé degradálja. Minél bőbeszédűbben cifrázunk valamit, 
annál kísértetiesebben siklik el előlünk, csúszik ki kezünkből. 

A szó alighanem a rossz lelkiismereté. Vajon mit valósítottunk 
meg kevésbé, mint a türelmet? Szívesebben élnék most már a 
jóhiszeműség, a megértés, a figyelem ezúttal tán pontosabb 
szavaival. Csodálatos, mert negyven és még több év önműködő, 
államilag fönntartott szólamgyárának tövéből, kráteréből kijutottunk 
— váratlanul — a napvilágra, ahol véleményt formálni, hitet és 
közösséget és olvasnivalót választani, önmagunkat kifejezni is 
lehet. De most meg túl akarjuk kiabálni a másikat, parlamentben és 
villamoson, újságok hasábjain. Görcsbe rándult szabadságunk, mert 
vélt vagy valódi igazunkat kényszeresen hajtogatva, a másiknak, 
„hallgatónknak” mintegy csak félprofilt mutatva hirdetjük. És 
kapkodunk, minél többet akarunk elmondani egy szuszra, mint 
ahogy pánikszerű fölvásárlások sodrában visszük haza, amit csak 
meglátunk, hátha egy hét múlva nem lesz már belőle. Meglepő-e, 
hogy egymást meghallgatni már alig jut időnk? 

Igen, az embernek bizonyos helyzetekben ragaszkodnia kell 
igazához, érvényesíteni kell érdekét, még sérelmére is föl kell 
hívnia mások figyelmét. Nem szabad beleolvadni a tömegbe, a köz- 
avagy csoportvélekedésbe, a kaszt- és klikkszólamokba. Csakhogy 
ajánlatos óvatosan bánni igazunkkal, hiszen ez — lám, előbbi 
mondataim is így kanyarodtak — hamar érdekek és sérelmek 
jeligéjévé csupaszodik le, vészesen viszonylagossá lesz; saját 
igazunk mindinkább eltávolít a közös, az egyetemes igazságtól. 
Azonkívül az ilyen rész-igazakat önjelölt igazsághirdetők és 
mozgalomvezérek fürge bűvészmozdulatokkal egykettőre 
beillesztik saját összerakós játékukba, melybe minél többeket 
igyekszenek belekényszeríteni, mint figurákat. Mindenképpen elkél 
az óvatosság, midőn egyesek saját magukat az ilyen-olyan igazság 
letéteményeseiként, az ilyen-olyan út képviselőiként állítják be. 
Magam is csak egyvalakinek hiszem el örökre, hogy ő az út, az 
igazság és az élet. 
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A fő baj, az alapbetegség azonban hihetőleg mélyebben fészkel. 
A másik ember semmibevevésében, esetleg csak elhanyagolásában. 
„Nem engedhetem meg magamnak, hogy igazat adjak neki” — 
talán ilyesmiket mormolunk, csip-csup, mégis életbe vágó viták 
közben. Ismerek valakit, aki soha, egyetlen egyszer, senkitől sem 
kért bocsánatot, még elnézést sem. Úgy véli, így erősebb, így ő az 
erősebb. Pedig miféle erő az, amely csak győzni tud? És miféle 
győzelem, amit elér, amely csak neheztelést, elfojtott tiltakozást 
hagy a társaknak? Milyen sokat kell még gyakorolnunk, hogy 
fölismerjük és természetesnek tartsuk, indulataink ellenszelében is 
kövessük Pál apostol szép és igaz intelmét: „Semmit ne tegyetek 
önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek 
tartsátok egymást magatoknál”. Igen, nem túlzás ilyesmit várni el, 
ha teljesülnek az előzőleg fölsorolt feltételek: „Ha tehát van 
vigasztalás Krisztusban, ha van szeretesből fakadó figyelmeztetés, 
ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület.” (Fi 2, 
1,3) Akkor teljesülhet az Úr, az apostol, de a mi tulajdon örömünk 
is. 

 
1993. június 20. 
 
 
 

BÚJÓCSKA 
 
Az ember kifogyhatatlan találékonyságról tesz tanúbizonyságot, 

ha el akar rejtőzni az igazság elől. Ha nem bírja — meri — 
meghallani a hívást, mely mindig ugyanaz, ugyanonnan is érkezik, 
mégis mindig egy adott helyzetben és személyre szólóan hangzik 
fel. Közkeletű — persze ősi és ösztönös is — az a módszer, 
amellyel bármelyikünk elzárkózik, „tokba bújik”, belemenekül 
valamiféle pótcselekvésbe. Ugyan ne zavarják őt buzgó 
foglalatosságában, mely — akárki beláthatja — életbe vágóan 
fontos, s csakis őrá vár. 

Így képezzük ki magunkat a gyarapodás, az életélvezet, a 
társaságba járás vagy akár a munka, a hivatás megszállott rabjaivá. 
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Megszállottak és rabok is lehetünk egyszerre, az alávetettség terhét 
az önigazolás, az önszuggesztió nemcsak elfeledtetheti, hanem még 
szenvedélyes ragaszkodássá is kiszínezheti képzeletünkben. 
Némelyek mérhetetlen időt és erőt áldoznak autójuk fenntartására, 
ugyanők vagy mások pénzgyűjtésre, tárgyak beszerzésére és 
dédelgetésére. Mindezek a tevékenységek , melyek kezes 
jószágként alkalmazkodnának hozzánk, ha tudnánk, nem ők a 
céljaink, ha folyton-folyvást keresztül bírnánk pillantani rajtuk, 
hogy tekintetünk a mindig egyszerre közeli és távoli eszményt, 
vagyis a leglényegibb valóságot fogja be — mindeme ügyeink-
dolgaink tehát, tétovaságunkat észrevéve, kényükre-kedvükre 
uralkodnak rajtunk. Ha az ember rajtakapná magát, hogy görcsösen 
pátyolgat valamely tárgyat, bútort, könyvet, ha le nem tudja venni 
szemét a megszerezni kívánt szerkezetről, ajánlatos megkérdeznie 
magától: nem vonom-e meg ezt a szeretet energiát, ezt a figyelmet 
valami, azaz valaki fontosabbtól? Miközben a vadonatúj karosszék 
támlájáról még a pihét, az aprócska szöszt is lefújom, nem felejtem-
e el vigasztalni, gondozni azt, aki hozzám tartozik? Nem jövök-e ki 
a szeretet mindennapi gyakorlatából, melyet éppúgy el lehet 
felejteni, mint egy idegen nyelv szavait, ha nem használjuk, 
tanuljuk újra őket? A gyengédség, a figyelem, melyet társainknak 
áldozunk, s amellyel tartozunk is nekik, nem misztikus sugallatok, 
nem is pillanatnyi nekibuzdulások eredménye: még a kedvünkben 
járó, kellemes kapcsolatokat is gondozni kell, nemhogy a 
lemondással terhes odaadást. 

Amely izmot, idegpályát, emléknyomot nem használunk, nem 
frissítünk fel, az sorvadásnak indul, halványulni kezd. Ugyanígy 
működik — vagy sorvad el — a segítőkész részvét, a tevékeny 
figyelem szervrendszere bennünk, ha nem találjuk méltó tárgyát. 
Törölgethetem a port tovább kedvenc bútoromról, könyvemről, 
hiperfejlett számító- vagy egyéb gépemről, mozdulataim tétovák, 
görcsösek, céltalanok. 

Ha más nem, lelkiismeretem figyelmeztet arra, hogy bújócskát 
játszom. Csak hát érett fővel egyikünk sem telepedhet meg a 
gyermekjáték senkiföldjén, ahol sajátos és átmeneti szabályok 
vannak érvényben. Annak, azoknak — a „legkisebbeknek” — kell 
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részesedniük amúgy is véges hatókörű szeretetünkből, akiket 
megillet. 

 
1993. június 27. 
 
 
 

VÁLTOZATOK A MŰVELTSÉGRE 
 
A minap egy csillagászt hallottam a rádióban. Bolygókról, 

fényévekről, a csillagok élettartamáról beszélt. Azonkívül, ami már 
eleve vonzott témájában, lenyűgözött előadásmódja, beszédéből 
hiányzott mindenféle szakmai, tudósi póz, beavatottságát sem 
éreztette. Ellenkezőleg, úgy szólt tárgyáról, mint aki szüntelenül 
újrakezdi a vele való ismerkedést, mint aki fogyhatatlanul 
álmélkodik tudománya kimeríthetetlenségén, mintha újra meg újra 
elölről kezdené a tanulást. 

Szavai hallatán valósággal megkönnyebbültem. Az utóbbi 
időben ugyanis valamelyes fontoskodó bennfentességet, a 
kiválasztottság tudatával eltelt kevélységet vélek kihallani 
egynémely tudományos, tudománypolitikai megnyilatkozásból. 
Ami igaz, az igaz: nem annyira alkotó, kutató természetbúvároktól 
és bölcseleti gondolkodóktól, mint inkább tudományszervezők, 
intézményirányítók szájából hallok magabiztos nyilatkozatokat 
arról, hogy a leggyümölcsözőbb befektetés a tudás, a 
legjövedelmezőbb tulajdon a szakmai ismeret. Amíg ezek az 
intelmek arra irányulnak, hogy a társadalmi-gazdasági 
viszonyokban és értékrendben méltó helyére tegyék a tudományt, a 
műveltséget, addig semmi bajom sincs velük. Akkor késztet 
fejcsóválásra ez a modor, amikor egy (vagy több) kifinomult réteg, 
csoport elkülönülő, valamely vélt vagy valódi birtokon belül 
képződő önérzetére vall. 

Nem, ne a műveltségre gyanakodjunk. Ajánlatos és valóban 
mindenki számára hasznos, ha ennek mind átláthatatlanabb 
kiterjedésébe és mélységeibe mind többen bemerészkednek. A tudás 
nem árt senkinek, nem fojtja meg a spontaneitást, nem gátolja, nem 
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feszélyezi az élményre való képességet, a megértést, a romlatlan 
tájékozódást. Minden egyes ismerettel közelebb jutunk a titokhoz, a 
hit misztériumához is, pontosabban „csak” fölkészültebbek, 
fogékonyabbak leszünk közelségére. Ha egy hitoktatóról, ha a 
Gondviselésről, a vallástörténetről többet tudok meg, több tárgyi 
ismeretre teszek szert, ezek az adatok nem bezárnak és telítenek, 
hanem megnyitják figyelmemet, és még inkább fokozzák lelki 
szomjúságomat, megtartanak a keresés útján. Igazán csak arra 
tanácsos ügyelni, hogy a tudást, a műveltséget ne tévesszük össze 
valamely szaktudomány technikai ismeretkészletének, 
adathalmazának a birtoklásával. A műveltség különben sem csak 
értelmi adottság: érzelemvilágunkat is művelnünk kell. Az ész 
mellett a lélek is művelésre szorul. A lelki műveltség ugyanoly 
fontos, mint az észbeli tájékozottság; nem más az, mint „lelki 
szegénység”, tehát a szelíd alázat képessége. Úgynevezett 
„egyszerű” emberek (a jelzőt máris felejtsük el) sokkal biztosabban, 
érzékenyebben figyelnek föl arra, mire van szükségük 
hozzátartozóiknak egy adott helyzetben, hogy a szentmisén miként 
lényegül át a kenyér és a bor, hogy mi a helyes szó egy bűn 
megváltására, mint a „vájt fülűek”, akik bizony nemegyszer inkább 
saját illetékességükben, hozzáértésükben gyönyörködnek, mint 
tulajdonképpeni tárgyukban. S meglehet: a nem szakmabéli, a 
csupán laikus szemlélő a csillagos égboltozatból is többet ért meg, 
mint aki csupán műszerekkel és módszerekkel vizsgálja. 

 
1993. július 18. 
 
 
 

A HAJLÉK CSENDJE 
 
Zaj, lárma vesz körül. Rádióhangokat, tévébeszélgetést, 

magnóharsogást hallok egyfolytában, legföljebb félpercnyi csönd 
lopózik jótékonyan két harsány program közé. Azt hihetném, otthon 
vagyok, a csöppet sem meghitt, ámbár az unalomig ismert 
nagyvárosi környezetben. Tévedés: szinte zavart tudatállapotból 
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ocsúdva jövök rá, hogy én most bizony egy kies üdülőhelyen 
vagyok, ahol oly jó és természetes volna átadni magamat a 
csöndnek, a természet szemet frissítő látványainak, az élőlények 
tagolatlan, zsongító beszédének. 

De már nem lehet. Már nem engedjük. Mindenhová magunkkal 
cipeljük zajainkat. Kétféle közeledéstől zárkózunk el ekképp: a 
növényekkel, a madarakkal létrejöhető, sajátosan figyelmes 
párbeszédtől meg az embertársainkhoz vezető szavaktól, útra 
keléstől. Sajnos, minden egyes zeneszám vagy szöveges műsor, 
melyet csupán háttérzajnak használunk, megannyi értesítés arról, 
hogy nem kívánunk szóba elegyedni másokkal, de meg sem 
hallgatjuk őket. Sem az alig ismert falucska most éppen 
tőszomszédos lakóit, sem a rigók énekét. 

A minap egy kiváló pszichológustól hallottam a rádióban, hogy 
ez a hétvégi telki, pihenőhelyre szánt tömegkommunikációs 
zajkeltés újabb tünet, újabb fejlemény. Azok, akik megszokott 
környezetükből kiválva nem a csöndet választják, hanem a 
megszokott hangzavart, valójában félnek. Félnek, mint ahogy 
nemegyszer valamennyiünk fél egyedül maradni. A csönd ugyanis 
nemcsak a külvilágnak jár ki, hanem önmagunkhoz is elvezet. 
Ahhoz az önmagunkhoz, aki akadálytalanul, egyszersmind 
védtelenül nézhet szembe léte lényegével, önnön eredményeivel és 
mulasztásaival. Kétségtelen, hogy az ilyen találkozás fölöttébb 
nyugtalanító lehet. Megtöri gépies cselekedeteink, elfoglaltságaink 
rutinját. Számvetésre kényszerít. Csakhogy az ilyen számvetés 
egyfelől úgyis elkerülhetetlen, elfojtottan úgyis ott munkál 
bennünk, és fölkavarja látszatnyugalmunkat, másfelől, ha nem kap 
esélyt, akkor az isteni szót, a kegyelem hangját sem képes 
meghallani. Nemcsak a templomban halkulunk el, hogy Isten 
misztériumával —jelenlétével — találkozzunk: ugyanezt a kötetlen, 
független, néptelen csöndet kell fölajánlanunk, valahányszor az 
Igére vágyunk, az Igére van szükségünk. Hogy hajlékunkba jöjjön, 
hogy legalábbis ne forduljunk el tőle, ahhoz neki kell szánnunk 
érzékszerveink és lelkünk figyelmét. S erre az egyéni áhítatra, 
ceremóniátlan készenlétre szükség van ahhoz, hogy céltalan 
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önemésztésünket és elterelő szórakozásainkat odahagyva az Istennel 
való hangtalan beszélgetés résztvevői lehessünk. 

 
1993. augusztus 1. 
 
 
 

HINNI A SZEMÜNKNEK 
 
Evangéliumi részletünk megragadó, elgondolkodtató lélektani 

tanulságokkal szolgál. Noha az evangélisták nem lélekelemzők, 
hiszen céljuk, vállalt szerepük egészen más, sokkal nagyobb és 
magasabb rendű, ezért lépten-nyomon olyan cselekedetekről, 
körülményekről adnak számot, amelyek bensőnk, érzelmi világunk 
sajátságos törvényeit leplezik le. Midőn Jézust a tengeren látják 
járni, a tanítványok nem hisznek a szemüknek, „kísértetet látnak”, s 
megijednek. 

Jézus biztató szavára lecsillapodnak, olyannyira, hogy Péter 
mindjárt maga is szerencsét próbálna. Örök emberi gesztus ez, erő 
és gyengeség keveréke. Erő jellemzi, mert az újra tör, mert ki akarja 
próbálni önmagát, s gyengeség is, mert csak a másik után, a 
nagyobb nyomán mer elindulni. Egyébként is, szava még a 
kétkedőé: „ha te vagy”. Jézus biztos önmagában, hívja hát Pétert. A 
tett, az emberileg oly lehetetlen lépés, a lépések sikerülnek: Péter 
már sétál a tengeren. S most következik a mélyre világító mondat, 
persze itt is mintegy odavetve, figyelemkeltő hangsúly nélkül: 
„Amikor azonban az erős szélre ügyelt, megijedt, és amint süllyedni 
kezdett... 

Semmi logikai megokolás, átkötés, magyarázat. Élesen 
belelátunk mégis a mondatba: (mivel) az erős szélre ügyelt és 
megijedt, (ettől) süllyedni kezdett. Addig maradt a víz színén, 
ameddig Jézusra ügyelt, amíg az oly igen látható csodában akart 
részesülni, amíg hitt a szemének. 

Minden merész vagy kevésbé merész vállalkozásunk akkor inog 
meg, akkor téveszt utat, amikor egyszerre csak túlságosan a 
körülményekre kezdünk ügyelni. A körülmények ugyanis mindig, 
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eredendően ellenségesek. Mindig ezernyi ellenérv ágaskodik föl, ha 
egy beteghez készülődünk, ha verset akarunk írni, ha át akarunk 
vágni egy előttünk terpeszkedő, utunkat elálló vadon erdőn, ha 
nyelvet kívánunk tanulni, ha fákat ültetnénk. Semmi sem 
természetes, ha a puszta anyagra, a tárgyi és értelmi-érzelmi 
föltételekre szegezzük pillantásunkat. Ilyenkor képes az ember 
kétségbeesetten, dühödten toporogva várni, görcsösen figyelni, 
vagy valamilyen képzelt magasban megszállottan körözni a talaj 
célba vett pontja fölött. A félelem nagymértékben önszuggesztió 
következménye. Ha nem cselekvésünk értelmére s az isteni hívásra 
összpontosítunk, a mindenkori, az örökös szél úgyis visszatart, 
visszariaszt, mert nem merünk elvonatkoztatni tőle. Fontos, sőt 
elengedhetetlen dolog latolgatni erőnket, hozzámérni a 
környezethez, de egy adott pillanatban, ha már „sodrásban” 
vagyunk, akkor csak az előttünk járóra szabad tekintenünk. Önnön 
ijedelmünk, „kicsinyhírűségünk” a veszély, nem a föltámadó szél. 
Kosztolányi egyik remekmívű Esti Kornél-történetéből idézem a 
következő, egyszerre szellemes és lényegbevágó lejegyzést a — 
történetesen éppen úszó — hősről: „Még bírta volna sokáig. De 
eszébe jutott, hogy nem fél, és ettől a gondolattól, hogy nem fél, 
annyira megijedt, hogy nyomban félni kezdett.” 

Ha a félelem logikájának engedelmeskedünk, ha hódolunk 
annak a szokásnak, hogy folyamatban lévő, éppen történő 
cselekvésünket tartjuk szemmel, valóban elveszíthetjük a hívó 
szempár segítségét. 

Jézusnak egyébként nem a vízen járás volt fontos. Ez csak a 
többieknek tűnt föl annyira. Ő annak érezte szükségét korábban, 
hogy a hegyen magányosan imádkozzék. Nem háttér, nem 
előzmény ez az imádkozás, nem arra szolgál, hogy megmagyarázza, 
miért maradt le a hajóról, s kellett gyalogosan vízre szállnia. A 
kettő, az ima és a magától értetődő csodatett inkább egy és ugyanaz. 

 
1993. augusztus 8. 
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ENYHÜLET 
 
A legtöbbször úgy érezzük, ahhoz, hogy pihenjünk, hogy 

bajainkról el tudjunk feledkezni, hogy idegeink kisimuljanak, meg 
kell szabadulnunk a sokaságtól, a tömeg terhes és tolakodó 
jelenlététől. Ezért utazunk el, már ha megtehetjük, ezért igyekszünk 
félreesőbb, néptelenebb helyekre. 

Ez a magánykeresés tökéletesen érthető. Lélektani közhely, 
hogy az ember akkor érzi magát a legelhagyatottabbnak, midőn 
személytelen lárma és sürgés-forgás veszi körül. Ezt a kietlen, 
képtelen magányt próbáljuk értelmes, hiteles egyedülléttel 
fölcserélni, amikor inkább magunkba vagy családi körünkbe 
húzódunk vissza. Ilyenkor ugyanis közérzetünk és külső helyzetünk 
egybevág, nem úgy, mint az áltársaságtól körülostromolt, 
nyugtalan, szégyellt egyedüllét-érzet alkalmával. Ahhoz, hogy el- 
vagy visszataláljunk másokhoz, szükségünk van arra, különösen 
égetően a mi korunkban, hogy olykor csöndben, szemlélődésben 
magunkra maradhassunk. Néha csak órákra, percekre legalább. 

Csakhogy, mint minden túl következetesen beállított és 
megvalósított életforma, még ha csak átmenetileg hódolunk is neki, 
ez is képes elszegényíteni élménylehetőségeinket, beszűkíteni 
lelkikegyelmünk látómezejét. Hogyha eleve elzárkózunk, teszem a 
nyaralás, az idegenben való pihenés társas alkalmaitól, akkor 
megfosztjuk magunkat attól az üdítő és egzisztenciális értelemben 
megnyugtató tapasztalattól, melyet sokak feszültségmentes 
együttléte nyújthat — ha nem is mindig. Ebben az egymástól mit 
sem váró együttlétben, igényektől és kötelezettségektől nem 
terhelten ugyanis egyszerűen kibukik az emberekből a jóság, 
kirajzolódik megértőbb, figyelmesebb lényük. Vagy, csak pusztán 
ráérünk figyelni egymást, másképp, elfogulatlanabbul és 
jóhiszeműbben, mint a mindennapi, szabályozott és hámba fogott 
készenlét óráiban? (Sajnos, ezek az órák töltik ki életünket.) 
Mindenesetre ilyenkor hagyjuk, hogy megérintsen a fiatal pár 
kedves, visszafogott öröme, az idegenek között váltott apró, bátorító 
mosolyok vízparton és vízben, száguldó motorcsónak és tétován 
pancsoló gyermek vagy félénken botladozó idős ember megférése a 
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folyóban, mindaz, aminek másutt, máskor nincs tere, nincs ideje. 
Görcseiből kioldódó idegzetünk már fölfogja egy anyának 
tévedhetetlen, megindítóan természetes gyengédségét, amellyel 
szellemi fejlődésében hátramaradott gyermekét veszi körül. Ha 
mindezeknek megnyílunk, magunk is „lábadozni” kezdünk, mint 
Pilinszkynek életművében oly ritka mód derűs, megbékélt verse 
(Novemberi elíziumi) mondja, s „melegedhetünk, mint az 
üdvözültek.” 

 
1993. augusztus 22. 
 
 
 

NEGATÍV KIVÁLTSÁG 
 
Sokszor kétkedve fogadom, hogy a legkülönbözőbb tárgyú 

nyilatkozatokban a korra, korunkra hivatkoznak, a kort okolják 
értékek pusztulásáért, személyes és társadalmi válságokért, vélten 
vagy valóban káros eszmei irányzatokért. Kételyem a felelősség 
áthárításának szól, illetőleg valamilyen negatív kiváltságra való 
igénybejelentésnek. Mintha a személytelen történelem cselekednék, 
s nem mi, s mintha csakis a jelenkor volna veszélyes, értésfosztott, a 
mi jelenkorunk, szemben az emberiség boldogabb korszakaival. 

Tagadhatatlan, hogy voltak, s reméljük, lesznek is még 
boldogabb és teljesebb korok. Ezek azonban vajmi ritkák, rövid 
ideig tartanak, s a bennük élők aligha értik meg, ismerik föl, hogy 
ők szerencsés korszak szülöttei. 

S helyénvaló is ez így, tenném hozzá: hiszen mi hamisabb, mint 
a korral való büszkélkedés, a történelembe ragadt elbizakodottság? 
Ízelítőt kaptunk belőle mi magunk is, de a történelemkönyvek is 
fölvilágosítanak. Igazabbnak, s fájdalom, „dokumentáltabbnak” 
tűnik föl az ellenvélemény, vagyis annak belátása, hogy a „korok” 
többnyire a transzcendens, a metafizikai értékek ellen hatnak, hogy 
bár minden kor más típusú értékeket veszélyeztet első renden, azért 
értéket tipor valamennyi, miközben teremt is, egyszerűen azért, 
mert a korok belőlünk vannak, minket pedig (mindenkor) bűn 
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terhel. Figyeljük meg, mily gyakran hallunk válságos korszakról, 
kivált a miénkről, de vajon melyik történelmi kor nem volt 
válságos? Még a legeszményibbnek vélt harmónia és egyensúly 
időszakában is ott lapultak az ellenerők, melyek látszólagosnak 
mutatják nemzetek, rétegek és személyek békéjét. Ezért tartom 
önkényesnek régmúlt történelmi korok aranykorrá való kinevezését, 
még ha művészi célokból teszik is. 

A mi időnk viszont szemlátomást különösen kedvez az 
ellentétes szélsőségnek, a rossz, a válság, a veszedelem 
általánosításának. Vagy nem is olyan biztos, hogy a rosszat 
emlegetve mindenki rosszat gondol? Sajátos öncsalásra és 
megtévesztésre figyelhetünk föl abban, ahogyan némelyek a 
jelenbeli hangos erőszakosságra, pénzhajszára, érzelmi 
elsivárosodásra hivatkoznak. Éppen ez a baj, hogy hivatkoznak rá, 
hogy nem próbálnak kiszakadni belőle, fölébe kerekedni, hanem 
elmarasztalják, és egyidejűleg életformájukká avatják. Ilyenkor az 
elmarasztalás csupán látszólagos, az egyén valójában fölmentve érzi 
magát az önálló értékválasztás parancsa alól, megszédítik a tessék-
lássék ostorozott negatívumok. Valójában előjogot farigcsál 
magának a rosszra, kinevezvén ezt kortendenciának. 

Persze nem mindig hamis dolog a kor sajátos veszélyeiről 
szólni. Valóban találkozunk olyan jelenségekkel, 
magatartástípusokkal, melyek a múltban kevésbé voltak elterjedve. 
Ha Isten erőt ad hozzá, ilyenekről írnék legközelebb. 

 
1993. szeptember 5. 
 
 
 

KÖLCSÖNÖSSÉG ÉS JÓHISZEMŰSÉG 
 
Kétségtelen, hogy napjainkban a személyes kapcsolatok 

meggyengülnek, megfogyatkoznak, alárendelődnek az élet 
fönntartását, a megélhetést szolgáló tevékenységeknek. Eme 
kapcsolatok közül is talán a barátságra járnak a legrosszabb idők. 
Vagyis a legérdekmentesebb, a legingyenesebb kapcsolatformára. 
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Természetesen az úgynevezett tiszta, igazi barátságra gondolok. 
Nem érdek szőtte szálakra, nem véd- és dacszövetségekre, nem 
adok-kapok típusú kötelékekre. Ilyenek ugyanis vannak bőven, 
alkalmasint ezek szívják el a levegőt a barátságtól. Hogyan is értem 
ezt a szót? A lelkek valamilyen (nem teljes, nem hézagtalan) 
közösségén alapuló, legalább jelképesen életre szóló összetartozást 
értek rajta. Az előbb más csoportokban említettem az „adok-kapok” 
viszonyulási modelljét. Miért? Nem volna kölcsönös a barátság? 
Dehogynem, éppenséggel a legkölcsönösebb. Csak nem a 
kölcsönösség rögtöni, mindenáron szimmetrikus, gépies 
változatában. Két ember szellemi, lelki, erkölcsi egymásra 
hangolódása, egymástól függése sokkal nehezebben kivehető, 
sokkal titkosabb utakon, csatornákon valósul meg. Az az igazi 
barátság, amelyben legtöbbször már nem is dönthető el, mikor ki ad 
a másiknak, és ki kap a másiktól. A barátságot különleges 
személyes, szabad vállalkozássá avatja, hogy nem illeszthető be 
életünk nyilvánosan zajló gyakorlati célra is befogható 
cselekvésmódjai közé, noha mindezekre taníthat, mindezekben 
útbaigazíthat. „Én és te” vagyunk a barátságban, az „és” pedig 
önmagában nem utalhat birtokviszonyra. 

Azt hiszem, a barátságban mindenekelőtt készségesnek és 
jóhiszeműnek kell lenni. Márpedig korunk a gyanakvás kora. Ugyan 
miért tételezzek föl jót embertársamról, ha rosszat is képzelhetek 
róla? — mintha ez a kérdés lappangana gyors, ösztönös 
elutasításaink és visszahúzódásunk mélyén. S mennyire fájdalmas, 
hogy a világ — úgy nagy általánosságban — rá is szolgál a 
gyanakvásra. 

De a barátság más. A másikban — ha már egyszer 
kiválasztottuk — bízni kell. Nem, nem eszményítésre gondolok. 
Isten óvjon attól, hogy valakit istenítsünk. Csak abban kell bízni, 
hogy barátunk nem fordult ki önmagából, nem veszett el 
számunkra, ha egyszer-egyszer érthetetlenül, netán bántóan 
viselkedik. Ezeket meg kellene beszélni. Ám, sajnos, a barátságok 
tetemes hányada is áldozatul esik konfliktusmegoldó képességünk 
általános romlásának. Végül is mindig egyszerűbb megsértődni, s 
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bármily paradoxul hangzik is, a megkeseredésben is örömét lelheti 
az ember. 

Úgy gondolom, még a csakugyan áldatlan világnézeti és 
politikai meghasonlásoknál is ártalmasabb a barátságra a büszkeség. 
Legalábbis a személy köré határokat rajzoló, sáncokat képző 
büszkeség. Ha arra ügyelünk, hogy barátunk a tisztelettudó és 
nekünk esetleg valóban tisztelettel tartozó „többiek” módján 
viselkedjen velünk, akkor már tartást, pózt, szerepet öltünk vele 
szemben. Akkor már megbánthat minket, a sérelmet pedig sértettség 
követi. Ezek már merev alakzatok. Kényelmetlen ülésmódba 
merevítik törzsünket, elveszik a baráti beszélgetés oldottságát, azt, 
hogy ilyenkor a legjobb elengedetten, görcsös tartás nélkül ülni a 
karosszékben. 

 
1993. szeptember 26. 
 
 
 

ARÁNYTÉVESZTÉS 
 
Állunk az újságosbódé előtt. Egy asszony komótosan aprópénzt 

vesz elő, becsomagolva, és azt a töméntelen sok ilyen-olyan 
forintost adja át fizetség gyanánt. Az eladónak végig kell számolnia 
az elaprózott összeget, addig persze áll a sor. Csupán 
másodpercekig tart a várakozók türelme, utána zúgolódni kezdenek. 
Olaj a tűzre, hogy a bajkeverő maga is türelmetlen, bántó 
megjegyzést tesz a kifogásokra: pillanatok alatt kipattan a botrány, 
röpködnek a sértések, egynémelyik szájból a lehető legvaskosabb 
szitokszavakkal fűszerezve. Mire az asszony odébbáll, mindenki 
adott és kapott sebet, sértést, mindenkinek táncolnak az idegei, alig 
jut eszükbe a további vásárlóknak, milyen lapért is indultak el 
otthonról. 

Mindennapos eset, de mintha szakadék nyílt volna meg alattunk. 
Valahogyan mindenki, ennek a hátborzongató tragikomédiának 
mindegyik botcsinálta szereplője érzi, hogy milyen aránytalanul 
viselkedett. Hát érdemes volt annyira nekieresztenie a hangyát, 
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olyan erőbedobással kioktatnia és letromfolnia idegen ellenfelét? 
Egyáltalán: hogyan váltak ellenfelekké e véletlenül együvé 
sodródott emberek? Hogyne érezné valamennyi perlekedő, hogy 
bajt csinált, ha nem is olyan látványosat, hogy túllőtt a célon, hogy 
megfeledkezett magáról? A jelenetben — amely ott és akkor 
jelenet, máskülönben, sajnos alaphelyzetünk — még ezt a közben 
támadt szégyent is túlkiabálták a civakodók: a vita hevét a zavar, a 
mélyben kísértő lelkifurdalás csak tovább fűtötte. 

Mennyire szomorú, hogy a megbánás oly ritkán, s akkor is 
többnyire utólag támad föl bennünk, akkor, amikor már sem a 
másikon, sem magunkon nem segíthetünk vele. Az ilyen „éles” 
helyzetekben, a nyilvános tülekedés, pénz-, idő- és egyéb hajszák 
alkalmával mintha csak egyvalami volna fontos: az, hogy rögtön, 
tüstént, de legalábbis mihamarabb megszabaduljunk a terhes 
kötelességteljesítéstől, hogy otthagyjuk a helyszínt, hogy 
végezzünk. A másik, a többiek, akik pontosan ugyanúgy szabadulni 
igyekeznek, egyszerűen merő akadállyá válnak a szemünkben. Nem 
ismerünk sem Istent, sem embert ilyenkor, csak amúgy is szűkre 
szabott jogainkat követeljük. 

Mi húzódik meg az ilyen, mindinkább mindennapivá váló 
összecsapások mögött? Az, hogy nem tanultuk meg eléggé, hogyan 
viseljük terheinket, s ha nem bírjuk, akkor hogyan és mivel 
próbáljunk könnyíteni rajtuk. Idegeink uralkodnak rajtunk, 
márpedig tűrni és várni, kudarcot elviselni nem a puszta 
idegrendszer, nem a pillanatokra programozott ösztönök, hanem a 
belátás, a meggondolás, a józan lelkiség képes. Addig is, amíg a 
szeretet — vagy legalább az elviselés — maga is ösztönné válik 
bennünk, fölébe kerekedve az összeszorított fogú, robbanni kész 
önuralomnak. Mindennapi csatározásaink attól oly aránytalanok az 
előidéző okok potomságához képest, hogy egy-egy ilyen kitörésbe 
aztán minden egyéb sérelmünket, sértettségünket, haragunkat 
belefogalmazzuk, már régen megfeledkezve a helyzet valódi 
súlyáról, célpontként, ürügyként használva az ismeretlen másik 
embert, embertársunkat. 

Erre az utóbbi szóra kellene gondolnunk hirtelen, amikor vibrál 
a levegő. De ahhoz, hogy e szó és jelentése ott és akkor mindig 
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eszünkbe jusson, nem csupán társainknak kell szentelnünk 
figyelmünket, nem csak hozzájuk kell fordulnunk mindennapos 
ínségeink idején. 

Különben fölfigyeltem arra, milyen mély tanulságot rejt ez a 
„nem ismer se Istent, se embert” szólás. Valóban, csak mindkettőt 
lehet ismerni (és fölismerni), vagy egyiket sem. 

 
1993. október 17. 
 
 
 

BEFEJEZETLENSÉG ÉS BIZONYOSSÁG 
 
Vasadi Péter költészete, ez az olyannyira megszólító erejű és 

hajlamú, mégis bonyolult, áttételes jelentésrendszereket teremtő 
líra, kezdettől két végpont között tájékozódik. Az élet, a biológiai és 
spirituális teljességben felfogott élet csillapíthatatlan, célját soha el 
nem érő transzcendenciavágya az egyik, a szentség, a megváltás, az 
eszkatalógiai távlat bizonyossága a másik. Az egyik, a 
feszültségteremtő indulat pólusa, nyugtalanságot, vibrálást, megtört, 
szaggatott befejezetlenséget sugároz ki a versbeszédre; a másik 
szigorú, meghatározott értékválasztásokkal, megérlelt és 
megszenvedett ítéletmondatokkal tagolja a szöveget. Nem könnyű 
olvasmány ez a líra, mint ahogyan mindig is súlya van az 
igazságnak, a felelős művészi szónak. 

Legújabb, ez idén megjelent kötetében Vasadi versírása 
nemcsak méltónak mutatkozik eddigi életművéhez, hanem még 
sűrűbb, még telítettebb nyelven szólal is meg, s még eredetibb 
jelképrendszert is teremt, mint eddig. Egyes alkotók tekintélyes 
életművei a hátuk mögött gyakran már csak önmagukat ismétlik. 
Vasadi folyvást forrongó, teremtő képzelete, fölfedező szenvedélye 
nem ismer elkényelmesedést. 

Számára a vers (a műalkotás) a világ modellje, létrejötte a 
teremtés világeseménye. Bár nagyon is megmunkálja versét, s nem 
híve a szószólói, közösségelvű megszólalásnak, azért a költészet a 
szemében minden, csak nem egyedi, véletlenszerű esemény. ,A vers 
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anyaga (magától) fölpúposodik”, s „vers írja meg a verset” 
(Műveltetés). S miként kötetének legmerészebb, legnyitottabb 
szerkesztésű verseinek, a Magánbeszéd-sorozatnak ötödik 
darabjában írja: „egyetlen könyv íródik a világban: címe IDŐ...” Az 
írás egyetemes, szükségszerű történés tehát, amelynek éppen csak 
pillanatnyi, de kiválasztott, elhívott eszközlője a költő. 

Lehetetlen volna röviden számba venni, mennyi eszméltető, 
lelki és szellemi fölismerésre indító motívuma van a Mindenki 
aranyat sejt gyűjteményének. Említsük meg a mindennapiságában 
oly ünnepivé váló személyes szeretet vallomásait (Kalokagathra), a 
magát „elvnek” kikiáltó „erőszak”, a falásba és gazdagodásba fúlt 
vegetáló létezés keserű leleplezéseit (Röptetni kéne, Animusz), s a 
megváltó szenvedés, a törvénykező ínség verseit, a már említett 
Magánbeszédeket. Ezekben szólal meg legnyomatékosabban a 
világ, a történelem törvénye, de nem eszmehirdető fölénnyel, 
oktatói hanghordozással, hanem a szenvedélyes megszólítás 
személyes nyelvén: „egyetlen éj van a világban: a hiányod. (...) 
egyetlen szó: a neved.” A vers (a szöveg) azonban megtörik, 
lezáratlanul hangzik ki, mert Vasadi lírája a várakozás 
„magánbeszéde”, nem a teljesedésé — amiként minden jelentős 
költészet. 

 
Vasadi Péter: Mindenki aranyat sejt, Jelenkor Kiadó  
 
1993. október 31. 
 
 
 

ŐK ÉS MI 
 
Ilyenkor novemberben, mostanában a halottakra gondolunk. Az 

eltávozottakra, akiket annyi kímélet, annyi szépítő kifejezés illet 
meg. Önértékünk, önnön érettségünk fokmérője, hogy miként 
gondolunk rájuk. 

Minősít már a puszta időmeghatározás is. Ilyenkor, mostanában 
stb. Jutnak-e eszünkbe, vagy újra meg újra elénk villan lényük, 
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meglétük, netán folytonosan, megszakítás nélkül ott élnek 
eszméletünkben? Nem, a rájuk való emlékezés ne váljon 
megemlékezéssé. A naptárban megjelölt nap — mint minden 
tartalmas ünnep — szét kell hogy terjedjen, meg kell hogy 
hosszabbodjon. Az állandóságig. Nemcsak most van szükségem, 
szükségünk rájuk. 

Ez a csodálatos megfordítás, ez a nem természettani, nem is 
okvetlenül „természetes” szükségletvállalás költőileg Rilkének 
jutott eszébe először: mivé is lennénk mi, őnélkülük? — teszi fel a 
kérdést. Nem is a nagy halottakra gondolok e sorral kapcsolatban, 
akik műveikben, hagyományukban tovább élnek. (Bár hogy a halál 
végleges, megfellebbezhetetlen tény is, arról az ő utóéletük is 
tanúskodik: elvégre az ő személyes, lelki és testi egységbe forrott 
létezésük is elmúlt, felfoghatatlanná vált számunkra: nyomuk, 
lenyomataik maradtak velünk.) A halottak mindnyájára, a halottak 
néma tömegére gondolok. Akik már mind túljutottak valamin, amin 
nekünk még túl kell esnünk. Igen ám, de milyen megtévesztő ez az 
ellentétező, szembesítő személy használat. A „mi” ki van jelölve 
arra, hogy az „ők”-höz tartozzon, az „ők”-ből pedig egyetlen 
figyelmes gondolat a „mi”-be vegyülőket teremthet. Szembe kell 
néznem vele — nem is érzem a külső szükségszerűségét annak, ami 
úgyszólván már ösztön —, hogy ez az érzéki, tapasztalati világ 
egyszer rám zárul majd, azaz kizár magából: „Egyetlen pillanatra és 
örökre”, ahogy Pilinszky rögzíti versben. Hogy az a 
fölismerhetetlen idegen, aki a mind sekélyebbé váló, mindinkább 
fölszívódó időben víz alatti oxigénért kapkod, azonossá válik 
velem. 

A halottakért viselt gyász egyébként épp ez idő tájt mindennapi 
közegem. A tömeglakta házban, ahol élek, az utóbbi időben több 
haláleset történt. Ezek a halálok mégsem „esetek”. 
Összetéveszthetetlen arcokat, gesztusokat ragadtak el előlünk. 
Kevesbedtem általuk, az ő barátságos pillantásaikban őrzött énem, 
azaz töredékeim, epizódjaim már nincsenek meg. Magukkal vitték. 
Valamiképpen lezárult tehát életidőm egy (vagy több) fejezete. A 
lezárultság azonban a teljesedés szinonimája is lehet. Az örök 
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hiányban, amelyben „minden megvan”, hatok bennük, mint 
ahogyan ők hatnak bennem, szüntelenül, észrevétlenül. 

 
1993. november 14. 
 
 
 

LELKIISMERET ÉS SZENVEDÉLY 
 
Egy századunkbeli francia regény lelkésznek készülő hőse a 

következő szentírási mondatokat írja be egy könyvbe, melyet 
érzelmi válságokkal küszködő barátjának ad ajándékba: 
„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem 
cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból 
valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a 
szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi 
szívünknél, és mindent tud.” (I Jn 3, 18-20). A másokhoz is, de 
főként önmagához szigorú ifjú hős vigasztalást is merít a „szeretet 
tanítvány” mondataiból. Megérti, hogy az üzenet az ő 
önsanyargatásra és ítélkezésre túlságosan is kapható erkölcsi 
készenlétének, lelkiismeretének szól. Hiszen a „szív” Jánosnál 
voltaképpen egyjelentésű a lelkiismerettel: az új angol 
bibliafordításban is például ez utóbbi szót találom. 

Mit is üzennek — bármelyikünknek — ezek az oly sűrű és 
világosságukban is talányos mondatok? Látszólag, első pillantásra 
csupán engedményt. Valljuk be, illetőleg talán vegyük fontolóra 
mások vétkeinek megbocsátását. De vajon élesen elválasztható-e 
ettől a kímélet önmagunk iránt? Ez utóbbira már sokkal inkább 
gyanakszunk — méltán. Közönséges gyöngeséget látunk benne, 
amint legtöbbször valóban az is. De nem tanultuk-e meg Jézustól, 
hogy egyek vagyunk — illetőleg, hogy egynek kell lennünk (Jn 
17, 11-21)? Márpedig akkor a kedvezés és a büntetés ösztönös 
önző iránya, én és embertárs között okvetlenül megfordítandó 
ugyan (ne nézzek el többet magamnak, mint testvéreimnek), de 
vissza is fordítható (ne büntessem magam szívesebben, 
készségesebben, mint testvéreimet). Az „engedmény” tehát 
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ennyinek látszik: bár szívünk (lelkiismeretünk) révén elítéljük 
magunkat, ne ez az ítélet legyen az utolsó szó önmagunk ellen 
indított perünkben. „Engedjük” meg magunknak a tökéletlenséget. 
Amely mindig bűn, efelől János semmi kétséget sem hagy. 

Csakhogy az „engedmény” merő látszatnak bizonyul. Itt arról 
van szó, hogy legyünk alázatosabbak. Mintha János számára az 
alázat még a számvetésnél, a lelkiismeretvizsgálatnál is előbbre 
való volna. Arról beszél, hogy ne ültessük magunkat bírói, ügyészi 
székbe, és főképp ne telepedjünk meg benne végleg, még ha mi 
magunk vagyunk is a vádlottak. Istennél az ítélet, lehet, hogy 
fölmentő, enyhítő, lehet, hogy sokkal szigorúbb, mint a magunké 
lehetne, még akár legbuzgóbb pillanatainkban is. Miért? „Mert 
Isten nagyobb a szívünknél (lelkiismeretünknél), és mindent tud.” 
A feladat tehát még nagyobb, nehezebb, mint előszörre látszott. 
Meg kell vonnunk magunktól a szót, a kezdeményezést, és 
átengedni annak, aki „mindent tud”. Mert ő mindent tud, mert ő 
tud mindent. 

A tanítvány emberi létezésünk, érzelemvilágunk legmélyére 
látott, midőn inspirált mondatait leírta. Hiszen könnyen 
elvégezhetjük az ellenpróbát: ha folyton-folyvást elítéljük 
önmagunkat, ha szakadatlanul a lelkiismeretünkkel foglalkozunk, 
végül is nem marad időnk, erőnk és megbocsátásunk sem a mások 
számára. Bele lehet dermedni az önostorozás, öntiprás 
mozdulatába. Az így kifejtett energia könnyen eltaszíthat 
bennünket másoktól, másokat tőlünk. Az akár önmagunkkal 
szembeni engesztelhetetlenségnek még megvan az a veszedelme 
is, hogy szenvedéllyé hevülhet. A szenvedélyben pedig mindig 
adva van más is, mint ami létrehozta, akár tárgyának s irányának 
ellenkezője: a szenvedély alakváltó, átváltozható, konvertálható. A 
legszentebb érzés is, ha indulat lesz, tragikusan rácáfolhat 
önmagára, pusztító tettbe torkollhat. Ezt a lehetőséget jeleníti meg 
az említett regény kitűnő írója, Julien Green, nem is egy művében. 

 
1993. december 12. 
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FEJVESZTETTSÉG 
 
Elveszett valami a szobában. Nem találom azt a kis szerkezetet, 

kényelmi eszközt, mely egy ideje oly hűségesen kiszolgál. 
Képtelenség. Maga a tény képtelenség, vagy én vagyok képtelen 
belenyugodni? A tény természetes, hiszen megtörtént: megtörtént, 
mint mindenfajta képtelen, szabálytalan, törvénytelen eset, mely 
túlnő önmagán, mely valaki, valakik számára enyhébb-súlyosabb 
következményekkel jár — a múló bosszankodástól a tömeghalálig. 
Arra tehát ne számítsunk, hogy a terek és idők véletleneit 
erkölcsileg felelősségre vonhatjuk. Felelősség csak ott állapítható 
meg, ahol akarat munkált, ahol ember közlekedett. 

De hát akkor vegyem magamra? Készséggel. Azok után, hogy 
tehetetlenül fakadtak ki a szobabeli helyrajzi viszonyok, sűrűsödési 
pontok és a tömegvonzás ellen, magam ellen fordulok. Hogy 
lehettem ilyen ügyetlen, figyelmetlen? Pedig mindig vigyáztam a 
kis szerkezetre! Miért mozdítottam el legutóbb a helyéről olyan 
gondatlanul? Melyik lehetett az a mozdulat? Elszánt és nyomozó 
szenvedéllyel kutatok az eltűnt, testtelenné vált pillanat után. 
Bárcsak rekonstruálhatnám! Bár ráfoghatnám másra, hogy ő tette, 
vagy ha nem is ő, ő nem figyelt eléggé... és így tovább. Tűrhetetlen 
annak tudata, hogy magam, csak egymagam vagyok a felelős. 

Mindezek a rögtönzött, elkapkodott tépelődések azonban csak a 
felszínen kavarognak. Egész akarati lényem, figyelmem, 
érzékszerveim valójában egyetlen célra szerveződnek: a tárgyra. 
Meg kell találni. Meg kell lennie. Majd utána elmélkedhetünk. Le 
fogjuk szűrni a tanulságokat, mindenki nyugodt lehet. Máshová 
tesszük majd, mindent egy kissé máshová teszünk, sőt másképp 
Intézünk majd. Akkor, azzal a feltétellel, hogy... 

Itt riadok meg csak igazán. A kicsiségnek meg a nagyarányú 
fogadkozásnak a különbsége most már kirívó, tarthatatlan. Csak 
akkor változom, javulok meg, rendezem át figyelmem súlypontjait, 
ha ez a csekély praktikus cél most teljesül? Kinek, minek szabok 
feltételeket? Kin, min akarok bosszút állni? Mert hiszen az egész 
görcsös keresést valamiféle düh, bosszúvágy hatja át! Engedtem, 
hogy ellenségemmé váljon a szoba, a karosszékek zugai, ami pedig 
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nem ellenségem, ami nem része a „tetthelynek”, azzal nem 
törődöm! Mi történt volna, ha súlyos betegség csap le rám, ha 
valamit, s főleg valakit valóban elveszítettem volna? Akkor aztán 
indokolt lenne a fejvesztettség, illetve akkor kellene csak igazán 
küzdeni ellene! Milyen messze van kavargó indulatom, vagy ami 
ugyanaz, gyerekes-gyermeteg kívánkozásom a méltó küzdelemtől, 
amelyet a valóban nagy csapások beszűkítő, a lényeget feledtető 
ereje ellen kell vívni? 

A kérdések, felkiáltások közben forognak, kiesnek, kiszakadnak 
mindenféle párbeszédből. Ez így jogos: megfeledkeztem mindenről, 
amit kaptam, nincs is mit válaszolni nekem. Magamnak kell 
válaszolnom: miért a görcs, miért a beszűkülés, miért a 
megfeledkezés, miért a beszédnek álcázott követelőzés? Az 
aránytalanságra való hajlamosságból sokféle vétek fakad. Önmaga 
ellen tör, aki nem az állandó, isteni adomány és könyörület 
perspektívájában szemléli a dolgokat, eseményeket, hanem a 
pillanatra és a szobasarokra elegendő rövidlátással. 

Még valamire okvetlenül vigyáznom kell. Az a holmi vagy 
meglesz, vagy nem. (Milyen kisléptékű, szánalmas földi 
törvényszerűség!) Ha megkerül, véletlenül se kacsintsak össze 
szerencsémmel, s ne tekintsem a gondviselés vagy akár csak felsőbb 
erők művének, mintha valaki vigyázott volna rám. (Még ebben is, 
ugye?) Ha nem találom meg, semmiképp se kiáltsam ki 
mindenhatómnak — a balszerencsét: mintha valaki üldözött volna, 
valaki, akinek hatalma van fölöttem. Nem, az a kis szerkezet csak 
hasonló kis szerkezetekkel érintkezik és függ össze. Hiánya és 
megléte pedig része mindennapjaimnak, de nem része életemnek, és 
vétek akár vigasztaló, akár önbüntető magyarázatot, ideológiát 
fabrikálni hozzá. 

 
1994. február 13. 



 76 

A KÍSÉRTÉS 
 
Itt és most azt nevezem kísértésnek, amikor merő jóakaratból 

hirtelen, egy csapásra akarunk megváltozni. Elhatározzuk, hogy jók 
leszünk, hogy mindenképpen megjavulunk. Nem magával az 
elhatározottsággal van baj. Nem is ennek okaival. Legtöbbünk 
ismeri azt az élethelyzetet, érzelmi állapotot, amelyben 
tűrhetetlennek rémlik számunkra tulajdon viselkedésünk, az, amit 
napok vagy éppen évek óta művelünk. 

Aligha van tisztább és ösztönzőbb fölismerés, mint ez, 
különösen, ha mindenekelőtt belülről, saját mélyeinkből támad, nem 
pedig külső unszolásra. (Ez utóbbi, egyébként sajnálatosan, úgyis 
egyre ritkább.) Akkor lépünk valamiféle csapdába, amikor nem 
szerves, önalakító fejlődésként, hanem máról holnapra 
megvalósítható megjavításként, helyrehozásként képzeljük el az 
átváltozást. Két lényegi tényezővel nem számolunk ilyenkor: az élet 
és érzelmeink örökös, nyomasztó s végül is már kegyetlenül 
monoton kiszámíthatatlanságával, valamint azzal az erővel, amely 
egyedül lehet csak szövetségesünk: az isteni segítséggel, a felsőbb 
eredetű pártfogással. 

Nem mintha olykor nem volna szükség gyors beavatkozásra. 
Előfordul, hogy valamit már tényleg nem engedhetünk meg többé 
magunknak vagy akár a másiknak, embertársunknak, aki lehet akár 
barátunk, meghitt társunk, szeretetünk legfőbb tárgya is. 

A két irány ugyanaz: magamnak is elromlásomat, 
lealacsonyodásomat kell megtiltanom, mely többnyire csak afféle 
„kicsi” kompromisszumokban, álnokságokban nyilvánul meg, a 
másiknak is ugyanilyen jellegű packázásokat, melyekkel nem 
csupán megsért — ezt el kell tűrni, és meg kell bocsátani —, hanem 
lealacsonyítja önmagát, engem, kapcsolatunkat. Sajnos, ilyenkor 
nincs idő. Azaz ilyenkor csak azonnali idegölésre, 
vérzéscsillapításra, tünetkezelésre jut idő. Azután gondolkodhatunk. 

Leggyakrabban viszont ráérünk, rá kell érnünk, ha nem is túl 
sokáig. Apránként, fokról fokra kell és lehet javulni. Egyes 
reagálásainkon, szokásainkon, gondolatainkon kellene igazítanunk, 
növelni a másokra irányuló figyelmünk mértékét és idejét, 



 77 

szorgalmasan, kitartóan bővíteni kapcsolatainkban az örömnek, a 
segítségnek a kölcsönösségnek jutó helyet, és persze fokról fokra 
csökkenteni a mindennapi ideglázak, kapkodások, kicsinyes 
kívánságok és aggodalmak kiterjedését. Ha csak fogadkozunk, és ha 
csak hivatkozunk célunkra és legfőbb segítőnkre, akkor még nem 
lépünk előbbre, csupán szóval és szólamokkal vágunk elébe önnön 
fejlődésünknek: azzal, hogy kinyilvánítjuk, merrefelé tartunk, 
sokszor már mintegy a célpontba helyezzünk magunkat — pedig e 
célpont úgyis tovább mozdul, úgyis maga mögött hagy. Micsoda 
szerencse, ha olyan közösségben fordulhatunk meg, melyben 
tökéletes készenléttel figyel egymásra mindenki és segít, ha kell, de 
a másik személyes szabadságát, mozgás- és hatókörét is teljességgel 
tiszteletben tartja! 

Amelyben mindenki hozzáférhető a másik számára, de 
különálló, öntörvényű tere is van, melybe ok nélkül senki sem kíván 
benyomulni! Ott megtanulhatjuk, hogy a megjobbulás fárasztó, 
hosszadalmas, a távolságokat okosan felmérő zarándoklat inkább, 
nem pedig nekibuzduló hosszútávfutás. Az a távolság, melyet minél 
gyorsabban akarunk befutni, úgyis csak rövid lehet.  

 
1994. március 20. 
 
 
 

RÁM TARTOZIK? 
 
Szeles, szeszélyes tavaszi délelőtt a Nagykörúton. Mindenki 

ügyes-bajos teendői után siet, a tevékenység, a határozottság láza és 
diadalma az arcokon, pedig ha jobban megfigyelnénk az emberek és 
cselekvésük viszonyát, fordított függésre nyílhatna szemünk. Nem 
annyira ők szervezik. Igazítják célratörő lépteiket, sürgés-
forgásukat, mint inkább a célba vett, a megszerezni vágyott holmik, 
tárgyak, komfort-berendezések és csalogató rövid távlatok 
húzkodják, rángatják járásukat, fejük fordulását. Sok itt a kirakat, 
rengeteg a megvásárolható dologi öröm, tengernyi a segítség, 
segítség a mindennapokra, gépek, eszközök, szerkezetek arzenálja 
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óráról órára vívott, csip-csup csatáinkhoz. S engedelmesen 
szaladunk nyomukban. Magam is csak ámulok. Ámulnivaló az is, 
mennyire egyformává bűvölt, azaz szürkíti valamennyiünk arcát az 
ügybuzgó beszerzés figyelme. 

És akkor egyszerre zúgást hallani a távolból. A főútvonal 
forgalmi csatazajában eleinte föl sem tűnik, de pillanatok alatt 
fölerősödik, föltornyosul, mentőautó szirénáját halljuk. Nem is 
egyet, mikor az első kocsi már továbbhaladt, újabb kezd el sivítani, 
majd még egy és még egy. A járókelők, a Jövő-menők idegesen 
kapják föl a fejüket: mi ez a felvonulás, mi ez a hadoszlop, mi ez a 
lármás tüntető menet, mely megzavarja ténykedésüket? A sziréna 
idegrendszerünk mélyében életveszélyt idéz, katasztrófát, háborút 
Alig várja mindenki, hogy ez a baljós, illetéktelen riadó 
elcsöndesedjen. 

Valaki (valakik) szintén rémülten állnak, azaz ülnek, fekszenek 
azokban a kocsikban, a fehér vár börtönében. Aki ott bent lapul, 
akiért a sziréna szól, szenved, ki van szolgáltatva régóta meglevő 
vagy egyik pillanatról a másikra támadt bajának. Talán még azt sem 
tudja, hogy mások épp most segítenek rajta, mivel esetleg nincs is 
eszméletén. Azzal pedig végképp nem képes gondolni, hogy 
megzavarta az utcai tömeg gépies nyugalmát. 

Mi pedig, akik óráért, távirányítóért, visszapillantó tükörért, 
hengerpárnáért, színházi páholyjegyért, gyümölcsléfacsaróért, 
nappali és éjszakai arckrémekért vagy akár vadonatúj, mindentudó 
könyvekért loholunk, engedjük végre, hogy kizökkentsenek sivár 
fáradozásainkból! De van-e értelme az előbbi többes számnak? 
Valószínűleg hitelesebb az egyes szám második személye, de nem 
közkeletű szerepében. Nem, itt és most önmagunkat kell 
megszólítanunk. A lélek szóljon saját lelkéhez, s győzze meg arról: 
rá is tartozik az idegen ember, embertársai beláthatatlan riadalma és 
szenvedése. Vele, velük kell lennie, az együttlétben elhamvasztani 
az idegenséget. Akkor bizonyosan közelebb kerülhet még 
sértetlenül sürgő-forgó embertársaihoz, akikhez eddig csak a mohó 
sietség zsarnoki parancsa tette, hasonlóvá. 

 
1994. május 08. 
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VÉLETLEN ÉS ÁLLANDÓSÁG 
 
A trolira fölkapaszkodik egy idős hölgy, nagy üggyel-bajjal, s 

ugyancsak nehézkesen leereszkedik a vezető mögötti ülésre. 
Szerencsére volt, aki segített neki, és a koros asszony nem is 
feledkezik meg arról, hogy megköszönje a támogatást. Nem is ez 
az, nem is az eddig történtek azok, amik meglepnek. Hanem az éltes 
hölgy ezutáni viselkedése. Láthatóan szívesen szóba ereszkedik 
utastársaival, szerencsére ezúttal éppen velem. Megtudom, hogy 
kilencvenegy éves. Már ettől is elképedek, hiszen azért 
szembetűnően jól tartja magát — ahogy mondani szokták. Még 
meglepőbb, hogy közlékenységét nem zsörtölődésre, emberszólásra 
használja, ahogyan aggkorú társainktól megszokhattuk, hanem 
derűs megnyilatkozásokra. Pedig a rosszkedv a keserűség is érthető 
és megbocsátandó kísérőjelensége a csöppet sem kellemes és 
reményteli öregkornak. De az, hogy valaki az emberi életidő végső 
határvidékein még oldott fölénnyel beszéljen testi koloncairól, s 
hogy a nem kívánt bőbeszédű feltárulkozás helyett másokról, 
másként szóljon, ha csupán a mellette álló fülének hallhatóan is — 
az nem éppen szokásos, arra fölneszel az ember. 

Mert arról ejt néhány természetes, néhol humorral enyhített szót 
a néni — de ez a megnevezés nemigen illik hozzá —, hogy az 
emberek sietnek, kapkodnak, türelmetlenül taszigálják egymást… 
mert hát mindnek annyi baja, terhe, nyűge van! Ilyen ez a mai élet. 
Pedig semmivel sem jutnak tovább, mint ha megvárnák, 
előreengednék egymást, legalább olykor-olykor. Lám neki is 
mennyi baja van, alig vánszorog, mégis mindennap útra kel, hogy 
elmenjen egy ismerőshöz, egy családtaghoz — vagy a kórházba, 
kezelésre. 

Milyen jótékony rombolást végez a „néni”! lerombolja az 
idegenség társadalmilag szabályozott, fenntartott válaszfalait, a 
kimért segítség és a segítségben részesülő közötti gépies 
formulákat, a „tessék” és a „köszönöm” automatizmusát, azt az 
ugrásra kész gyanakvást is, hogy ha rólunk szót ejtenek nyilvános 
helyen, az csak megbélyegzés, szidalom lehet. S lerombolja azt az 
ösztönös, kegyetlen előítéletet is, hogy az idős ember (a határozott 
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névelő mint típusjelölő már hamisít!) mindig csak neheztel, 
elégedetlenkedik, a kákán is csomót keres. Nem, ez a kilencvenegy 
éves asszony csupa megértés, csupa bizalom, beszédét, viselkedését 
lélek hatja át. Lélek, amely már nem saját egyetlen és veszendő 
személyért szólal meg, hanem többünkért, másokért, a megértésért, 
az élhető közös életért. Az eddigiekből is nyilvánvaló lehet, hogy 
minden fellengzős, leereszkedő hangsúlyú pátosz nélkül. 

Az élet azonban minden igaz és minden igazság számára 
tartogat rút véletleneket — talán, hogy próbára tegye őket. Ahogy 
megmássza — lefelé — a jármű lépcsőfokait, a néni magára vonja 
egy vak nő haragját, ugyanis akaratlanul elébe vágott, nem vette 
észre a fehér botot. A világtalan asszonyból véget nem érően zuhog, 
patakzik a sérelem, az indulat. S látnom kell, hogy ezt a kifakadást 
véletlenül, tehetetlenül épp olyasvalaki idézte elő, aki egy fejjel 
kimagasodik figyelmetlenségünk átlagtermetű tömegéből. 

Utána egy rövid szakaszon együtt ballagunk a nagyon öreg 
asszonnyal. Mentegetőzik, de ezt is megértőn, természetesen teszi. 
Eljut (s eljuthat) a véletlen elismeréséig: addig, hogy sem ő nem 
hibás, sem a másik. Kénytelen vagyok angyali jelenlétet érezni 
mellettem görnyedő termetében. 

Miután eltávolodtam tőle, még eszembe jutott: ennyi idős lévén 
hány történelmi szakaszt, szokásrendet és kormányzatot ért meg! 
felelősségét azonban nem testálta senkire: az örökül kapott tisztaság 
és jóhiszeműség jegyében élte át a korfordulókat, majdnem úgy 
erőltetném a kifejezést: élt át rajtuk. Nem torzították el hamis 
ideológiák, de a beléoltott jóság hivatalos támogatásra sem szorult. 

 
1994. június 9. 
 
 
 

A FÉLELEMRŐL 
 
Ha fölbecsülnénk azt az időt, melyet életünkből félelemben 

töltünk el, alighanem megdöbbennénk az eredményen. A félelmet 
persze nem szívesen valljuk be, sokszor még önmagunknak se, 
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nemhogy másnak vagy nyilvánosság előtt. Különös sajátossága ez 
korunknak, melyben a zavartalan előretörés, az objektíven mérhető 
teljesítmény lelki hátterét és kísérőjelenségeit alig-alig vizsgáljuk, 
illetve elrejtjük, titkoljuk, ha a magunk érzéseiről van szó. A 
technikai civilizáció kimondott-kimondatlan alapelve, hogy az 
ember fölébe kerekedik a természetnek, a tudomány révén egyre 
távolabb tolja az ismeretlen, a titokzatos határait, s ha akarja — és 
ha elegendő tudásanyagra tesz szert vagy ha a megfelelő 
kézikönyvhöz, illetőleg számítógépes lemezhez nyúl —, mindenre 
magyarázatot találhat. 

Ám persze minden magyarázat mögött újabb titok rejlik, s az 
oly sokat dicsért ráció sem egyedüli gazdája bensőnknek. Az ember 
fél, okkal vagy oktalanul, nemesebb vagy kisszerűbb motívumoktól 
vezérelve, túljutva a szorongáson, vagy vég nélkül belesüppedve. A 
félelem legfőbb következménye talán az, hogy bizonytalanná teszi 
jelen időnket és jelenlétünket. Hiszen a figyelmet ebben az 
állapotban valami jelen nem lévő, de lehetséges baj, veszély, 
fenyegetés vonja magára. Eközben tárgyaink, teendőink, 
kapcsolataink valahogy kevésbé fontosnak rémlenek, vagy maguk is 
a félelem fénytörésében mutatkoznak. Ha betegségtől vagy 
balesettől félek, ismerőseimre és dolgaimra egyaránt úgy tekintek, 
mint akiket és amiket hamarosan elveszíthetek. 

A félelem korántsem merő negatívum, vétek, hiányosság. Csak 
az érzéketlen ember nem fél soha, vagy ki tudja, talán ő is fél 
olykor. Hogyha viszont ki sem látok félelmemből, vagy képtelen 
vagyok úrrá lenni rajta, akkor hajlamossá válok arra, hogy meredten 
mindig egyvalamire nézzek, és eljátsszam az engem körülvevő 
valóságot. Ezenkívül ez az érzés kiszolgáltatja a rettegőt annak, 
amitől szorong: aránytalanul naggyá növelheti szemében a 
veszedelmet s ennek a veszedelemnek sokszor nagyon is köznapi, 
esendő hordozóit: személyeket, eseményeket, tárgyakat. 

Aztán a félelemnek lehet olyan tárgya is, amely nem 
jelenlétvesztést okoz, hanem ráeszméltet a magasabb jelenlétre és 
kapcsolatra: például annak, amit istenfélelemként ismerünk. 
Mégsem véletlen, hogy ennek az egészen sajátságos félelemnek is a 
bizalom, a szeretet jár a nyomában, sőt magasabb szinten, a hit 
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gyarapodásával, ezek az igenlő, odaadást jelző érzelmek át is veszik 
helyét a lélekben. 

A vihar lecsendesítésének jelenete viszont arra figyelmeztet: ha 
közelünkben a szentség, a megváltás, akkor a félelem már csak 
kishitűség. (Mennyire kifejező ez a magyar szó!) Márknál 
különösen kiviláglik, mennyire a félelem és a hitbeli bizalom 
drámája zajlik le a háborgó tavon. Nem félsz? — ezt kérdezik a 
tanítványok, még csak mesterüket látva Jézusban. Miután elűzte a 
vihart, Jézus hozzájuk fordul „Miért féltek ennyire? Még mindig 
nincs bennetek hit?” (Mk 4,40) S milyen különös, sokat mondó 
következmény, nagy félelem fogta el őket. Ez a félelem felerészben 
még a hit hiányának, a bizonytalanságnak a jele, hiszen: „Ki ez — 
kérdezték egymástól —, hogy még a szél és a víz is 
engedelmeskedik neki?” (Mk 4,41) Félig azonban már a fölismerés 
előhírnöke ez a félelem: csodálat, ámulat inkább, az isteni lét 
megérzése, melynek még tovább kell épülnie, hogy szilárd 
meggyőződés legyen. És nyugodt bizalom. 

 
1994. július 31. 
 
 
 

ZSAROLÁS 
 
Itt van az erőszak, itt, a kezünk ügyében. A fizikai 

megfélemlítés, kínzás, mindenféle módszerű gyilkolás elöntötte a 
filmvásznakat s a tévéképernyőket. A videó tovább sokszorozza ezt 
a már amúgy is fojtogató bőséget. És ezekkel a látványokkal, no 
meg hanghatásokkal tetszésünk szerint bánhatunk, a gombnyomásra 
engedelmeskednek, mint a rádión leadott parancsra a bérgyilkos, 
mint a távirányítású pokolgép. A kezünk ügyében van az erőszak. 

Valamikor még kedveltem, bizonyos kvalitásáért ma is 
megbecsülöm az úgynevezett horrorfilm egy-két klasszikusnak 
számító alkotását. De hol vagyunk ma már ezektől! Egyes filmek 
közvetlenül és minden percükben a testi gyötrelem, a tomboló vagy 
éppen hidegen közönyös kegyetlenség képeit zúdítják a nézőre. Bár 
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már eléggé védettnek éreztem magam a hatáskeltés efféle 
eszközeivel szemben, a múltkor ki kellett kapcsolnom egy tévén 
közvetített filmet, amely már az elején arra szánta el magát, hogy 
másfél órán át egy fiatal lány iszonyú fenyegetettségével, 
kiszolgáltatottságával, halálfélelmével gyötörje a részvétteli nézőt 

De vajon valóban részvétteli a néző? Győzi-e részvéttel a 
brutális támadásokat? A pusztító filmes gépezet persze fölszítja a 
szánalmat, méghozzá a legközvetlenebb, legközönségesebb 
eszközökkel (általában, ugye, nem csúnya és középkorú férfiak 
vagy nők forognak veszélyben a képernyőn), de hamarosan 
eltorzítja, visszájára fordítja: a folyamatos izgalom érdekében egyet 
kell értenem az áldozat meghurcolásával! Az igazán művészi 
alkotás nem ilyen libabőröztető idegfeszültség kedvéért mutatja 
meg a szenvedést. 

S miközben hozzászokunk Az elfogadhatatlan képekhez, a 
velőtrázó hangokhoz. Mondják, hogy a tévéhíradó sokkal 
rémisztőbb látványokat ont a nézőre. Nem hallva meg most azt a 
kérdést, valóban olyan nagy vívmány-e, hogy megvágott 
képsorokon szemlélhetjük távol élők kínlódását háborúban, 
szökőárban, földrengés után, arra azért felelhetünk, van-e 
különbség. Az erőszak-, az akció-, a horrorfilm hatáselemmé avatja, 
tehát még inkább elfogadtatja azt amiről a híradás csak képet ad, 
beszámol. Mondják azt is, az erőszakos filmjelenetek nem járulnak 
hozzá az erőszak terjedéséhez. Közvetlenül biztosan nem: nem 
valószínű, hogy hivatásos robbantók és maffiatagok a filmektől 
kapnak ötletet gaztetteikhez. Nem, a technika közvetítette látvány 
nem uszít, talán nem uszít erőszakoskodásra, de ennek meglétéhez, 
bekövetkezéséhez hozzászoktat, észrevétlenül eltompítja, elkoptatja 
érzékenységünket, s a segítő, a mentő szándékot. Nem táplálja a 
bűnöző indulatokat? — meglehet, csakhogy táplálja a közönyt, az 
elfásulást. Azt a sokakban ösztönösen ható rosszat, amely miatt 
mindig mások közbelépésére várnak, ha valahol baj, veszélyhelyzet 
fenyeget valakit. 

S maga az erőszak. Amivel nagyon csínján kellene bánni. 
Hiszen létünk egyik szurokfekete, oldhatatlan foltja ez. Híve volnék 
annak, hogy a mostaninál sokkal inkább legyen tabu az az eredendő 
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szégyen, teremtés elleni merénylet, amellyel a lelket (a személyt) 
testi esendősége, sebezhetősége révén veszik célba. Az erőszak a 
biológián át zsarolja a transzcendenciát Jelszava más nem is lehet, 
mint a „féljetek”, s ez ma világra szólóbban is hangzik, mint a „ne 
féljetek” biztatása. Ezért az utóbbit minduntalan hangoztatni kell, és 
tartalma szerint élni. Hogy ne csak parancs, hanem elháríthatatlan 
belső késztetés legyen a „Ne ölj!” igéje. Hogy egész valónkkal 
tiltakozzunk az ellen, ha valakinek törvény szabta. Teremtő akarta, 
de testtől függő egyetlen életét bárki illetéktelen ketté akarja vágni. 
Mindenki illetéktelen. 

 
1994. szeptember 18. 
 
 
 

A KIENGESZTELŐDÉS ÚTJÁN 
 
Kanyargó útjain a sors szerencsére nemcsak kelepcébe, 

zűrzavaros rengetegbe, érzéseink és hajlamaink elvadult bozótjába 
vezethet: elkalauzolhat a megbocsátás, a kiengesztelődés vidékeire 
is. Sajnos, ez a ritkább. Már szinte természetesnek érezzük, hogy 
ami jól indul, rosszra fordul — innen a folytonos gyanakvás, az 
összeszorított fogú készenléti állapot A végzetes nagyobb erőt 
(igazából saját tehetetlenségünk nehézkedési erejét) azonban 
keresztezi egy másik, és ha magunkban szabad utat engedünk neki, 
ő sodorhat jobb irányba. Ha egy számunkra elviselhetetlennek tűnő 
állapotnak rejtett előnyeire, ha egy nekünk sokat ártó személynek 
akár elfojtott igazabb énjére is fölfigyelünk, ellenséges indulatunk 
(válaszunk) nemcsak megszűnhet hanem önnön —jobbik — 
ellentétébe fordulhat. Megszánjuk, megértjük, s vele együtt 
egyszerre csak magunkról is többet tudhatunk meg. 

Azt hisszük, már mindörökre csak idegen, sőt ellenség lehet 
számunkra egy ember, akár valamely rokonunk, esetleg szűkebb 
családunk tagja. Mert — mondjuk — helyzeténél fogva 
uralkodhatott rajtunk, büntethetett szakadatlanul arra 
kényszeríthetett, hogy rá figyeljünk, az ő válaszát, válaszlépéseit 
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latolgassuk. Függtünk tőle. Az életnek számunkra kiszámíthatatlan 
véletlenei — könnyen hisszük: öncélú kegyetlenkedései — 
következményeként most éppen vele vagyunk kénytelenek élni, 
vele, aki mit sem értett belőlünk, s aki most sem ért Bezzeg 
mások... 

És éppen annak tudatosítása közben, hogy „most sem ért”, 
térhetünk le rideg kényszerpályánkról. Most ugyanis már nem azért 
nem ért meg, amiért régen: mert figyelmetlen, uralkodni vágyó, 
hanem azért mert magára maradt, nagyothallása súlyosbodott 
szürkehályogműtétje óta nagyítóval olvas. Azért nem ért meg, mert 
tétova, bizonytalan, mert maga is fél. Nagyon fontos, hogy 
észrevegyük valakin, aki sokáig bennünket félemlített meg, hogy 
most már maga fél. Akkor ugyanis fordul a kerék, itt az óra — de 
minek az órája? A bosszúé? Füst Milán rendkívüli éleselméjűséggel 
világít rá naplójában a Monte Cristó-i bosszú képtelenségére — 
hiszen azok, akik börtönbe juttatták, húsz év múltán már nem 
ugyanazok az emberek! És visszahozna helyreállítani amúgy sem 
lehet, amit egyszer feldúltak bennünk, elragadtak tőlünk. 

S ezek még csak ésszerű meggondolások. Mert amit most napról 
napra látunk, az hajdani zsarnokunk elesettsége. Mégiscsak együtt 
élünk vele, osztozunk, ezért látjuk. Ez fontos. Fontos a közelség. És 
nem tehetünk mást, mint hogy sajnáljuk, és hogy mellette legyünk. 
Nem szabad, nem is akarunk mást tenni. Miképpen magyarázzam 
meg, hogy szívszorító lehet az is, ha egykori zsarnokunk már nem 
árthat nekünk? Ha látjuk, halljuk, parancsolgatása már évek óta 
tanácstalan kéréseknek adta át a helyét? Talán azért szánom és 
kímélem — holmi visszavágások helyett —mert a közös sors művét 
pillantom meg rajta is, magamon is? Bárhogyan van is, itt, ekkor 
csak kiengesztelődni lehet, és hallgatni az időre, amely nem 
véletlenül vezetett errefelé. 

 
1994. október 30. 



 86 

TUDNI, MIKOR JÖN 
 
Hogy a várakozó feszültségéből, izgalmából mit sem vesz el 

beteljesülésének bizonyossága, arra advent heteiben jöhetünk rá 
igazán. Hétköznapi életünk alacsonyabb rendű céljaira úgy 
vágyakozunk, apró-cseprő események és sokszor csak 
ábrándozásunktól fölnagyított személyek megérkezésére úgy 
várunk, hogy hiányérzetünket csak növeli, sóvárgásunkat csak szítja 
a bizonytalanság: valóban úgy lesz-e? Valóban eljön-e? Már 
hajlamosak vagyunk a megvalósulás ingatagságának tulajdonítani 
vágyaink hevességét, akarva-akaratlan azonosítva így a cél 
vonzóerejét és tünékenységét. Minél bizonytalanabb, minél többet 
kell küzdenünk érte, minél inkább emészthetjük magunkat miatta, 
annál hevesebben vágyunk rá! Minél többször szednek rá, minél 
változatosabban húzogatnak előttünk mézesmadzagot, és lóbálnak 
előttünk korbácsot, annál szenvedélyesebben várunk az alkalomra! 
A találkozásra. Hogy azután egy-egy ilyen alkalom, egy-egy ilyen 
találkozás kit vagy mit gazdagít, arra nem gondolunk. 

Isten, szenvedő szolgádról jövendölés szól, Isten fiának 
megszületését hírül adták. És évről évre várhatjuk azt, ami 
bizonyos: megszületését azaz eljövetelét Ott a naptárban az időpont: 
eltompult, fásult érzékeink talán csak számjegyeket látnak abban, 
ami egy várakozás végpontja, beteljesedése. Ez az a várakozás, 
amelyet nemcsak magunkban rejtegetünk, hanem osztozunk is 
benne embertársainkkal (alighanem a nem várakozókkal is). Ez a 
várakozás, amelyet magunkba rejtünk, magunk töltünk meg 
jelentéssel és jelentőséggel, még ha tartalmában és céljában 
osztozunk is másokkal. Egyéni és közös. Magányos és társas. 
Kisközösségi és egyetemes. És mindegyik a legmagasabb fokon. 

Ezt a várakozást maga a bizonyosság szítja és egyúttal emeli föl. 
Nem hagyja, hogy mellékutakon tévelyegjen, hogy délibábos 
mérföldkövekben botoljon meg. Tétjét, izgalmát, feszültségét el 
nem hangzó kérdésekkel fokozza: „mit is vársz tőlem? Mit adsz 
nekem magadból? Van-e annyi erőd, hogy fönnmaradt 
valamennyire még az abszolút válasz, alkalom, esemény, a 
beteljesülés után is? Hogy ki ne szorítsanak le acedből a színjátszó 
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egyéb várakozások?” Egyébként pedig hangtalan a bizonyosság, 
csak jelenlétével közöl, közli annak eljövetelét, aki „nem szít 
viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. 
Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest sem olt ki, míg 
győzelemre nem viszi az igaz ítéletet”. Az, akire azért várunk, mert 
tudni róla, mikor jön. 

 
1994. november 27. 
 
 
 

HÁTTÉR VAGY VALÓSÁG 
 
Tudom, a két címbeli fogalom nem ugyanazon a síkon 

helyezkedik el. Választani közülük ezért túlfeszített sőt képtelen 
követelménynek tetszhet. Hiszen a háttér is a valóság része, inkább 
egyik dimenziója, mindenképpen benne foglaltatik a nagyobb 
kategóriában. 

Most azonban annak a nagyon is közérdekű, mindennapi 
gyakorlatnak, mondhatni manipulációnak jegyében állítom szembe 
a kettőt amely a tulajdonképpeni valóságot háttérbe kényszeríti, s 
valami álságos segédszerepre kárhoztatja, miközben az előtérben 
látszat-cselekvések zajlanak. Voltaképpen kétféle valóság 
rajzolódik ki ilyenkor, az egyik, az igazabb, a lényegesebb csak 
aláfesti felületesebb, haszonelvűbb változatát 

Mostanában és különösen karácsony napjaiban több nagy 
vallásos (vagy inkább: szent szakrális) zeneművet hallgathatunk, 
templomban és otthon egyaránt. Bach h-moll miséje, Beethoven: 
Missa solemnise. Liszt: Krisztus oratóriuma egyaránt megszólalhat 
— rádióból, lemezről — otthon is. Csak félő, hogy nem kapják meg 
ezek a hitvalló nagy művek az őket megillető esztétikai figyelmet 
— vagyis egyszerűen csak a figyelmet. Egy elképzelt első 
fokozatban „csak” zenévé, lehetőleg kellemes hangzatokat tartogató 
zenei folyamattá langyosodnak, laposodnak, majd be is olvadnak az 
életünket körülvevő jellegtelen és jelentéstelen hangkulisszába, 
kíséretté válnak, háttérzenévé. Súlyos lefokozás ez. Ma már 
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úgyszólván egy rádiós vagy televíziós perc sem telik el kísérőzene 
nélkül, melynek már csak szignálszerepe van, fogyaszthatóbbá teszi 
— például a reklámot. Figyelőképességünk lankad, lazul a zenei 
szerkezetnek csak legkönnyebben fölfogható részleteire, mondjuk, 
egy rövid dallamra neszel föl. Belefeledkezni nem tudunk így, csak 
látszólag tétlen odaadással, a zenemű egészébe. Ugyanennek a 
gyakorlatnak ki lehet szolgáltatva a leggazdagabb remekmű is. 

S ahogy erről a folyamatos, kétségkívül igényes művészi 
valóságról lemondunk, és hajlandók vagyunk átadni a háttér-
valóságnak, a puszta kéznél levőségnek, úgy nőheti be az 
ajándékozás tervteljesítő buzgalma az ünnep valóságát. Megint két 
fokozatot vélek fölfedezni: előbb karácsony szentséges, égi és földi, 
szellemi és természeti jelentéséről feledkezünk meg az ajándékozás 
és főleg a megajándékozottság élvezetéért, majd ezt a szép, 
szeretetten gesztust, figyelmet, magatartást fojtjuk bele az árukért 
való tülekedésbe, végső fokon eltömegesítve így a 
legbensőségesebb ünnepet. A lényeg szorul háttérbe ilyenkor, vajmi 
kevés figyelem jut számára, az előteret a kapkodó, erőszakolt és 
erőszakos szerzés, gyűjtés jelenetsorai foglalják el. Ezek birtokolják 
a valóság helyét, pedig csak látszatképző, pillanatnyi ágálások a 
mélyebb valóság türelmes jelenléte előtt. 

 
1994. december 11. 
 
 
 

AZ ÜDVÖSSÉG KÉRDÉSE MINDENKIT FOGLALKOZTAT 
 

Beszélgetés Jean-Marie Lustiger párizsi bíboros-érsekkel 
 
— A harmadik évezred közeledtével az embereket mintha egyre 

jobban érdekelné minden, ami összefügg az üdvösséggel 
— Miközben az ember megtapasztalja, hogy képes 

meggyógyítani és fölszabadítani önmagát, egyszersmind ráébred 
mélységes nyomorúságára. Az orvos már hathatósabban gyógyít, a 
pszichológus néha hozzásegít az értelmesebb élethez, a mérnök 
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jobban uralkodik a környezeten, a természeti csapásokat 
biztosabban el lehet hárítani: az ember bízvást érezheti úgy, hogy 
már nem kell félnie a tűztől, legalábbis mint érthetetlen erőtől, vagy 
a villámcsapástól mint előreláthatatlan veszedelemtől. Önmagával 
szemben magányosabb az ember, és jobban föl tudja mérni 
nyomorúságát: azt, hogy elveszett gyermek. Ez a megváltás 
pillanata. Mit mond a Megváltó? Azt, hogy az ember elveszett, 
megváltódni annyi, mint megtaláltatni. Miután az ember fölébe 
kerekedett néhány kozmikus eredetű félelmének, szembetalálkozik 
magányával és magányában a bűnnel. 

— Mi jellemzi korunkat az üdvösség szempontjából?  
— Gyanakvóbbak lettünk, mert félünk attól, hogy lépre 

megyünk. Ez a félelem megbéníthat, visszazárhat fázós 
önmagunkba, megakadályozhat az előrehaladásban és abban, hogy 
igazán az üdvözülésünkön munkálkodjunk. Annyira eluralkodhat 
rajtunk a kételkedés, hogy egyenest és vakon rohanunk a 
vesztünkbe, mint hajdan néhány nagyon civilizált és kiművelt ókori 
nép. De arra is képesek lehetünk, hogy gyorsabban jussunk el a 
lényegeshez. Mindamellett azt kívánom, hogy az új nemzedékek 
őrizzék meg emlékezőképességüket: az lenne az igazán ijesztő, ha 
elveszítenék. Persze alig néhány évszázad alatt annyi 
leegyszerűsített elképzeléshez folyamodtunk az üdvösségről, annyi 
emberi erőt használtunk föl eléréséhez, annyit küzdöttünk az ember 
fölemelkedéséért és annyiszor kellett ráeszmélnünk: ez még mindig 
nem az üdvözülés, hogy mindezek után valóban elsodorhat a kétely 
és a felejtés. Meglehet, hogy miként Albert Camus gondolta, az 
emberi kiválóság próbája az, hogy szembenézzen ezzel a folyton 
megújuló csalódással.  

Akkor jutunk el talán kegyetlenebbül és gyorsabban az ember 
állapotának szívéhez, középpontjához, ha nem hagyjuk, hogy 
kudarcaink tehetetlenné tegyenek, sikereink pedig 
megrészegítsenek. Korunkban az a különleges, hogy az 
illúzióvesztés mintegy „nyersen”, teljesen lecsupaszítva tárja elénk 
a dolgokat. Nevük van a dolgoknak, és a hatalomvágy is 
leplezetlenül mutatkozik meg.  
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Augusztus császár vagy akár V. Károly és XIV. Lajos idején a 
királyi személyben testet öltő hatalomvágynak roppant tekintélye 
volt, és hódolókat is szerzett magának... Bizonyos misztikus 
bátorságra volt szükség ahhoz, hogy elvegyék a szentséget ettől a 
figurától, és kimondják: nem, márpedig ez semmi. Ma már ezt 
minden iskolás gyerek pontosan tudhatja. Ugyanaz a sorsa minden 
illúziónak, melyet saját helyzetéről vagy a társadalmak 
fejlődésmenetéről talál az ember. Ez aztán képes elernyeszteni 
népeket, képes újabb rögeszméket is csiholni. Elvégre a túlságos 
tisztánlátásból sokszor a vakságba menekülne az ember, és minden 
kiábrándulás kockázattal jár. De mindez lehetőség is; az új 
nemzedék már egyenesebb úton közeledhet a szentség felé.  

— Raymond Aron emlékiratai vége felé különös kifejezést 
használ. Elmondja, hogy fiatal korában a híres tanárképző 
főiskolán ő és társai „világi üdvözülésük” véghezviteléről 
beszélgettek. Azzal a kérdéssel is fejezi be emlékiratait, hogy vajon 
sikerült-e világi üdvözülése. Van ennek a kifejezésnek értelme az Ön 
szemében? S vajon egyetért-e azzal, hogy az üdvözülés kérdése 
ugyanúgy vetődik fel a hívők, mint a nem hívők számára? 

— Ez általános emberi kérdés. Mindenki fölteszi magának. Nem 
ugyanazokkal a szavakkal, mivel mindegyikünk a saját életével néz 
szembe, de nincs ember, aki ne mérlegelné, mi a „veszteség”, mi a 
„nyereség”. Loss and Gain — ez volt a címe Newmann álnéven 
megjelentetett önéletrajzi regényének. Senki sem kerülheti meg az 
effajta kérdéseket, Raymond Aron a legkevésbé. Úgy vélem, 
túlságosan közelről ismerkedett meg a történelemmel és ennek 
kockázataival ahhoz, hogy az üdvözülés fogalma eredeti 
tisztaságában szólaljon meg a száján. Elképzelhető, hogy az 
öregség, a halál közelsége idézte föl benne emlékeit. A halállal ki-ki 
úgy néz szembe, ahogyan tud, többé vagy kevésbé bátran, többé 
vagy kevésbé sztoikusan.  

Csakhogy a lényeg végső soron jóval több a halálnál, mint 
hirtelen jövő végnél: nem más a lényeg, mint a szabadság és az 
emberi sors utolsó nagy próbatétele, mint az a tény, hogy az ember 
sohasem halmozhatja föl életét. Nem ragadhatja meg az életét. Az 
élet vérzés. Elfolyik. Merre folyik? Az üresség felé? A semmibe? 



 91 

Az üdvösség azt jelenti, hogy hisszük: életünket összegyűjtik 
valahol. S vajon nem úgy kell-e gondolnunk, hogy szabadságunk 
nem csupán nyílt seb, életünk nem csupán valónk elvérzése, hanem 
eredményes munka és termékeny öröm? Miként menthető meg, ami 
romlásnak indul? Az üdvösség kérdése egyetemes. Az embernek föl 
kell tennie üdvözülése kérdését. Ez elengedhetetlen. Hogy aztán 
evilági vagy keresztény-e ez az üdvözülés? Megértem, hogy Áron 
így fogalmazott, s hogy a főiskolán így beszéltek a húszas években: 
a Martin du Gard-féle Jean Berois (Egy lélek története), a 
diadalmaskodó világiasság ideje volt ez. Nem mást bizonyít ez a 
tény, mint hogy az üdvösség valóban egyetemes kérdés.  

— Hogyan kapcsolódik egymáshoz az Isten Országára való 
várakozás és az emberiség történelme?  

— Isten Országa a reménykedés tárgya. A reá való várakozás 
olyan fényesség, mely jelen van az egyébként megragadhatatlan 
történelemben. Nem tudok semmit az emberi történelemről, 
emlékezetem részleges, az emberiségről alkotott képem folyton 
töredékekre esik szét, megismerése esetleges, bizonytalan. Az isteni 
szándék viszont a tökéletes szeretet aktusaként jelenik meg előttem, 
mely mindenkire irányul, misztérium marad, melyen nincs 
hatalmam, mégsem mutatkozik értelmetlennek, még érthetetlennek 
sem. Vele a bölcsesség lépett be egy olyan világba, melyet hiába 
próbálok megérteni.  

Nem is álmodhatok arról, hogy megkaparintom Isten országát: 
ez a legszörnyűbb őrület és zsarnokság lenne. De ha úgy őrzöm 
Isten uralkodásának reményét, mint a bölcsesség és az egyetemes 
áldás forrását, akkor az emberi történelem már nem lesz az a 
„lármás és tébolyult” lidércnyomás, amelyről Shakespeare beszél. 
Az Isten Országára való várakozás önként valami nagyobbnak adja 
át magát. Végső fokon nem más, mint Isten türelme a 
történelemben.  

 

(Jean-Marie Lustiger: Le Croix de Dieu — Paris, 1987.) 
 

Bárdos László fordítása 
1994. december 25. 
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AZ ADOTT SZÓ 
 
Micsoda restség nyomja el tetteimet, micsoda renyheség cáfol rá 

adott szavamra! Pedig milyen tiszta szándékkal, elhatározással 
adtam szavamat: barátomnak arra, hogy megírom neki 
véleményemet kéziratairól; egy kedves ismerősnek arra, hogy 
felhívom, ha meglátogatására időt tudok szakítani; szomszédomnak 
arra, hogy egy hétvégén átmegyek hozzá beszélgetni. — Persze 
ezek a motívumok mellékesek, pontosabban fölcserélhetők 
lennének, és behelyettesíthetők más ígéretekkel. Közös bennük, 
hogy mindegyikük, kisebb-nagyobb mértékben, fontos volt 
valakinek, és fontos nekem magamnak is, aki most nem teljesítem 
őket. Külön-külön minden vállalás, adott szó pontosan tárgyára 
vonatkozik; megtartásuk vagy meg nem tartásuk azonban egységes 
magatartást, sőt moralitást tükröz. 

Mi szól közbe, és mi ront el? A restség? A lomhaság? Az 
álnokság? Netán tudatos ártó szándék? Nem, mindenképpen az 
előbbiek. Az ember föllelkesül, ha hívják, ha felkérik, ha részt 
vehet, segíthet valamiben. Csak azután egyre kevésbé bír kiigazodni 
a folytonosan csak szaporodó kötelességek között, mind súlyosabb 
terhet cipel a hátán, s valami kirívóan paradox gát (gátlás) miatt 
könnyebb, ha nem szabadul meg a súlyoktól, hogyha még újabbakat 
helyez a korábbiak fölé. Végül is egyre inkább hozzászokik a 
görnyedezéshez, amely arra kényszeríti, hogy lesütött szemmel 
járjon, hiszen folyton mentegetőznie kell, kerülni a szemrehányó 
vagy csak csalódott pillantásokat. 

De hát miért nem áll szavának? Hiszen a szó szent, a szó (az 
adott szó) ajándék vagy inkább csak előleg, foglaló, amely 
valamilyen nagyobb értékre készít fel, arra, hogy beteljesítsék. 
Lehet, hogy határidőinket tologatva azt hisszük, hogy még nem 
értünk meg a feladatra (legyen ez bármilyen rendű és rangú), még 
érlelnünk kell, mondatainkon még csiszolni, látogatásunkat, 
vigasztaló szavainkat még gondosabban előkészíteni. Kishitűség 
rejlik e mögött a makacs halasztgatás mögött, de megint csak 
paradox módon — önhittség is: mintha két nap, két hónap, két év 
múlva mindenre képesek lennénk! Meg valami fázós önvédelem is, 
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mellyel megóvjuk magunkat attól, hogy csak úgy természetesen 
belebocsátkozzunk valamibe: beszélgetésbe, írásba, társunkon való 
segítésbe. 

S mit ront el? Ha mégoly mindennapi és esetleg valóban 
halasztható cselekedetemet, kötelezettségemet mulasztom is el, 
repedés támad a másik embernek belém vetett bizalmán. Sajnos 
emberi létünk egyik fő gyöngesége éppen ez, hogy nem lehet 
magunktól és akármikor segíteni kicsinyes és nagy vétkeinken. A 
bizalom a reménykedés csalódott; ki tudja föl lehet-e építeni még, 
egyszer? S ha csak ennyi történne! Valójában az én mulasztásom, 
szószegésem magát a bizalmat, az elhivést, a hitet rombolja, mert 
egymás előtt nemcsak saját magunkat képviseljük. Hanem például 
nemünket, korosztályunkat, társadalmi rétegünket, hitünket és 
nézetvilágunkat is: ezeket mind sebezhetővé teszem, ha nem 
adhatnak a szavamra. Ezért eredendő alkotó és egységképző erő a 
becsület. 

És az igazi jóság még csak a becsület után — a becsületességen 
is túl — kezdődik. 

 
1995. március 5. 
 
 
 

BESZÉD ÉS MEGHÍVÁS 
 
Nehéz folyamat az önnevelés. Óriási papírhalmot kellene 

elképzelni ahhoz, hogy az a tömérdek belső beszéd, önmagunkhoz 
intézett kérés, figyelmeztetés, fölszólítás leírva mind ráférjen. 
Hiszen az ember, ha csak valamelyest is igyekszik rendet teremteni 
önmagában, a szóhoz folyamodik, s mintegy saját énjével próbál 
megértetni olyan dolgokat, amelyeket mással, meglehet, könnyebb 
volna. Honnan ered ez a befelé néző figyelem, ez az önellenőrzés, 
az a „ne hidd el”, „tedd meg már végre”, „ne térj arra az útra”, vagy 
éppen csak az a „vigyázz magadra”, melyet önmagunknak 
mondogatunk? S ki is a másik fél, miért olyan tudatlan vagy 
rosszabb esetben miért annyira megátalkodott? 
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A beszéd nem okvetlenül fizikai személyek közlésmódja más 
fizikai személyekhez. Egyetlen ember is beszédmódok találkozási 
pontjában áll. Mindenki többszólamú. Ha valamilyen próbatétel 
előtt állok, vagy valamely téves útra sodródtam, valóságos tisztázó 
vitát kell lefolytatnom önmagammal, melyben a félig ösztönösen 
jelentkező ítéletet, előérzetet (ez lehet félelem, vágyakozás stb.) 
meg kell kérdeznem arról, igaza van-e, miből táplálkozik, miképpen 
egyszerűsíti le vagy bonyolítja túl a helyzetet. Szorongok egy nehéz 
lépés előtt? Meg kell kérdeznem magamtól: valóban olyan nehéz-e 
a lépés? És ha az, s mégis kénytelen vagyok megtenni, még mindig 
vallatóra foghatom a szorongást: miből származik? Nem több-e 
benne az emlék, mint a jelentős, jövőtől való igazi félelem? S nem 
nyerek-e többet erkölcsileg, ha legyőzöm, mint ha miatta halogatok 
egy nélkülözhetetlen döntést, cselekvést? 

És az előbb körvonalazott belső párbeszéd még mindig 
egyértelműbb, mint azok a viták, amelyekben mindkét „félnek” van 
érvényes mondanivalója. Amikor nem ösztön és tudatosság, hanem 
két fajta tudatosság keveredik szóváltásba egymással. Ezek az 
erkölcsi konfliktusok, amelyekben jó néhányszor két egyenlő súlyú 
igazság néz szembe egymással, és egyiknek sem kell lesütnie a 
szemét. Bármely fontos lépésük új, részben előreláthatatlan 
helyzetet teremthet magunknak és másoknak. Ilyenkor drámai 
összecsapások folyhatnak le, hangtalanul és bizony az egyik 
szólamnak — a cselekvés szintjén — fölül kell kerekednie. 

A bennünk ütköző hangokhoz másoktól nemigen várhatunk 
erősítést. Pedig ez a legnagyobb kísértés. Hányan és hányszor 
nyomjuk el magunkban a „Lélek szavát”, csak azért, mert kívülről 
egy egész kórus csatlakozik harsányabb szólamunkhoz. S azután 
oly egyszerű a kórusra hivatkozni... Pedig a bennünk hangzó 
beszédeknek belül kell megadni a szót. 

S hogyha megtapasztaljuk — az időre, saját, megoszthatatlan 
múltunkba is figyelve —, hogy célunkat legjobb szándékunk 
ellenére sem érhetjük el, hogy a legdöntőbb vita sem tehet rendet 
magunkban, mert, amint Rilke írta megrázóan pontos soraiban: 
„Elönt a sok. Rendezzük. Szétesik./ Újra rendezzük. S mi is 
szétesünk.” Akkor kell elhallgattatni a belső vitát, mely hangzavarrá 
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fajult, s valóban kívülről, azaz magasabbról várni egy hangot, az 
abszolút, az örök szót. Hogy utóbb mind nagyobb része lehessen 
saját, személyes szólamainkban. Ahhoz azonban, hogy meghalljuk, 
egy egészen másféle, alázatosan egyszerű beszédbe kell kezdenünk, 
mely csak kifelé, de csak neki szól. 

Ez a meghívás beszéde, a könyörgésé. 
 
1995. április 23. 

 
 
 
 

KÉTFÉLE SZÓ 
 
Az emberen időnként úrrá lesz a keserűség. Milyen 

szemléletesek azok a kifejezések, amelyek valamiféle alá- és 
fölérendeltségre mutatnak rá az érzelmi állapotokban! Úrrá lesz, 
elhatalmasodik valakin a rosszkedv, birtokba veszi a csüggedés... 
Igen, ilyenkor fölénk nő valami, ami eredetileg belőlük származott, 
és már nincs hatalmunk rajta. Az elkeseredettség is szinte éli a maga 
életét: valósággal színjátékokat rendez földresütött szemünk előtt, 
amelyben minden és mindenki kiábrándító színben tűnik föl, 
mindenki ellenséges kifejezésű álarcot visel. Megállás nélkül ontja 
a riasztónál riasztóbb képeket önnön keserűségünk, nem bízhatunk 
abban, hogy majd csak elfárad, majd csak kifogy a készlete. 
Legszebb emlékünknek is fanyar másnapját löki elénk, legigazabb 
kapcsolatunknak, társunknak is önző elszólásait, fülsértő 
nyerseségeit visszhangozza, és kedvtelve mutogat történelmi 
kiábrándultságunk túlontúl szembeötlő okaira és okozóira. S mit 
tehetünk? Fájdalmas, de könnyű megadni magunkat. 

Igen, mintha a negatív érzéseknek megvolna a maguk mámora. 
Bele lehet szédülni a bánatba, a kitaszítottság, a hiábavalóság 
képzeteibe is, mint valamilyen részegségbe. Miként mozgató 
erőinket fogja le az effajta zsibbadtság, úgy helyezi gátlás alá 
cselekvő energiáinkat, de még gondolataink rendezését, kiútkereső 
tervezéseinket is. 
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Olykor elég várni, illetve mást nem is lehet tenni, mint várni. 
Arra, hogy valami megmozduljon bennünk, amire nem bírt 
rátelepedni a letargia, hogy valamilyen jel villanjon föl előttünk: 
ilyenkor egy pillanat alatt erőre kaphatunk, s lerázhatjuk a béklyót. 
Csakhogy maga ez a várakozás is egy kicsit cselekvés már, figyelő 
készenlét hatja át. Ha semmit sem tud mozgósítani magában az 
ember, legalább ezt a készenlétet tanácsos volna megőriznie. 

De ha belső tartalmainkra, életünk körülményeire, környezetünk 
szereplőire (úgyis) hiába figyelünk, akkor csakis nagyobb, 
magasabb eseményre, mintaképre érdemes. Arra, aki független 
tőlünk, mert silány körülményeinktől is független. Arra, aki 
megszólal a viharzó távon: mitől féltek, kicsinyhitűek? Ezt a hangot 
meg kell hallanunk, ez a hang nem magának, nem magában és nem 
hazabeszél, hanem valóban a másikhoz, aki bármikor bármelyikünk 
lehet. 

Azt is érdemes azonban szem előtt tartani, hogy ezt a szigort, az 
ő szigorát és buzdítását tőle, csak tőle várjuk. Még inkább azt, hogy 
mi magunk csak igen óvatosan alkalmazzuk csüggedt 
embertársainkhoz intézett felelősségre vonásként. Csüggedtségén, 
erőtlenségén ugyanis kinek-kinek magának kell úrrá lennie végül, a 
bárkában ülő erejével. Ha túl hevesen hányjuk valaki szemére 
elkeseredettségből eredő tehetetlenségét és tétlenségét, előfordulhat, 
hogy valójában gyengesége ingerel, ez ellen fakadunk ki, és 
kapkodásunkkal csak még mélyebbre lökjük bajában. S ez az 
eredmény épp az ellenkezője annak, amit az örök szó, a hit szava ér 
el. 

 
1995. július 2. 
 
 
 

ERŐ ÉS ÉRZÉKENYSÉG 
 
A világ körülöttünk az erőre, még inkább az erőszakosságra 

épül. A mai élet legfőbb mozgatója a szerzés, mindenekelőtt a 
pénzen vásárolható javaké, (sőt magáé a pénzé, annak számára, aki 
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egyáltalán szerezhet és félretehet belőle), ehhez pedig konok 
céltudatosságra, rezzenetlen éberségre, ugrásra kész figyelemre van 
szükség. Mivel csak szűk szerrésű figyelem és azonnali cselekvés 
vezethet célra, az életviszonyok és embertársaink végzetesen 
leegyszerűsödnek számunkra. Eszközzé válnak, bajtárssá vagy 
ellenféllé valamely soha meg nem nyerhető hadjáratban. Még 
szerencse, ha ki-ki az övéit kimenti a hadakozásból, ha „szigetet” 
teremt házastársa és gyermekei részére, ha érinthetetlen kört 
varázsol köréjük. Azonban fanyarul úgy is vélekedhetünk, hogy ez 
a részleges menedékteremtés ugyancsak gyarló igyekezet. Nem más 
ez, mint a „mindenkit szabad bántani, csak az enyéimtől (enyémtől) 
el a kezekkel!” magatartásformája, amely magukat a 
kedvezményezetteket is sújtja, és mindenesetre szembeállítja 
másokkal. Az ilyesfajta ádáz készenlét alig ad teret az érzékenyebb 
figyelemnek. Érdemes ügyelnünk rá: az etikailag számba jöhető 
érzékenység nem csupán a szív mélyére zárt és ott kényelmesen 
„ellevő” tulajdonság, hanem mindenekelőtt figyelem, készenlét. Ő 
is. Csak épp nem valami megszerzésére irányul, hanem valaki 
megértésére. Mérhetetlenül sokféle összetevője lehet annak: ki, 
mikor, miért, hogyan viselkedik. Ha igazán érzékenyen közeledünk 
valakihez, nem szabad sajnálni rá a fáradságot, hogy okainak 
rengetegébe is kövessük beszédét, cselekedeteit. És kérges, 
göcsörtös felszíne alatt szívós igyekezettel kell keresgélni igazabb 
valóját. 

Szívós igyekezettel. Hiszen az érzékenységnek is (amely 
nemcsak magával van elfoglalva) szüksége van erőre. Nem 
összeférhetetlen ez a két fogalom. Ha az érzékenység gyöngeség 
lenne, nem segíthetne a másikon, mert nem volna képes fönntartani 
azért sem, mert kiszolgáltatná a helyzetek, széljárások, hangulatok 
kényének-kedvének. Olykor nemet kell mondanunk annak is, akire 
érzékenyek vagyunk, különben nem állhatnánk mellette. Akkor 
állhatunk (meg- és ki) mellette, ha valóban megállunk, ha saját 
énünk felülről kapott törvényeit is szem előtt tartjuk; az 
érzékenységhez voltaképpen nagyobb erő kell, mint a megfeszített 
harcban álláshoz, ugyanis az előbbinek kétfelé kell figyelnie: önnön 
törvényeire (akár épségére is) és a másik szükségleteire. Az 
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érzékenység nem önfeladás. Azt azután, hogy mikor lehet mégis az 
— mikor parancsoló szükség, hogy azonnal segítsünk, mikor kell 
előkészíteni, mikor nem szabad segíteni, vagyis közbelépni, mert 
érdemben és érvényesen nem lehet —, azt képtelenek vagyunk 
egyszer s mindenkorra meghatározni. Ahhoz bele kell bocsátkozni 
az életbe, a helyzetekbe, és óriási felelősséggel, de nem görcsösen, 
nem összehúzott szemmel mérlegelni — és még csak nem is sokáig. 
Van segítség hozzá. 

 
1995. szeptember 3. 
 
 
 

A FIGYELEM MEGPRÓBÁLTATÁSAI 
 
Milyen nehéz is annak, aki ma szellemi jelenlétet keres, aki a 

percnyi érvényű szavak és cselekedetek mögött egy igazabb valóság 
(és valódiság) megnyilvánulásaira figyel. Hallását megtéveszti a 
szüntelen hangzavar. Mintha mindenki egyszerre kérné figyelmét, 
akár a panaszkodók tömege, ha egy segítő jóságos lény elhalad 
közöttük: engem hallgass meg, rajtam segíts, az én bajomnak 
szenteld magad! Vagy mint amikor valamely nemes és sebezhető 
zenei motívumot kísérnénk tovább tudatunkban, de a külvilágból 
fölharsanó, közönségesebb dallam elrontja, megzavarja, kioltja 
agyunkban. Talán nem véletlenül kínálkoznak ilyen példák. A 
különbség annyi, hogy a külső lárma nem segítségünket kéri, nem 
ínségét tárja elénk, hanem erőszakosan birtokba akar venni, 
kisajátítani, ránk telepedni. Reklám, csip-csup ügyek hangszóróval 
öblösített híranyaga, még egy percig sem érvényes 
tömegkommunikatív aktualitás, gépies tájékoztatás és 
figyelemelterelés. A dallam pedig azért jutott eszünkbe, mert a 
nyilvánosság tolakodásának egyik legszemérmetlenebb, mégis alig 
fölismerhető módja a szűnni nem akaró (könnyű) zeneszolgáltatás, 
amellyel kereskedelmi és ilyen-olyan rádió- és televízióadások 
árasztják el fülünket. 
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Lehet, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítok ennek az 
örökösen hallható gépzenének, illetőleg túl sokféle baj és romlás 
jelképét látom benne. Végtére is annyi nyilvános és közvetített 
közlésben lehetne még tetten érni a bajt, nagyon nagy bajt, például a 
nyelvhasználat és egyáltalán a megszólalás, a hanghordozás 
tömeges, járványos torzulásaiban, klisékhez ragaszkodásában, 
előkelősködő vagy útszéli fordulatok már-már önműködő 
ismételgetésében. Csakhogy az, ami a zenével történik, valahogy 
mégis az egész értékvilág, minden érték meghurcolását idézi föl 
előttem. 

Csodaszerű és mindig súlyos, mindig indokolt jelenléte és 
alakulása helyett a zene ezeken a csatornákon puszta idegizgatóvá 
vagy csupasz szignállá süllyedt. Leszoktat a gondolkodásról, 
elkoptatja a figyelmet, megfojtja az áhítatot. A rágógumi, a mindig 
új és úgyis egyforma kóla-italok, a kávé és a koffein-tabletta 
szerepét kényszerítik a legszellemibb művészetre. A zene 
piacosítása folyik. Ez annál nyilvánvalóbb, mivel ma már csak az 
ürességtől harsogó adók mindenütt hallhatóak. Boltban, irodában, a 
fodrásznál, az utcán és persze saját szobánkban is — kívülről. 

Teendőnk mind nehezebb. Ragaszkodni kell, vagy ha 
elengedtük, vissza kell találni a nagy, a lényegi dallamhoz, és a 
követelőző hangorkánból ki kell hallani a valódi ínség, az igazi 
kérelem szavát. 

 
1995. október 1. 
 
 
 

A SZÁMVETÉS MINDENNAPISÁGA 
 
A szent szövegek igazsága egyszerre általános és személyhez 

szóló. Általánossága a végtelenig tárul, személyessége a 
legközvetlenebb megszólításra összpontosít. Ilyen az Üdvözítő 
igéje: minden szónál rugalmasabb, minden beszédnél szabadabb, 
mégis tökéletesen pontos, félreérthetetlen. És 
félremagyarázhatatlan. Az, aki ráhallgat, ráfigyel, nem is próbálja 
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csűrni-csavarni. Megérti, hogy végtelen, soha nem viszonozható 
ajánlatot kapott: ajánlatot arra, hogy elfogadtassák az örök életre. 
Csakhogy ez nem ingyen ajándék. Ezt jogosan nem adják ingyen. 
Egyetlen feltétele van, hatalmas és mindennapi: az, hogy engedjünk 
a .... parancsának. 

Jézus isteni igéje persze nem ránk kényszerít valamit, akár a 
legfontosabbat, hanem elénk állítja a végső értékeket, és fölteszi az 
alapkérdéseket. „Aki meg akarja őrizni éltét...” Szava egyszerűen 
(egyszerűen?) a tisztaság követelményét fogalmazza meg. A kérdés 
lényegében ennyi: kívánod-e a bűntelenséget? 

Ó, hogyne kívánnám, Uram! De hogyan fogjak hozzá? Tudom, 
ez nem egyszeri cselekvéstől függ, nem elég megigazítani egy 
rugót, megolajozni egy fogaskereket. Itt apránként, de határozottan 
minden belső működést át kell alakítani. Sajnos, a terep alig látható 
be, a legrejtettebb zugokat, az elme gondolat- és akarattermő 
mélyszerkezetét éppúgy meg kell változtatni, mint ahogy 
szükségessé vált a legcsupaszabb reflexek kiindulópontjainak 
áthelyezése is. Hogy ne alkossak hibás általánosításokat, és ne 
rázkódjak össze, ha nem nézzek rám eléggé kedvesen. Ezek a szélső 
pontok, távoli zónák összeérnek, sőt függnek egymástól. 
Körültekintőnek kell lenni minden pillanatban, de főként befelé: 
megvizsgálni a gondolatokat éppúgy, mint a legközvetlenebb, 
legrövidebb lejáratú terveket, és földeríteni, melyik vezet a 
lehetséges, az itt elérhető tisztaság felé, s melyik enged utat 
bensőmbe — a rossznak. Nem szabad válogatni, fontossági 
sorrendet tartani, mert a kis bűn is nagyot árthat — ha nem nekem, 
esetleg másoknak. 

Végső fokon nem én döntöm el, melyik vétkem csak botlás, 
melyik bűn. Az egész vállalkozás, ez egyedül fontos vállalkozás 
lényege az állandó készenlét, a számvetés szó szoros értelemben 
vett mindennapisága. Csakhogy amint a fölhívás ereje a szeretetből 
fakad úgy a számvetést is az elfogadásnak kell vezérelnie, nem az 
ítélkező zordonságnak. A számvetés nem annyit jelent, hogy újra 
meg újra elvetjük, megfogadjuk magunkat, hiszen akkor ártanánk 
Isten akarta lényegünknek. Éppen ezt a lényeget elfogadva, sajátos 
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összetéveszthetetlen személyiségünket igenelve tehetünk rendet 
önmagunkban. Mindennap. 

 
1995. november 19. 
 
 
 

AZ IDŐBEN ÉS AZ IDŐ ELLENÉRE 
 
Értetlenül telik az idő. Kettősen is: meg értetlenül, elménk, 

emlékezőképességünk számára sötéten, kiismerhetetlenül (tükör 
által homályosan), valamint úgy, hogy maga az idő is értetlen 
velünk szemben, nem hagy elidőzni, nemes perceinket belefojtja a 
színtelen, víztelen hónapok, évszakok alig tagolható tömegébe. 
Erőnek erejével kell elragadni, kicsikarni tőle a tágabb eszmélkedés, 
a társas és felebaráti együttlét elemeit, töredékeit, melyekből azután 
megpróbálhatjuk létrehozni az egészet. Az egészet. De vajon miféle 
egész, milyen teljességre futja erőnkből? Ha lázas fantáziánkkal 
törekszünk rá, erőltetett és romlandó lesz, amit akartunk, s el is 
múlik a lelkesedés pillanataival. Még az alkotói izgalomból, 
ihletettségből is olyasféle tárgyiasság születik (szerencsés esetben), 
melyből kiolvad, elpárolog személyes, egyedi múltunk, lényünk, 
életünk. Ha ellenben mindennapi buzgalommal, jótékony 
makacssággal tesszük a dolgunkat, így alakítgatva valami teljeset és 
összefüggőt, akkor az eredmény talán — csak talán — igazol majd, 
de nem adhatja meg a teljességnek az erőfeszítéssel egyidejű 
érzetét. Rövidlátó mámor vagy fellengző pepecselés. 

Az hiányzik mind a két változatból, a töredékérzetek közötti 
botladozásból, ami közegüket, az időt igazolja. Örökösen azt a 
múlást igyekszünk felejteni, szinte eltitkolni önmagunk elől is, 
amely állandó apró földlökésekkel repeszti meg testünket, életünk 
folyamatait, építményeinket. Ez a gyengítő gyengeség „önkörében 
végtelen, erős”, nem bírunk úrrá lenni rajta. Aki úrrá lesz, az nem 
földi, időbeli hatalommal teszi ezt, nem harcolva, sebeket osztva, 
csak sebeket kapva. Az győz rajta, aki magára vette, aki 
megszentelte folyását. 



 102 

Várni kell őt. Várni eljövetelét egyszerre izgatottan és 
nyugodtan, elhívén a kockázatot és a bizonyosságot egyaránt. 
Nehéz ez is, nehéz méltóképpen várni, hiszen annyi méltatlanra 
várunk, várhatunk egyébkor. Az időben érkezik, mégis az idő 
ellenére, újszülöttként, mégis mindenre megérve és elszánva — 
elejétől fogva. Magában hordozza a teljességet, de ki is sugározza a 
tökéletlenre: benne, s amíg reá várunk és figyelünk, bennünk is 
feldúsulhat, kiteljesedhet a hiánylyuggatta valóság, mint egy 
szépséges töredék.” 

 
1995. december 3. 
 
 
 

PIERRE EMMANUEL: VÉGSŐ FOKON 
 
Behatolni a csöndbe. Átlépni egy küszöbön. Ennél is több: rést 

ütni egy láthatatlan falba. Magunk előtt, magunkban. Ilyen és 
hasonló képekkel jeleníthetjük meg a csend rideg ellenállását. 

Az üres papírlap előtt a költő összpontosítja figyelmét. Vár. 
Hallgatja ama dolognak a közeledését, mely úgy közeledik, hogy 
kimondják. Azt a másféle dolgot, a még nem hallottnak testet 
öltését. Azt, ami részletekben érkezik: minden egyes kiejtett szó 
felhívás a még kimondandó szóhoz, mely még nem érkezett el.  

Felhívás a csendhez? De vajon csönd van-e a lélek mélyén? 
Még egy szó sem hangzott el, de nem állt-e be máris a várakozás, a 
belső zsivajon érzetek és képek kavargásában váróteremben, 
közérzetünkben? A várakozó figyelmét percenként elvonja valami 
— mégpedig éppen figyelmének a tárgya. Hallja, amit kimond: 
ritmust és ritmustervet, formát és forma vázlatot. Még semmi sincs 
meg, és valami mégis mindenestül megvan. Túlságosan is, olykor 
már-már a kényszerképzet erejével. Dobol a halántékon, a tudaton 
kalapál. A még nem hallott már türelmetlen, be kell törni, csöndre 
kényszeríteni, megfosztani felhangjaitól a csupasz mondatot, hogy 
antennája legyen annak, ami biztosan eljön: antenna, mellyel ő is 
felfog, mellyel ő is felfogható. 
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Hogyan ismerhetünk rá a hangok között a még nem hallottra? 
Hogyan telítsük a kimondhatatlannal azt, ami már fülünkbe zeng? A 
hallás, a többi érzék, a képzelet a szavaknak előbb az egyik, majd a 
másik csoportjával kerülgeti a semmit, amíg végre el nem éri , s 
akkor a semmi új határvonalat húz meg. Szigorú csoda: a még nem 
hallott szinte önerejéből hozza tudomásunkra magát. Csakhogy ez 
még mindig nem más, mint beszéd a csendről. Beszélni. Szavak, 
kijelentések garmadájával bűvészkedni, csak keveset tartani meg 
közülük, széles margóval és arányos körökkel elhelyezni őket az 
érintetlen papírlapon. Hiányos megnyilatkozás egy olyan térben, 
mely annál hatalmasabb, minél kevesebb szó szegélyezi. 

Ezek a körök, a szavaknak ez a távolsága a papíron, ez volna a 
csend? A költő így véli: így képzeli. Azzal játszik, hogy áthangolja 
a csöndet. Már egyetlen szó is visszafojtja a lélegzetet valamely 
keletkezés küszöbén: a kimondatlanságban minden szó csak még 
teljesebben mondatik ki. 

Minden szó vagyis a Mindegy, melynek csöndjéből 
kibontakoznak mindenek. Csak azért bontakozik ki és válik 
valóságossá minden egyes dolog, hogy még erőteljesebben tudassa 
velünk az egyedüli határtalan valóságot, a Mindent. A valóságos 
dolog kifogyhatatlan, mert végtelen mélységből születik, a képzelet 
működése pedig pontosan azt valósítja meg, ami nélküle csupán 
megalapozott látszat lenne, noha épp a végtelen mélység teremt  
alapot. Elképzelni valamit nem más, mint a határoltságtól a 
végtelenséghez, a kimértségtől a méretlenhez, a részletezett világtól 
a kimeríthetetlen világhoz fellebbezni. Végső fokon nem más, mint 
beszélni. 

Csakhogy a lélek többet akar. Mindenestül bemerülni. 
Kibukkanni a határvonalakon túl, sőt összeforrni az abszolútummal 
a puszta gondolkodás helyett. Egyetlen szót se! Vagy ha elérhető 
volna, magát a szavak belsejében rejlő csendet. Nem, nem a 
kiválasztott, a kivételezett szavakét, hanem bármelyikét, amely 
fejével kimagaslik, amely elcsíphető a tülekedésben. Ne 
marasztaljon még a szépség se: némelyek úgy szeretnek, hogy 
közben betokosodnak az önszeretetbe. A művészet nemritkán 
amolyan kolostormélyi nárcizmus, melynek csöndje csak a mi 
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teremtményünk, maga nem teremt. Szemlélődő csöndnek 
vélhetnénk, valójában öntetszelgésünk tükre, semmi egyéb. 
Egyébként is lényegtelen, nem létező: megcáfolja az egyensúly 
hiánya teremtő és pusztán vegetáló én közöttit. Lakatlan, mert 
lakhatatlan csönd. Olyan, amelyből hiányzik az igazi csönd, vagyis 
a végtelenül mély. 

Hol a végtelenül mély? A zsivaj és a nyüzsgés közepette. 
Mindenütt, minden pillanatban és valamennyi szavunkban úgy 
nyilvánul meg köznapi létezésünk, mint hamisítatlan kolostori élet. 
Metrószerelvények: a csönd színterei. Autók végtelen sora: a csönd 
határvidéke. Elkerülhetetlen, üres beszélgetések: a szavak türelme, a 
csönd nagysága. Szívek rejtelmes dadogása, a csönd 
egyensúlyfenntartó szakadéka. S hogyha a külső hangzavar elől 
behúzódunk egy templomba, mindenekelőtt magunkban leroskadva, 
meggörnyedve, teljes nehézkedésünket megtartva kell kiüresítenünk 
magunkat, és hagyatkoznunk erre az új egyensúlyra, melyet a 
végtelenül mélytől kapunk. Kiüresedni, levetni magunkról egész 
súlyunkat, azaz egész súlyunkkal úgy és azért nehézkedni, hogy ez 
a súly odaadja magát. 

Ami ilyenkor történik, egészen más, mint amikor egy percre 
megfeledkezünk súlyunkról, és zárójelbe tesszük létezésünket, hogy 
eljátsszunk a nehézkedés nélküli csönddel és a szavak tüneményes 
megritkulásával. Melyik költő tudna úgy hallgatni, ha imádkozni 
nem képes, mint az imádkozó ember? Nincs nehezebb annál, mint 
úgy hallgattatni el a lelket, hogy immár semmi se terelje el 
figyelmét önnön súlyáról, utána pedig nincs nehezebb, mint 
hallgatni róla egészen addig, amíg immár semmi sem terelheti el 
figyelmét az odaadásról. 

Már most azt, ami a csönd kegyelméből és hosszú, rendszeres 
gyakorlás árán némelykor sikerül az imádságos hívőnek, egyikünk-
másikunk mindenféle előkészület nélkül igyekszik elérni eltompult, 
megroppant létezésének szakadatlan ricsajában. Ebből az 
igyekezetből erednek gondűző cselfogásaink, melyek önfeledt 
pihenőt, szedett-vedett nyugovást kínálnak. Ezek az állapotok 
azonban kiszakadtak a lét áramlásából. Az ember kábítószereivel 
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előidézni próbálja a csöndet; ebben is az az örök becsvágya 
nyilvánul meg, hogy Istenné váljon, hogy Istent teremtsen. 

Nem sokat ér az ilyen csönd. A kihátrálás, elhúzódás gépies 
eszköze, közömbösség védőoltása minden olyasmi ellen, ami 
lehatolna a mélységig, s mindenekelőtt éppen a csönd ellen. Mert a 
csönd, ezt ösztönösen is tudjuk, maga Isten. Ezért tartunk tőle 
annyira: Isten maga a csönd, s a csöndhöz csak egyetlen 
próbálkozás vezet el: ha engedjük magunkra hatni Istent. 

Még a legmagasabb fokú önellenőrzésre irányuló módszerek 
sem teremthetnek csöndet Isten nélkül. Ő Az — a Csönd —, aki 
csöndet teremt. Egyik-másik módszer segíthet abban, hogy 
szabaddá tegye a lélek bejáratát. Utakat vágjon Istennek, de egyik 
sem nélkülözhetetlen, ha Isten — csendben — bennünket szemel ki 
lakhelyéül. Rendszeres használatuk, noha elősegítheti a személyes 
teljesítményt, éppen hogy kitaszíthatja az embert abból a csendből, 
amely nem az övé, és amely nem is engedi meg neki, hogy 
kisajátítsa. 

A Csend nem más, mint Isten. A csend Istennel való 
találkozásunk. Nem mi találkozunk Istennel, hanem Isten találkozik 
velünk. E találkozásért Isten magába fogad annak a lemondásnak 
árán, mellyel kiszolgáltatjuk neki képességeinket, mind közül 
legelőször is azt,  
amelyikkel csendet tudunk előidézni magunkban. Mikor már nem 
bírjuk el a külső megnyilvánulás örökös kényszerét, mely a modern 
kor velejárója, Isten a kegyelme által lehetővé teszi, hogy elhagyjuk 
magunkat, s tehetetlenségünkben is megvár és elfogad. 

Mikor már nem bírjuk el Isten csendjét, és hajlamosak vagyunk 
hiányával azonosítani, Isten a kegyelme által karját nyújtja felénk, 
és újraalapít bennünket a csöndben, amelyben már Nevét sem 
halljuk. S amikor már nem bírjuk el saját némaságunkat, azt, hogy 
sem önmagunknak nem tudunk megnyílni, sem mással közölni 
magunkat, amikor már nem csupán elnémulunk, hanem 
reménytelenül besötétedünk, és megkérgesedünk, akkor Isten a 
kegyelme által elfogadja semmiségünket, mint utolsó lakóhelyét — 
a sírt, amelyből Vele együtt támadunk fel. 
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Aki végérvényesen lemond a csendről, Isten csöndjében 
,lemond saját magáról. Korunk szentjei közöttünk járnak, osztoznak 
zaklatottságunkban, idegbetegségeinkben; magukra húzzák 
rettenetes lármánkat úgy, végül már Isten hangját sem hallják; 
felöltik Isten látszólagos csendjét is úgy, hogy végül már csak a 
semmit hallják saját beszédjük visszhangja helyett. És éppen ebben 
a kifejezhetetlen lemondásban, ahol már hiába minden tagolt szó, 
ahol már üres minden imádság, fakad föl bennük valami forrás, 
amelyről ők sem tudnak, és megöntözi konok szárazságunkat. 

 
P. Emmanuel: La limité le Monde est intérieur című kötetből, 

Paris, 1967.) Seuil, Paris, 1967.)  
Bárdos László fordítása 

 
1995. december 31. 
 
 
 

TABU 
 
Korunk — százszor is leírták — az ösztönélet szabadjára 

engedésének kora. Az önfegyelem, az önkorlátozás, a lemondás, a 
szemérem megmosolyogni, vagy inkább kikacagni való erényeknek 
számítanak. Azt ugyan kevesen és ritkán vonják kétségbe, hogy a 
felsorolt tulajdonságok erények, csak éppen életidegennek, 
alkalmazhatatlannak próbálják föltüntetni őket. Már látszatuk sem 
hódít: leáldozott a képmutatásnak is, amelyről a francia aforizma 
egyik mestere így írt: „A képmutatás a bűn hódolata az erénynek.” 
Nem, ma már erényesnek látszani sem óhajtanak a legtöbben. Nem 
vitás, hogy magatartásuk így őszintébb, csakhogy ez a nyíltság 
végképp megtöri az értékek tekintélyét. Aki elárulja az eszményt, 
melyre hivatkozik, bűnt követ el, méghozzá súlyosat; de még nem 
helyezi hatályon kívül magát az elárult elvet, értéket; még számon 
lehet — és kell is — kérni rajta szó és cselekvés egységét. Aki 
azonban kertelés nélkül semmibe veszi a szellemi, a lelki jelenlét 
hagyományos ismérveit, az rövid időre legalábbis — és pusztán az 
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anyagi létezés alagsori szintjén — sebezhetetlenné teszi magát. 
Veszélyes pozíció, mert ő maga és elvtagadó nézetei annál 
szélesebb hatókörben osztogatnak sebeket. Különösen, ha mikrofon 
és kamera is rendelkezésükre áll. 

Már szemem se rebben, ha a rádió- vagy tévéműsorban ilyesféle 
címre akadok: Tabuk nélkül (változatok lehetségesek). Többnyire a 
nemiség „tiltott zóná”-iba kalauzolják el ilyenkor a nézőt, a 
hallgatót, de újabban bizonyos betegségek, illetőleg a halál vagy a 
meghalás is alkalmat adhat faggatózó és föltárulkozó 
eszmecserékre. Ezek a témák persze gondosan körül vannak 
határolva: például valóban csak bizonyos betegségek lefolyásáról 
érdeklődik a riporter, olyanokéról, amelyek újabb keletűek, 
egzotikusak, külsőségeikben is félelmetesek, stb. Vagyis feltűnő 
módon olyanokról, amelyeknek szenzációértékük van... (Szép kis 
érték.) A szenzáció vonzza, irányítja ezeket az „ismeretterjesztő” 
kalandozásokat. Tabuk nélkül. De félretéve mindenfajta erkölcsi 
minősítést, tegyük föl a valóban csak tényszerű kérdést: lehetséges-
e ilyesmi? Lehet-e tabuk, tehát bizonyosfajta tilalmak és 
korlátozások nélkül akár csak beszélni is az élet fontos tartalmairól? 
Ha már ezer sötét titkot kibányásztunk is egymásból (jórészt a 
másikból, hiszen a vallatók maguk azért ritkán vallanak), 
lenyúlunk-e egy még alantibb rétegbe az ezeregyedikért is? 

Eltorzult, összeégett, megcsonkult testeket mutat a képernyő, a 
tájékoztatás jogán. De miről tájékoztatnak? Az esemény 
mindenhatóságának önkényuralma alatt élünk: az elemi csapás, a 
háború, a terrorizmus bemutatása feljogosít az emberi lény végső 
kiszolgáltatottságának bemutatására. Ebben a helyzetben e puszta 
illusztráció, szenvedése, haláltusája közszemlére tétetik. Elemévé 
válik egy sorozatnak, amely iránt mind közömbösebb a fogyasztóvá 
lefokozott néző. 

Ez sem tabu. Mégis érvényesülnek tabuk, még a televízióban is. 
Nemrégiben kisegítő iskolába járó, szellemileg visszamaradott 
gyermekekről láttam megrendítő riportot. Milyen szokatlan, milyen 
„botrányos” volt jelenlétük a kép birodalmában, melyet rendszerint 
formás, elegáns, szabványosított emberalakok és viselkedésmódok 
töltenek be! Nem váltak illusztrációvá, szenzációvá sem: azzal, 
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hogy nagy üggyel-bajjal sikerült megszámolniuk száz szem borsót, 
vagy vásárolniuk a piacon egy kiló paradicsomot, és utána örültek, 
és örültem én is, még náluk is jobban — csakugyan tabut döntöttek 
a bemutatásukra vállalkozó riporterek, operatőrök is. Hangoskodó, 
reklámízű gesztusok nélkül. 

 
1996. május 26. 
 
 
 

SZABAD-E? 
 
Ki dönti el, szabad-e megtenni valamit egy adott helyzetben, 

egy meghatározott évben, napon, pillanatban? Egyszerű ráfelelni: 
én, a mindenkori személy. Én hozom meg a döntést, és 
cselekszem, ha bírok, ennek megfelelően. Csakhogy még más is 
részt vesz, részt kell, hogy vegyen a folyamatban. Mint ahogy az 
én, ez a más is többrétegű, összetett egység. A személy, az én 
ellentétes erőkből tevődik össze, melyek nemegyszer tudatos 
szintjét megkerülve, kijátszva serkentik vagy éppen uszítják 
például egy olyan lépés megtételére, melytől erkölcsi énjei (tehát 
több is van?) viszolyog. Vagy megfordítva (s ebből legalább annyi 
vétek származik): nem engedik, elnyomják, befagyasztják 
valamely cselekedetét. Ilyenkor mulaszt az ember. Bármint van is, 
folyamatosan kereszteződési pontban állunk. A lelkünk, tudatunk, 
akaratunk ellenőrök célpontja, mindig áthelyeződő határsávja. 

Csakhogy a cselekvés — s a nem cselekvés is — egyértelműbb 
a lélek és az érzésvilág logikájánál. Nemcsak önmagában, hanem 
következményeiben is. A tett sorozatképző hatással bír: egyik 
lépésünkből következik a másik, a harmadik. A cselekvés erkölcsi 
mérlegelésekor a tizenhatodik, a sokadik következmény legalább 
olyan fontos tényező lehet, mint az első lépés. Hatalmas 
felelősség, melyből feszültség, félelem ered. 

Szabad-e? Ha mindentől elszakad és elvonatkoztat az ember, 
ami fölötte áll, ami meghaladja, akkor végtelenül sebezhetővé teszi 
morális elveinek szervezetét. Az egyedi, egyszeri aggály, az 
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egyedi, egyszeri szánalom, az egyedi, egyszeri belátás még arra 
indíthatja, hogy a jót tegye, hogy kímélje, sőt segítse társait, akár 
önnön érdeke rovására is. A roppant erejű ösztönkésztetések 
azonban csakhamar teleharsogják belső hallását: miért, ugyan 
miért? Kinek a nevében, érdekében? Ki vagy mi kezeskedik érte, 
hogy le kell mondanod, a gyors gyönyör helyett a lassú építkezést 
kell választanod? Talán nem egyszer élsz? Talán nem ugyanazt 
teszi más is? 

Ez az elágazás pontja. Ha a velem egymagasságú létezés, ha a 
másik ember, teremtmény a mérce, akkor már csak a statisztikai 
többség és az általános szokásrend törvénye marad. Meg az 
illendőségé. Amit viszont nem „illik” nyíltan, azt „szabad”, lehet 
titokban. Ennek a transzcendens kezesség nélküli „szabadságnak” 
merészkedtek el a végső következtetéséig, az eszméltetés 
vágyával, bizonyos művészek, a „mindent szabad” tériszonyába 
zárt hősöket teremtő Dosztojevszkij vagy éppen a háború 
orgiájától keserű iróniával eliszonyodó Ady: „Esküdjünk a 
mindent szabadnak” (E nagy tivornyán). 

A másik ezért — végső, fokon — csakis magasabb valóság 
lehet. Ő is többes, többszörös, de benne az egységen van a 
hangsúly. A parancsolat, a példabeszéd, az imaszó, az igazság és a 
személy szüntelenül kiegészíti, kiteljesíti egymást; ha lehet 
egyáltalán fokozatokról beszélni, akkor a személy, a személy 
fölötti személy hangsúlyával és igazolásával. 

Nem a törvényhozás és jogalkalmazás körében mozgunk. Ez 
csak kategóriákat ismer, amire nincs paragrafusa, azzal nem is 
foglalkozik. Az mintha nem is lenne. Rendkívüli mértékben ki van 
szolgáltatva politikának, közhangulatnak, miegymásnak. 
Megtapasztalhattuk szélsőségeit is: a múltban, félmúltban 
korlátlanul és gátlástalanul működött az igazságszolgálatás, 
politikai átalakulásunk óta — elvileg persze helyesen — 
szüntelenül önmaga ellenőrzésével, szabályozásával, 
mozgásterének kicentizésével van elfoglalva, miközben már alig 
merünk kilépni házunkból, de hovatovább otthon maradnunk sem 
megnyugtató. Innen tehát nem kaphatunk eligazítást arról, mit, 
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mikor, miért szabad. Csak a belső, legbelső éntől, amely már az 
énen kívülivel, a magassággal érintkezik. 

 
1996. augusztus 18. 
 
 
 

ÖRÖMHÍR 
 
A kánaáni asszony. Onnan tovább indulva Jézus Tírusz és 

Szidon vidékére vonult vissza. Ott egy kánaáni asszony jött a 
környékről és így kiáltozott utána: „Könyörülj rajtam, Uram, Dávid 
fia! Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög.” De ő szóra sem 
méltatta. Erre odamentek hozzá tanítványai és kérték: „Küldd haza, 
mert kiabál utánunk. Ő így felelt: „Küldetésem csak Izrael házának 
elveszett juhaihoz szól.” De az odajött és e szavakkal borult le 
előtte: „Uram, segíts rajtam!” Ő visszautasította: „Nem helyes, ha 
elveszik a gyerekek kenyerét s a kutyáknak dobják.” Az viszont 
erősítgette: „De bizony, Uram! Hiszen a kiskutyák is esznek az uruk 
asztaláról lehulló morzsákból.” Erre Jézus így szólt: „Asszony, nagy 
a te hited, legyen úgy, amint kívánod.” Még abban az órában 
meggyógyult a leány. (Mt 15,21-28) 

 
1996. augusztus 18. 
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MÁSKÉNT LÁTNI 
 

Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója 
 
Nem minden író képes arra, hogy hiteles szavakkal szóljon 

művészetének gondolati alapjairól, világlátásának állandó 
összetevőiről. Jókai Anna képes rá, sőt valami többet is tud, 
olyasmit, ami alighanem még fontosabb. A természeti és emberi 
világ szerkezetéről, az ember lehetséges útjairól és választásairól is 
beszél — vagyis nem csupán műhelyvallomásokat ad, hanem 
mindenkit érintő morális kérdéseket vet föl, és igyekszik válaszolni 
is rájuk. Az irodalom az ő szemében nem „öncélú”, nem is 
„szolgáló” szerepet tölt be: szembefordulva mind a 
„panelrealizmussal” (az ő szava), mind az elzárkózó kísérletezéssel, 
eszményének a magas esztétikai értékű s egyúttal lelki, erkölcsi 
sugallatot, segítséget nyújtó műalkotást tekinti. 

„Az ember, ha nagyon nagy a mondanivalója, önkéntelenül 
szerény lesz” — így kezdi Babits Az írástudók árulását. Jókai Anna 
új kötetének esszéi, rádiójegyzetei, interjúi — híven a szerzőnek 
már korábbi könyveiben, különösképpen a Három címűben is 
megvalósult esszéírói módszeréhez — minden mondatukban 
érzékeltetik a végső metafizikai kérdések fölvetéséhez illő 
szerénységet vagyis alázatot. Nem tételeket kinyilvánító, könnyen 
megjegyezhető jelmondatokat sulykoló beszéd ez, hanem 
megilletődött gondolkodás, olyan, mely valódi együttgondolkodásra 
hív. Ebben az értelemben esszék Jókai Anna meditációi, de csakis 
ebben, nem pedig a „kísérlet”, a „próbálkozás” értelmében, hisz 
minden írásában kezdettől fogva világos a gondolkodás iránya, 
határozottak az alapértékek. A „szerénység” tehát a világkép 
kidolgozottságával és a képviselhetőségéről való meggyőződéssel 
párosul. Emiatt a termékeny kettősség miatt illik jobban Jókai Anna 
ilynemű írásaira az általa is inkább kedvelt műfajnév, a meditáció. 

Mint az igazi, hiteles elmélkedők, ő is mindenben a lényeget 
veszi észre. Nincs kis és nagy téma számára: egyetemes 
tanulságokat kínál a budapesti tájaknak, a mozik 
elhagyatottságának, a kisnyugdíjas mindennapi kálváriájának 



 112 

számbavétele éppúgy, mint a művészet hivatásáról való elmélkedés 
vagy a politikai öncsalások és szemfényvesztések kórképe. Az 
egyetemesség jelenléte olyan életfelfogással fonódik össze Jókai 
Anna gondolatvilágában, amely az ember legfőbb hivatását (és 
felelősségét) abban látja, hogy részt vegyen a teremtésben, a világ 
és viszonylatok folytonos tökéletesítésében. Szép és pontos 
önjellemzése szerint nemcsak „istenhívőnek”, hanem „isten-
tudónak” is tartja magát. Meggyőződéssel vallja, hogy a 
kozmoszban egyszer megnyilatkozott a szellemi erő, az ige 
valósága, s ezután már a teremtménynek is tevékenyen tovább kell 
formálnia önmagát és a teremtett világot egyaránt. A szélsőségek, 
végletek könnyű utat kínálnak, de megmaradnak lapos, vízszintes 
adottságoknak: a szellemi valósághoz csakis a fölébük emelkedés, a 
„kettő” vitája után a „három” összhangja vezethet el. Miként a 
műfaji szempontból is újító Három című kötetből kitetszik, nem 
kompromisszum, nem kiegyenlítés eredményeként, hanem a 
magasabb spirituális nézőpont (és magatartás) vállalásával juthat el 
az emberi közösség a három igazságához. 

Jókai Anna írásművészete már régtől fogva ennek az igazságnak 
megjelenítésére törekszik. Bár a világ mostani állapotán a válság 
jegyeit ismeri föl („Mára az egész emberiség krízishelyzete 
kiviláglott”, írja) az irodalomnak, az általa művelt „megismerő 
prózá”-nak változatlan a célja: „új néven megszólítani a világot, új 
fényben megtekinteni, s Istent újra megnevezni”. Nem mást, hanem 
„másként látni” — így foglalja össze írói alapelvét, amely az előbbi 
hitvallásból következik, hiszen az egyrészt nagyon is földközeli, s a 
mindennapi létezés, a társadalomba való beágyazottság 
anyagszerűségével számoló írói módszerhez kapcsolódik hozzá, 
másrészt pedig nem a bölcseleti szemlélődés közegébe igyekszik, 
hanem lelki támaszt, táplálékot kíván nyújtani. Az az irodalom 
fontos a szerző számára, amely „megérint, részvéttel ölel, óvatosan 
emel feljebb”. S amely nemcsak az olvasóra hat, hanem visszahat 
alkotójára is: „Az íróknak úgy kellene dolgozniuk, hogy műveik 
megalkotása közben egyúttal önmagukban is megalkossanak 
valamit, igazítsanak lelki szerkezetükön.” 
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Mennyire időszerűtlenül hangzanak e szavak az irodalomról 
manapság elterjedt szakmai közbeszéd illemkódexéhez mérve. 
Csakhogy Jókai Anna más mércéhez igazodik. Mint maga is utal rá, 
az igazi „korszerűség” a koron túlra, a maradandóra néz. Éppen 
ezért ez a szükséges, ez a nélkülözhetetlen, s ne felejtsük, az idézett 
írói szerepvállalást magas fokon hitelesítik Jókai Anna regényei és 
novellái. 

 
(Belvárosi Könyvkiadó, 1996) 
 
1996. október 13. 
 
 
 

A SOKASÁGBAN AZ EGY 
 
Hányszor tapasztaljuk, milyen nehéz a véletlenül vagy gépies 

szabály szerint elénk kerülő emberben meglátni a személyt, 
összetéveszthetetlen önmagát. Mindenki kénytelen valamilyen 
szerepviselkedés kellékeivel fölszerelkezni, mintha páncélt, sisakot 
öltene. Alá-fölérendeltség, függés, kérelmezés, megbízás és 
elbocsátás mintáihoz, öntőformáiba kell illeszkedniük a másik 
emberhez intézett szavainknak, a másik felé irányuló 
mozdulatainknak. Lélektani vizsgálódások már régen kimutatták, 
hogy az ilyesféle szabályokat, kényszereket úgyszólván észre sem 
vesszük. Csak öntudatlanul alkalmazzuk őket. Még 
legközömbösebbnek látszó szavaink is betöltenek valamely funkciót 
társalgásunkban. Erről az a meghökkenés tanúskodik, amely a 
szóválasztó szabályok elhanyagolását, megszegését követi. 

Tudvalevő persze, hogy ezek nélkül a keretek nélkül nincs 
társadalmi érintkezés. Nemcsak bőrünkből, szerepeinkből sem 
bújhatunk ki. Akit semmilyen szabály sem kötelez, az már kívül 
került a tagolt társadalmi létezés körén: a koldus, a menekült, az 
otthontalan, az öntudatát elvesztett ember mondhat akármit, 
viselkedhet akárhogy, tovább már alig ronthat helyzetén. (Igaz, még 
ezekből a kifosztott állapotokból sem hiányzanak mindenestül a 



 114 

szerepviselkedés elemei.) Fel is lehet rúgni persze a társaság 
követelményrendszerét: ma már különösen annyi mindent lehet, 
amit nem szabad. Az ifjúkor nagy kísértése a provokáció, a 
vagányság, a fenegyerekeskedés, némelyek pedig nem is igen nőnek 
ki ebből a stádiumból. Csak éppen arra nem jönnek rá a 
botránkoztatók, mennyire szerepet alakítanak ők is; olykor még 
korlátozó és nem is mellékesen sivárabb szerepet, mint az 
alkalmazkodók. Kisszerű a kedélyborzolásban kimerülő 
botránkoztatás. Van igazabb és szükségesebb változata is a 
szabályszegésnek. Változata? Nem, hiszen ez valami más. Amikor 
valaki kevesebbet kér tőled, akkor merészkedj többet adni neki. A 
fordítottját untig ismerjük, annak valóban változatai vannak, 
végtelenül önsokszorozó változatai. De ha valaki nem, vagy alig 
meri kifejezni nyomorúságát, kiszolgáltatottságát, akárcsak 
tétovaságát, akkor válik el a bátorság a személynek tekintő 
bátorság. Kényelmesebb volna meghagyni szerepében a 
diagnózistól rettegő testi, a képzelt démonokkal küszködő lelki 
beteget, az egyedül élő végképp fizetésképtelen öregasszonyt az 
iskolában is eluralkodó versenyszellem gyermek és gyermekifjú 
kárvallottjait, ám ilyenkor meg kell törni a személytelenség 
szabályát, és megszólítani az egyes, az egyetlen embert. Nincs ennél 
kockázatosabb lépés, hiszen legelőször épp a másik tiltakozik 
ellene. 

De minden jó kockázatos, s egyre inkább az lesz, pap, orvos, 
tanár talán többször megteheti, hogy — önnön védettségéből is 
kilépve — napvilágra segítse a másik ember egyediségét. 
Mindenkinek készen kellene állnia azonban arra, hogy a sorozatból 
a sokaságból válasszon: válassza ki épp azt az egyet, akivel 
szemben áll, és ne ennek helyzetéhez, szerepéhez, besorolásához, 
hanem felejthetetlenül kirajzolódó, egyszeri egyediségéhez intézze 
szavait. 

 
1997. február 16. 
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AZ ADOTT SZÓ 
 
Várok valakire. Megígérte, hogy jön. Most éppen nem mindegy, 

szavának áll-e, vagy nem teljesíti, amit megígért. Tudvalevő, hogy 
sohasem mindegy, mert az éppen csak odavetett és a megszólított 
számára is esetleg közömbös ígéretek, fogadalmak is fontosak: 
bármikor, bármi történhet, ami jelentőséget ad nekik, ami mintegy 
testté növeszti, sűrűsíti őket. Akkor a félig meghallott szó is elkezd 
sajogni — utólag. Mégis, fájóbb a csalódás, ha nagyobb a tét. Ez a 
tét persze akármi lehet, az a fő, hogy mi jelentősnek látjuk. S akkor 
orvul, váratlanul lobban szemünkbe — szemembe, de a szóalakban 
rejlő ál bárki lehet — a fény, a megvilágosodás, hogy egy eset, egy 
alkalom, egy hatásában korántsem közömbös helyzet erejéig 
semmibe vettek. Nem jött, nem telefonált az ismeretlen, akitől 
mostani élethelyzetemben annyi minden függ. 

Két megjegyzés sürgősnek látszik. Körülbelül egy óra 
elmúltával már nem is az bánt leginkább, pontosabban úgy érzem, 
nem az okozza a legtöbb kárt, amit ügyem szempontjából joggal 
sérelmezek, hanem valami más, valami több — az a kifosztás, 
amely a szavakat, mondhatnám, a szavak használati értékét 
rövidítette meg. A másik felismerés, amelyhez talán mindig időre 
van szükség, tehát indulat utáni elmélkedésre, annak a most 
különösképp nyomasztó tudatát hívja elő, hogy ugyanezt már én is 
elkövettem mások rovására, illetőleg a szavak hitele ellen. 
Mennyire más színezetben rajzolódnak most elém azok a helyzetek, 
amelyekben én ejtettem el túlságosan könnyedén ígéretet, 
fogadalmat, s ezek csak szavak maradtak. Csakhogy éppen itt 
bújhat meg a félreértés. A szavak, a beszéd jelentőségének 
megtagadásában. Mintha a szó nem volna maga is cselekedet! 
Amire egyébként a modern nyelvtudomány is rájött, hogy tudniillik 
a szavak teszik a dolgukat, tehát nem levegőből vannak, hanem 
testük, súlyuk, létezésük adatott. S erre maga a nyelv is 
figyelmeztet. Az evangélium úgyszintén. 

Az ígéret magyarul gyakran: adott szó. Aki megígér valamit, 
voltaképp a szavát adja. Nem hiánnyal ámít, nem levegőt bocsát ki, 
hanem valamit ad, tehát még az ígéret teljesítése előtt — cselekszik. 
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Nem menthető tehát azzal, hogy csak beszélt, és nem is csupán 
abban hibás, hogy nem lépett föl egy esetleges, egy alacsonyabb 
síkról egy magasabb síkra. Nem, ez a kettő részben, nagy részben, 
ugyanaz a sík. — Ezért sem igen értem a szólás (szó) szabadságnak 
azt a fölötte demokratikus felfogását, amely nagyon is dogmatikus 
jogi engedékenységgel csak a tevőleges erőszakot véli 
büntethetőnek. Mintha a szidalmazó szavak nem cselekednének 
eléggé önmagukban is — kivált akkor, ha például egész 
közösségek, népcsoportok ellen irányulnak — arról nem beszélve, 
hogy az egyébként tétleneket is mindig szavak bírják rá cselekvésre. 

Jézus ezt mondta: „Még saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen 
hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni, így beszéljetek 
inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, az ördögtől 
való” (Mt 5,36-37). Esküre tehát, külön gesztusra, cselekedetre — 
noha lényegében ez is szavakkal tétetik — nincsen szükség, sőt kárt 
is okoz, hiszen a csupasz szó érvényességét kezdi ki, holott ennek 
magában kell helytállnia, magáért és a személy hiteléért is. Hogy 
legyen az igen igen, a nem pedig nem. 

 
1998.szeptember 6. 
 
 
 

KÉTFÉLE IGAZSÁG 
 
Az indulat mindig meggyőző. Az, akiben fellobban, tökéletesen 

meg van győződve pillanatnyi igazáról, sőt ezt az „igazat” szinte 
kénytelen végleges, megfellebbezhetetlen „igazságának érezni. De 
még az indulatkitörés tanúja is — hiszen az indulat szeret 
nyilvánossá válni — szívesen, majdnem ösztönösen hisz az 
önuralmát vesztett embernek. Olyan jólesik sodródni valakivel-
valamivel, átélni a legősibb egyértelműség kényelmét! 
Könnyűszerrel behelyettesíthetjük ilyenkor a dühös ember sérelmét 
és bosszúvágyát a magunkéval, ügyét már-már sajátunknak érezzük; 
az, akire haragszik, mintha tulajdon ellenségünk volna, így terjed, 
így is terjed, a tömeghisztéria. 
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Valóban, az indulatnak — a haragvó indulatnak, melyről most 
beszélünk — ellenségre van szüksége, nem pedig beszélgetőtársra. 
Érthető, hiszen levezetést, nem megegyezést keres. Minden 
komolyan vehető megbeszélés erős figyelmet, gondos mérlegelést 
kíván. A dühébe feledkezett ember ügyet sem vet holmi 
árnyalatokra. Indulata alatt — ha ugyan van még valami alatta az 
indulatnak — annak félelme munkál, hogy véletlenül meghallja a 
másik érveit, netán kénytelen fölfigyelni szempontjaira, ráérezni 
igazára. Csakhogy az indulat a legkevésbé sem óhajt árnyalatokkal, 
ellentmondásokkal, kettősségekkel vesződni. Akkor valamit át is 
kellene vennie — pedig ő csak megszabadulni akar valamitől, egy 
tehertől, amelyet már nem akar tovább hurcolni. 

Fontos elhinni és méltányolni, hogy ez valódi teher, különben 
igaztalanul ítélnénk el minden indulatot. Szigorúbban kellene 
tekintenünk viszont az indulat említett, nyilvános változatára, 
mégpedig éppen ennek gyors elharapózása és gáttalan 
fertőzőképessége miatt. (Vagy amit a „szigorú tekintet” tehet, arra 
inkább az önfegyelem volna hívatva — ráadásul jóval nagyobb 
eredményességgel kecsegtetve?) Ma már számosan közszemlére 
bocsátják dühüket, és feltétel nélküli egyetértőkre számítanak. 
Sérelmek, sebek tárulnak föl, többnyire mindkét oldalon. 
Többoldalú vizsgálódásra semmi szükség, csak jobb van és bal, 
csak fehér és fekete. Olyan emberek, akik, teszem, szakterületükön 
igényesen gondolkodnak, számolnak a lehetőségek és nézőpontok 
sokaságával, egyszerre minden mértéket — és mértékletességet — 
vesztve átkozzák el azt, aki netán velük nagyjában-egészében 
egyetértve, bizonyos részletekről mégis másként vélekedik, s tüstént 
az „ellentáborba” utalják. A dühödt indulat mindjárt egy másik 
oldalt tételez föl, rajzol és színez ki magának, s megszállottja — 
hiszen van-e kíméletlenebb belső megszállás? — még azon sem 
akad fenn, hány olyan személyt, művet, gondolatot „ad át” a valódi, 
de némelykor csak vélt ellenfélnek, akit és amelyet higgadtabb 
pillanataiban maga is becsül vagy becsülne. 

Csak most, ennek a kis írásnak a végén visz rá a lélek, hogy 
lejegyezzem a politikai szavát, noha a nyilvánosság fogalmával 
világosan rá céloztam. Honnan ez a húzódozás? Talán onnan, hogy 
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az adott összefüggésben ez óhatatlanul elmarasztaló, sőt becsmérlő 
szó, pedig a „közdolgok” intézésének, melyre valaha vonatkozott, 
magasrendű és felelősségteljes foglalatosságnak kellene lennie. 
Addig azonban, ameddig ez nincs (újra) így, a kényesebb ízlésű 
ember gyakran kénytelen tiltakozni — akárcsak magában — a 
„minden dolgok átpolitizálása” ellen, mely napjainkban inkább 
ellenségeskedést szít, mintsem békét teremt az emberek között. 

De miért hivatkoznánk bátortalanul csak az ízlésre? Ha az 
indulatnak is elismerjük pillanatnyi igazát, miért ne emlékeznénk az 
örök igazságra? Arra, amely az evangéliumi tanításból tárul elénk, 
és a szeretetnek — a megértésnek, egymás páli értelemben vett 
elviselésének — törvényére int. 

 
1998. október 4. 
 
 
 

ELJUTNI HOZZÁ 
 
Micsoda szigorú kényszer a várakozás kényszere. Mintha az 

időt kellene teljesíteni, az áthatolhatatlant, amelyen nem és nem 
lehet keresztülgázolni, csak vele sodródni vagy inkább vele 
lépegetni. Megkerülhetetlen párhuzamosság a sorsunk. Pedig 
elkanyarodnék — én is — a napok pályájától, hogy valahogyan 
elébe vágjak a kimért menetelésnek, hogy minél előbb érjek a 
megszülető közelébe, hogy minél hamarabb szabaduljak meg attól, 
ami az enyém, ami csak az enyém. Mintegy méltatlankodom azon, 
hogy a közös, a gépiesnek érzett araszolgatás még mindig elválaszt 
a rendkívüli, mégis mindent rendbe tevő perctől, az Eljövetel 
percétől, amely oly hirtelen és biztosan ébreszt igazibb 
önmagunkra, és ekképp terheink egy részét leemeli rólunk, más 
részét okosan úgy igazítja el vállunkon, hogy hordhatóbb legyen az 
egész. De vajon okvetlenül könnyítés képében érkezik hozzánk a 
segítség? Maga a túlcsigázott várakozás legnagyobbrészt nem a 
megkönnyebbülés, nem a felejtés illúziójának szól-e? Az ünnepi 
hangulat nem cukros negédességgel vonz-e magához? Mennyire 
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könnyű épp felejteni ilyenkor, elvetni a felelősség untig hordozott 
nehezékeit, feloldódni a varázslatban... Csakhogy ami itt történik, 
az nem varázslat, hanem a csoda valósága. Az sem igaz, hogy 
csupán ki- és megold, nagyon is köt, nagyon is kötelez. Feladatot és 
felelősséget ró mindenkire annál megrendítőbben, mert itt és most 
valaki (újra) azt a sorsot választotta, amely mérhetetlenül 
alacsonyabb és veszendőbb a magáénál. 

Igen, itt és most az öröm mellé felelősséget is kapunk, és nem 
nyúlhatunk az egyikért úgy, hogy elhárítjuk a másikat. Hiszen Ő 
„kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az 
emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 
Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig.” (Fii 7—8). Mindezt nem azért, hogy isteni 
dicsőségét gyarapítsa, hanem azért, hogy az embernek adja vissza 
isteni rendeltetését. Ez a vég, ez a rendeltetés is ott rejlik a 
megszületésben. 

A „kiüresítés” (kenózis) páli fogalmát némelyek úgy 
magyarázták, hogy Jézus Krisztus lemondott isteni tulajdonságairól. 
Több irányzat többféleképpen, változatos módokon képzelte el a 
megtestesülés következményét: hol az isteni, hol az emberi lét 
minősíttetett másodlagosnak vagy merő látszatnak. Holott a csoda 
nagysága éppen a roppant feszültségből ered: megmaradni és mássá 
válni. Erre csak egyvalaki lehetett képes. 

Karácsony estéjén szívesen gondolok jelenbeli és hajdani 
ismerősökre, igyekszem magam elé idézni, hogyan is élik át ők 
ezeket a pótolhatatlan perceket. Ha azonban mindenekelőtt azt 
tartom szem előtt, ami Pál apostol szerint történt (és éppen történik), 
akkor nem ringatózhatom kellemes képzelgésben, nem adhatom át 
magam valami nosztalgikus elmejátéknak. Akkor úgy kell 
fölidéznem társaimat, mint akiknek nemcsak önfeledt örömben van 
részük, hanem feladatot is kapnak. Nagyobbra kell nőniük, nekik is, 
nekem is, és ez nem látványos magamutogatással, hősi elszánással 
teljesülhet, hanem csakis úgy, hogy alázatunkat igyekszünk 
fölemelni ahhoz, aki aláereszkedett hozzánk. 

 
1998. december 20. 
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A SZELLEMI EMBER 
 

— Török Endre hetvenöt éves — 
 
Erre a születésnapra csak igen kevesen figyelnek föl. Sokan 

vonják magukra tekintetünket, sokaknak tudunk még a 
legmúlékonyabb megszólalásáról vagy a leghelyiérdekűbb 
elmeművéről is, de ugyan miért tartanánk számon a ritka szavú 
gondolkodókat és mestereket, akik nem vadonatúj elméletekkel 
vagy éppen sokadszor átfogalmazott rögeszmékkel, hanem súlyos 
és maradandó életművel vannak jelen a közelünkben? Olykor nem 
is csupán írásos ez az életmű, hanem a megélt példa erejével hat, és 
mélyen, mélyre beágyazódik az időbe. 

Tanítások: ezt a szót most közvetlen jelentésében kell értenünk, 
hiszen tanárról beszélünk. Török Endre az ELTE bölcsészkarán 
tanított hosszú évtizedekig, és tanítványai még ma is megtalálják, 
ha kíváncsiak nézeteire. Legalább három nemzedék hallhatta 
előadásait, amelyeket mindenkor szenvedélyes igazságkeresés 
fűtött, és vehetett részt szemináriumain, amelyeken viszont ez a 
határozott és eredeti véleményű gondolkodó nemritkán — 
legalábbis látszatra — háttérbe húzódott, kérdezett hallgatóitól, és 
beszéltette őket, úgyszólván a gondolatok létrejöttén őrködő 
„bábáskodó” szókratészi magatartását öltve fel. Minden nézetre 
figyelmes maradt, de sohasem hagyta, hogy elsodorják a tetszetős, 
esetleg éppen divatos elméletek, vélekedések.  

Legtöbben az orosz irodalom kutatójaként ismerik: ez az 
osztályozás jogos is, csakhogy fölöttébb hiányos. A lényeg sikkad 
el benne. Az Orosz irodalom a XIX. században című, 
nélkülözhetetlen áttekintés, valamint a Lev Tolsztoj: Világtudat és 
regényforma című páratlanul mélyreható életműösszegzés szerzője 
azért búvárolta a „szent orosz irodalmat” (Thomas Mann 
kifejezése), hogy az embernek a transzcendenciához mért helyét és 
rendeltetését lássa és láttassa tisztábban. A lelki és szellemi 
számvetés példáira talált rá a nagy orosz írók művészetében, és úgy 
tudott taglalni metafizikai kérdéseket, hogy egyúttal mindig 
megvilágító erővel értelmezte a tárgyalt művek esztétikai 
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szerveződését, poétikumát is. Ő sohasem kívánt „választani” 
Tolsztoj és Dosztojevszkij között; szemében mindkét nagy író 
életműve a modern embernek az emberen túlihoz fűződő 
kapcsolatát rendszerezi. 

Török Endre már nagyon régen nem tekinthető pusztán 
irodalomtörténésznek. Az orosz vallásbölcselettel vagy éppen 
Hamvas Béla gondolatvilágával foglalkozva közvetlenül is a végső 
hitbeli kérdésekről kezdett el beszélni. Világtudata — hogy az ő 
hiteles szóösszetételét vegyük kölcsön — felelősen és letisztult 
értékszemlélettel rendezi a jelen kiábrándító és veszedelmes 
tapasztalatait: tisztázó erejű meditatív tanulmányait nem véletlenül 
sorolta a Szemfényvesztések kora gyűjtőcím alá. Aki a világban 
történő szervezett káosszal végiggondolt gondolatokat és 
mindenféle fanatizmustól mentes erkölcsiséget kíván 
szembehelyezni, ma is bátran fordulhat Török Endre műveihez. 

 
1998. december 30. 
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