
Hit és élet

GYÖKÖSSY ENDRE

Mi marad, ha hiányzik életünk közepe?

Ott állt a barátom eZüstfenyőjefelett és sírt. Hangtalan férfisírással: évekig ápolta, táplálta,
szeretgette, s valaki az éjjel beugrott alacsony kerítésén és kivágta a fácska közepét.
Karácsony előtt. Meglehet - ajándéknak.

Ahol száz szö is kevés, ott egy szó is sok - megszorítottam a kezét és tovább tapostam a
hóban, hogy gyásZában ne zavarjam.Ám egész nap kísértett a cserjévé torzult csonka fenyő.

Amíg lépegettem a télben, életek tolultak elém, akik olyanná váltak, mint az a csapzott
maradék fa. Mind-mind másról panaszkodott, de valamennyinek ez volt a sebe: hiányzott
életük közepe. És akkor mi marad? Nos, mi marad?

Élet - célok nélkül. - Mintha mindent kiszivattyúztak volna belőlem. Már csak a
semmi van - panaszolta egy csonkolt ember -, érti? A semmi van bennem. Jobb volna
semmit sem akarni, mint ezt a semmit takargatni. Már a rosszra is fáradt vagyok és a jót sem
érzem. Eszem, hogy dolgozhassak és dolgozom, hogy ehessem. Nem éri meg a fáradságot.
Van, aki törődne velem. Elhessegetem. Megfertőzném ürességemmel. Kár volna érte.
Belém fulladna. Most kongok tovább - még valameddig. Csak lenni - még nem élet s az
élni nem tudóknak baj, hogy él - mondta valaki. Már az sem érdekel: ki mondta.

Célok - élet nélkül. - ... Köszönöm kondoleáló sorait - írta a fiatal özvegy,
érdeklődő ismerősének -, azt kérdi, mi történt? Az, hogy a párom elégett, amíg mindent
megszerzett, ami nélkül nem érezte magát VAIAKl-nek. Nyaralónk felavatási ünnepén
pezsgőnyitáskorlett rosszul. A dugó bent maradt az üvegben. Öt elvitték. A mentöautöban
halt meg. A kórboncnok azt mondta. minden szerve legalább tíz évvel volt idősebb a
koránál. Most árulom a nyaralónkat s mindent, ami eladható, hogy kifizethessem a
kölcsönöket. A semmi ágán ül szívem, mint egykor József Attiláé - és vacog. Mondjon
értünk egy imát, nekem már arra sem telik.

Szavak - töltés nélkül. Egy neves írónk rnondta: "Manapság egyesek azért beszélnek
olyan sokat, hogy eltakarják valódi gondolataikat."

Egy vidéki pihenő-kastélyba beutalt vendég végre ráérvén - s némi gyermeki
nosztalgiával - bement vasárnap a templomba. Utána azt mondta. Azt hiszem, sokáig nem
templomozok, mert alig tudtam követni azt a szent csobogást, amelynek jóval az ámen
előtt már vége volt, s amelyet mintha maga a pap is várt volna. Ám lehet, én kaptam
lélekrontást - sokkal előbb - a mindenünnen rám zúduló szóáradattól. Szóböjtöt
kellene tartanunk, legalább olykor, különben teljességgel inflálódunk és pénzünk
becsével együtt önmagunk becsülését is elveszítjük. Ez pedig a vég kezdete.

Vigasság - öröm nélkül. - Vagy húsz évig vigadozások és apró örömök gyűjtögetője

voltam - mesélte a csillagszemű asszony -, azt hittem, összeállnak majd örömmé. De
nekem nem álltak össze, mint gyerektenyeremben eltört höméröm higanycseppjei.
Kifutottak ujjaim köZül.
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Nem sikerül akis örömöket magambagyújtenem, mint egykor gyuflisskatulyámba a kati
cabogarakat sem. Amikor a másodikat beletettem, az első kirepült. Egyre szomorübb
lettem.

Akkor ismertem meg az édes párom, ő már tudta, hogy csak az a nagyöröm bomlik kis
örömökke,amelyet az angyalok hirdettek a betlehemi pásztoroknak: Megszületett az Úr
Krisztus. Nem Jézuska, hanem még egynaposan is az ÚR Krisztus. Aztán együtt örültünk
Vele és Benne: az ÚR-ban. Azóta egyvégtében örülünk minden aprócska örömnek Most
már gyerekeinkkel együtt. És minden összeáll - örömmé, életté és mindennek célja és
értelme lett. Akkor is örülünk, ha semmi okunk a vigasságra. Nyugalmunk nincs, de
békességünk van. Békesség Istentől. Szerétnénk ezt mindenkinek elmondani. Olykor
akad, aki ránk figyel. Ám többnyire továbbmennek vigasságot enni, inni, ölelni és
hahotázni. Egyre szomorúbban a feltölthetetlen úr csömörével. Még olyanok is akadnak,
akik örömüket lelik bánatukban, s ha elmúlik - azért bánkódnak Igy marad a

Levertség - könnyek nélkül. Még sírni sem tudnak. Mert csak azokat mondja
boldogoknakjézus, akik sírnak. Akik már sírni tudnak: csak azokat lehet megvigasztalni. A
bánat nélküli szomorúakat sem lehet, mert azt sem tudják: mitől azok Csak azok Mint az a
szürke, magába omlott kis ember, aki a rá-rátörő melankóliáját panaszolta elorvosának,
valamiféle gyógyszerre, tanácsra várva. Az azt ajánlotta: Nézze meg néhányszor Pepitát, a
világhíres bohócot, aki éppen a városban vendégszerepel. Meglátja - megvidámodik

Az emberke felállt, nagybankjegyet tett az orvos asztalára. Az ajtóból még visszafordult
és azt mondta: - Én vagyok Pepita.

Ám volt egyszervalaki, aki sírt, mert a kakasszóra háromszor is megtagadta az Urat. Ezért
neki megbocsáttatott, sót juhait és bácánykáit bízta rá. Svolt egyfiú, a tékozló, aki a disznók
vályúja mellől ment haza az atyjához, akinek hátat fordított. Az, amikor rnesszíröl meglátta
- elibe futott, magához ölelte és megcsókolgatta, mert a hazatérő tudta a bűnét és baját.
Már el sem kellett sorolnia. Pedig arra készült.

Mi marad, ha hiányzik életünk közeper
Vágyak - reménység nélkül. Camus, az egzisztencialisták egyike írta meg a

reményvesztett erősek jelszavát: "Világosan gondolkodni és nem reménykedni." A
Bonjour; tristesse, a mosolygó önfeladás szomorúsága ez, a ma Sziszüphoszáé. Ám most is
igaz Dante felirata a pokol kapuján: "Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel." De
fordítva is igaz: aki felhagy minden reménnyel, saját komfortos poklába lép be.

Aki valaha látogatott olyan kórházi osztályt, ahol gyógyíthatatlan betegeket ápolnak,
tudja, hányan feküsznek kopocsóágyukban lázas vágyakkal bírközva, A reményt rosszul
remélve és - alulmaradva. És vannak, akik az utcákon ténferegnek, "egészségesen" 
hátukon hordozva láthatatlan kopocsójukat, és reménytelen vágyaik rajtuk a múvirágok
Úgy csámborognak velük a körutak forgatagában, mintha a Vörös sivatagban tévedtek
volna el. Vagy az tévedt volna beléjük,

A vágyak valakiben is mindig valamit keresnek. Ha rátalálnak: újat keresnek s a
beteljesülés - így érzik - nem érte meg a fáradságot.

A reménység mindenben a valakit keresi, aki mindigVAN. Aki a dolgok közepéri áll meg,
mint ama elsőhúsvétkor és így szól: Békesség néktek! És ettől békesség terem. Ott terem.
Most is és nundörökké.

Mi marad, ha hiányzik életünk közepe?
Szerelmeseedés - szeretet nélkül. Pedig szép a szerelem, ha szeretetté is tud csitulni.

De szeretet nélkül csak üzekedés. Éhségcsillapításkor - falás, újságpapírból. Desztillált
víz, akószámra, amely nem oltja a szomjat. De van:

Eszességis - szeretet nélkül. - Tanulj, fiam! Ami a fejedben van, azt nem veheti el tőled
senki - hallani gyakran. Ám - Szeress, fiam! - mert legnagyobb a szeretet s végül is csak
ez marad meg, mert "erősebb, mint a halál" - ezt még nem hallottam, csak szöszékről.
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Pedig akkor is igaz, ha "prédikáltatik". Akkor is, ha "aranymondás" a bíblía-jelzőn 
bennfelejtve a Szentírásban, imakönyvben.

Vannak ötvös-műremek kelyhek, amelyekből sohasem isznak. csak: csodálják: őket védett
vitrinek vastag üvege mögött. Ilyenné vált volna már a szerétet is? Pedig leleményesebb a
tudásnál. Megbont egy lapos keleti háztetőt, úgy engedi le a barátot Jézus lába elé, és
meglátja Simon haláSzmesterben Pétert, Petroszt, a kősziklát, akire építeni lehet.

A tudás és a szeretet kiegészítik egymást. Azt szeretjük jól, akit ismerünk, és akit igazán
ismerünk, azt mélyebben szeretjök. Miért választjuk el e kettőt szemérmetes szégyen
lősséggel? Mikor e kettő együtt való életünk közepebet Ezt ismerő - és tudó szeretet
nélkül jött létre a

Házasság - hűség nélkül. Akármilyen különös, egyre inkább ez válik unottá,
kispolgárivá és ugyanakkor a hűséges házasság két ember ritka szép műalkotásává,ami
előtt érdemes megállni és megcsodálni azt. Talán még "másolatot" is készíteni róla. Ám az
ilyen házassághoz nem elég egy férfi és egy nő. Mert - akármilyen különös. minden
házasság háromszög. Majd mindegyik. Vagy a francia bohózatokból jól ismert háromszög,
vagy a homo christianusé, ahol a harmadik - a Hatalmas Harmadik: magajézus. Minden
házasság, az élet és a dolgok közepe - Ó. Ahol Ó hiányzik, ott űr támad és a vákuum vonz.
Nem túri önmagában önmagát. Bevonz az ürességbe valaki mást. Vagyéppen valami mást:
a megszokást; az unalmat; a mun.kaszenvedélyt - szívinfarktusig; a tévét - a videoidiotíz
musig; a popzenét a rangö-csapolasíg, a sportlapot az egyik szobasarokba, a szoba másik
sarkába a kötögetest s a kettő közé a páros magány némaságát.

Mi marad, ha hiányzik életünk közepej
Vallásoskodás - bit nélkül. A lányé, aki kendőt borít szobája SzűzMária szobrára - ha

jön a szeretője. A presbiteré, aki azt morogja vissza lelkészének, aki Igékre hivatkozva le
akarja beszélni, hogy pert indítson testvére ellen: - Ez jogi kérdés, ebbe az Isten se szóljon
bele, a papja még kevésbé. Vagy a naponként templomot járó asszonyé, aki menye
szapulasát imigyen szakítja félbe: - Most templomba megyek, de ha visszajövök, még lesz
néhány keresetlen szavam hozzád.

Ennek a vallásosságnak hiányzik a közepe. Az ajézus Krisztus, aki életformát - a homo
christianusét - hozott erre a véres bolygóra. És ezt nemcsak tanította, "prédikálta",
hanem be is mutatta. Halálig azt mutatta. A kereszthalálig.

Nos: ez marad, ha Ó hiányzik életünk közepéböl.
Élet - célok nélkül, célok - élet nélkül, szavak - töltés nélkül, vigasság - öröm

nélkül, levertség - könnyek nélkül, vágyak - reménység nélkül, szerelmeskedés 
szeretet nélkül, házasság - hűség nélkül, vallásoskodás - hit nélkül.

Mert többnyire ez a "homo sapiens", a bölcs(?) ember élete. Ám élet-e?
Ha az, akkor olyan, mint azé a fenyőé, amelynek hiányzik a közepe. Csonka, cserje-élet.

Következő számunkból

A zsoltár az egyház hangja: Barsi Balázs, Ladocsi Gáspár, Török József, Czeslav Milosz és
Déri Balázs írásai

Márton László Quirinus Kuhlmannról
Belon Gellért Kodolányi János áttéréséről

Paul Claudel megtérése: Szabo Ferenc írása, Maár Judit beszélgetése Gérard Antoine
professzorral

Tudomány és vallás - a Vigilia kerekasztal-beszélgetése
Pomogáts Béla esszéje
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