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Kérjetek, keressetek, zörgessetek

"Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok;
zörgessetek és megnyittatik néktek. "

(Máté evangéliuma 7, 7)

Amikor a Vigilia megtisztelt azzal a fölkérésével. hogy írjak vallomást, esszét aBibliából
vett valamelyik történetről, példázatról vagyszívemnek kedves idézetről,némi töprengés
után az utóbbi változat mellett döntöttem. Úgy találtam, a Bibliának mind nevezetes
történeteiről,mind epikusan beszédes példázatairól annyian írtak ihletetten is, okosan is,
hogymivel műveltségünkvéges, óhatatlanul kitaposott nyomokba tévedhetek. ABibliából
vett bármely idézet azonban, gondoltam én, jóllehet minden sora lehetett már prédikáció,
igehirdetés tárgya, a vallomás határáig érvényes magyarázatra adhat lehetőséget, még
akkor is, ha ez az értelmezés nyilvánvalóan szubjektívnek bizonyulna. Éppannyira nem
másé, amennyire egyéni, s minthogy szövegmagyarázat, a képzelet sem ragadhat túl
messzire.

De amikor a Máté evangéliumából vett versről bennem támadt visszhangot kifejteni
próbáltam, ráeszméltem, én, aki költeményeket szoktam értelmezni, mennyire a vendég
bizonytalanságával rendezgetem gondolataimat. Teológiai tájékozottsággal bizonyára
nem túl nehéz a valóban megfelelő párhuzamokra és összefüggésekre utalni, de aki
szövegelemzéshez szokott, s ezért fő tájékozódási pontja a nyelv, elbizonytalanodik a
fordításban ismert Biblia személyes rnagyarázatán, főként, mert annyit azért tud, ma már
külön teológiai tudománya szövegkritika.

A magam mentségének előrebocsátásaután csakugyan ne várjanak tőlem fontosabb
eszmekapcsolásokat, mint amilyeneket bármely irodalmár megtehet, akinek nem élethi
vatása a bibliamagyarázat.

A hegyi beszéd Jézus tanításainak mondhatnám tételes gyűjteménye. Tanítás a
boldogságról, az erkölcsi tökéletesedésről, az emberközi kapcsolatokról, a fohász
hatalmáról, a valódi értékről, amit megragadhatunk, és arról, ami ítéletünk tárgya, és
tanítás a tapasztalaton túli, igaz utakról.

A hegyi beszéd nem választásra, még kevésbé válogatásra való jeligékből áll. Ha
valakiben egyik-másik verse maradandóan visszhangzik, a tanítás találta meg a neki
alkalmas talajt, melyben teremni fog.

Kérjetek. .. keressetek... zörgessetek... Ezeknek az igéknek a jelentése hasonló,
ismételten rokon cselekvésre hív.De minden fölszólítás nemcsak arra int, amit szó szerint
közöl, hanem arra is, amitől sarkalatos ellentétként kimondatlanul is óv. Jézusnak ez a
tanítása ugyan az imádság hatását szemlélteti, értelemszerűen azonban a követendő

leghelyesebb magatartásra mutat háromszor is. Ami pedig az ismételt útmutatásból
egyaránt hiányzik, s következésképpen megíogalmazatlanul is a tanácshoz tartozik, az az
erőszak elutasítása. Kérj, keress és zörgess, de ne erősködj, ne követelj és ne döngess zárt
ajtón ököllel!

Az evangéliumi tanítások - kifejezésmódjuk stílusa szerint - magukis példázatok. Más
szóval: szellemi-lelki útravalójuk egy.egy jelenet filmjeként vetül elénk. Semmiképpen
sem szerződések, még kevésbé orvosi rendelvények, melyek a helyes életmóddal
beválthatók és biztos gyógyhatásak van. Mégis mintegy jóslatok a megigazult léleknek.
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Meglehet, ez is túlzottan egyéni értelmezés, de én az ima beszédhelyzetén túl is ható, az
életvezetésre vonatkozó fölhívást is érzek benne.

A jelenetben van a megszölított, s ez bizonyosság, és van egy jövendő, ez a lehetőség. A
megszölított nem csupán a feltételei közül elvágyódó ember, hanem a helyes útra vezérelt
lélek is. Mi ez az út, milyen ez az életvezetés? Aki kér, az a szeretet és a bizalom nyelvén
beszél, aki keres, attól távol áll a célhoz értek önteltsége, és aki zörget, azt a jó remény
élteti.

A hegyi beszédnek ez a tanítása legkevésbé tartalmaz holmi biztosítást vagyjótállást a
helyes cselekedetért. Ha elfogadható, hogy többre buzdít, mint az ima cselekedetére,
akkor teljes emberi természetünkhöz szól. De épp az ember esendőségébólkövetkezik,
hogy gyakran nem ahhoz a tanításhoz vonzódunk, ami bennünket már amúgy is igazgat,
hanem ahhoz, ami hiányzik, s ezért a megnyugváshoz, az érlelődés belső egyensúlyához.
Mert nem annak kell az imádsá& / ki Istent megtalálta már - írta mélyre pillantó
lélekismerettel Az elbocsátott vad címú remekében Babits.

A fölszólító módban álló három ige közül alighanem az engem máskülönben ösztönző

"keres" mozgatö elve vezetett ehhez az evangéliumi kijelentéshez, és hangolt tanítására,
erősítette meg bennem a lelki nyitottság erejére épült meggyőződést.Vajon nem kértem,
kerestem és zörgettem. amikor a háborúban, a napi negyven kilométeres fogolymenetek
esti vége felé, már erőm fogytán, minden léptemre azt mondtam, s így küldtem magam
mégis előre: ezért vagyazért a szerettemért teszem? Az sem volt szerződés, melynek másik
oldala hiánytalanul teljesülhetett, de kapatott annyi erőre, hogy évtizedek múltán most
ezeket a sorokat róhatom papírra.

Mindamellett a választottam idézet is olyan példázat, amely, legalább nekem, drámai
előzményt magába foglaló kifejletet jelent. Önmagunkat kell újra meg újra legyőznünk

vagykörülményeinket kelllebirkóznunk úgy, hogy kérni tudjunk; a szűkölködés iskoláját
vagyakár az ismeret ínségét kellett megtapasztalnia annak, aki a keresést értéknek tekinti.
Hosszú, göröngyös út áll a vándor mögött, aki egy betett ajtón zörget.

De a zörgetés gesztusa evangéliumi leckéjének átéléséhez is vezethet belső "dráma". A
hegyi beszédnek épp ez a tanítása annyira rég .megtalal;" engem, hogy utalásként egyik
versem tengelyébe került. A Csalimese (I. A valóság vendége, 1987) a személyes létet
mint nap nap után ismétlődő erőpróbát igyekszik (mindennapi jölderltések gyalogös
vényein ) lírai eszközökkel megragadni, majd, az egyéni próbát az általánosra vetítve és
viszont (megfeddetéseinket jölcserélve) végül a szöban forgó vers önszemléletét
"árnyrajzok magyarázatá"-nak minösíti, s a föloldásban a "beszélő" az esendő élet
feltételeiben az ismétlődés törvényére döbbenve a következő végkicsengéssel Zárja
eszmélkedését: aki kér aki keres aki zörget / az ember története más. Ennek a
befejezésnek retorikai alakzata úgynevezett antiklimax, azaz egyik sorról a másikra a
kifejezés úgy kap nyomatékot, hogy ereje csökken - itt azért, hogy a bibliai utalást a
lényegre visszamutató, a külső életnél fontosabb belső tartásra világító kijelentés oldja föl.
Averszárlat az emelkedettből a gyakorlat nyelvezetébe alászállvaúgy értendő: a személyes
sors úgy lehet magasztos, a lét hányattatásainál úgy különb, több, más, hogy azonosult a
kérő, kereső, zörgető szerepével.

Ez a vers a magarn visszhangja a hegyi beszéd idézett tanítására, a magam belső

drámájának példázata arra, így is lehet elérkezni a bibliai példázat átéléséhez.
De nincs-e benne az ingatag emberi természet egész létmódja erre az evangéliumi

fölhívásra adandó válaszban? Nem állunk-e csakugyan mindnyájan a megértésre várók
nehéz órája előtt? Állandónak érezhetjük-e a megérkezés állapotát? És a jövendő nem
állit-e ismét csukott ajtók elé?
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