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túlhaladottnak tűnt; minden tárgyat, helyzetet és eseményt - ki
tágított, de valóságos értelemben - szentnek tartott, a bűnt kivéve.

Nem gondolom, hogy bűn nélkül való ember volt: ilyet csak
kettőt ismer a katolikus hagíográfia. A szentség - az ő értékelé
se szerint is - nem a bűntől való távolságban, hanem Isten sajá
tos, kifejezhetetlen közelségében áll, mely átlátszóvá alakítja az
embert, és Isten belső élete, a Háromságos Lét tiszta csöndje felé
tereli. Az időm vége felé közeledvén éppen ezért merem remélni,
hogy Lóránt atyához hasonlóan életem az atyai ház küszöbére
érve végül is értelmesnek, értékesnek, áldottnak bizonyul.

Lóránt atya csak postása volt mindannak a kegyelemnek és
megvilágosodásnak, amiben életem során, az ő közvetítésével az
óta részem volt. Postás és levél egyszerre. Ezek a levelek arra
bíztatnak. hogy magam is vállaljam ezt a kettős szerepet rokona
im, barátaim, ismerőseim felé. S ha valaki felfedezett bennem
ilyesmit, az az ő érdeme.

Szó szerint szótlanul
(Az első.) Szép, régi szó a kérdésben megjelenőboldogulás. De nem
tudom, mit jelent. Hiszen azok a füstösödő, szenesedő jelentések,
azok a homályos és széttartó, illetve tompa boldogtalanságba ve
sző szemantikai átrétegződések, amelyek súrolták, csiszatolták,
rombolták e szó önmagában nyugvó, mai ésszel értelmetlennek
tűnő szépségét (ami történt: boldogság és teljesítmény fatális, gör
csös összekapcsolódása), mindezek kioltották számomra e szó él
hető értelmét. Nem mintha nem lennék magam is e kioltás és ki
oltódás cselekvőcinkosa. Nem vagyok mulya, illetve, s ez a beszé
desl, senki sem szeretne-merne az lenni. Az a kevéske, ismeretlen
lény, aki az előző mondat senki-mindenkijébe nem illeszkedik bele,
puszta tehetetlensége, képtelensége és szinte felismerhetetlenül ke
gyelemszerű, elfogadó lét-közelisege folytán (ne kérdezze senki,
mit értek lét-közeliségen, mert nem tudom, csak érteni sejtem, és
ezzel rejtetten sem állítottam semmit) Ö tehát, illetve Az, szótlanul
érti, értelmezi, tovább élteti (még) ezt a szép, régi szót. Talán oly
kor látom őt, homályosan, zavartan, idegenkedve. talán önmagam
ban s önmagamtól is, habár ez a közbevetés akár átcsúszás is le
hetne a gőg végtelen, ólmosan szürke tartományába (álljon elő, aki
soha nem lépte át ingoványos határát; ilyen lénynek aligha bírnám
ki a látványát...), látom néha öt, érti még e szép régi szót, de nem
tudok, nem akarhatok mit kezdeni Ővele. Ki Ö? Nem tudom, nem
ismerem. Talán így: Ó, ők azok, akik még szó szerint szótlanul
értik azt, hogy: boldogulás, illetve boldogulni. Nos, azokért, azok
mellett, vagyis hát rejtélyes módon éppen azok által könnyen el-
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rémül (kissé belehal) az ember a felismerésbe, hogy: mit sem tu
dunk e szavak értelméről. Pillanatnyi "boldogulásomban" tehát
alighanem az játssza a legfontosabb, nem tudom miféle szerepet,
hogy most ezen a tájon nem vagyok képes értelmet-helyet szoríta
ni e szépséges, régi szónak.

Egyébként, csoda tudja, honnan, mégis van néma tudása, ta
pasztalata az embemek a boldog-ról s a boldogság-ról. Azért fo
galmazódik ez ilyen sután, mert akárminek vagy akárkinek a ne
vével kapcsolja is össze ezt a tapasztalatot ez a scriptum, azonnal
hamisítás esik. NÉV ugyanis egyetlenegy van, és Az kimondha
tatlan: hiába tudunk róla rész szerint magunkban vagy a min
denkori Másikban, Ö az egyetlen, radikálisan birtokolhatatlan.
De akárhogyan és akárhányszor, a boldog-ban, a boldogságban
egyúttal a NÉV életében voltam, voltunk.

(A második.) Jézus megjelenésével és Krisztusként való felisme
rése által (ami nem egyszeri, véglegesen megtörtént, hanem a ta
núság által szakadatlanul és szakadtan, szaggatottan meg-meg
újuló kezdet, esemény és történés - vagy létrejön/eltörlődik és
újra nyílik vagy pedig nem) minden átváltozik. És semmi. Mert
a belőle kisarjadt kereszténység története talán úgy is felfogható,
értelmezhető, megmunkálható-megélhető, mint önmagunk szaka
datlan ön-félreértése, amennyiben mondjuk, valljuk, de nem ért
jük a Nyolc Boldogságot. Hogy Jézus "végül is" azt mondja az
"ilyen-olyan" szövegek tanúsága szerint, hogy boldogok... A ke
reszténység (önmagunk) története talán abból áll, hogy felfogjuk
és/vagy nem fogjuk fel ennek az állítássorozatnak az irgalmatlan
kegyelemszerűségét,abszurditását és igazságtörténését. Hogy va
jon merjük-e elfogadni e kijelentések mélyén minden konvenció,
szabály és folytonosság eltörlését, hogy kibírjuk-e a boldogság
mondásokban megnyitott-feltárt díszkontinuitást, vagyis az elle
ne mondást mindannak, ami az életünk. És kibírjuk-e, hogy ez
egyúttal rábólintás valamilyen valódibb életre, ami nem "másutt"
van, nem valami "másik", nem dualitás, hanem titokzatosan vi
lágos, már-már törvényszerű komplementaritás, rész-egész moz
gás, amely itt és most történik velünk. Ám mit sem tudunk róla.
A Nyolc Boldogságban rejlő botrány ugyanaz, mint a Név ki
mondhatatlanságának botránya és evidenciája. E mondások szó
szerint értendők - és szótlanok. Ezekben a mondásokban tehát
kényszerítőleg a kegyelem botrányos érthetetlensége, kiszámítha
tatlansága munkál, történik, esik meg. Amivel azután nem élünk.
Egy mai szó megújíthatóságának javaslatával: a boldog
ságállításban a világba belezuhanó kegyelem maga a radikális dekonst
rukció. A boldogság mint építményünk leépítése, mint rejtélyes
felejtés, eloldódás, elbocsájtás, E mondatokban, éppenhogy szem
közt első jelentésükkel, a végletes és valóban életszetető szakítás
és megszakítottság paradox beteljesülése, felfoghatatlan rendje
szabadul fel. E szabadulás-esély által a Név szó szerint szótlan
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egyértelműsége nyílik résnyire, hogy részvételre, részesülésre
hívjon. Jézus Krisztusban mint szüntelen és megszakadó, nem
garantált eseményben, mint fokozhatatlan Személyben, a Név
rejtélye még sűrűbben és kimondhatatlanabbul lett Egy. Ezért is
mételhető meg: Vele minden megváltozik és semmi sem. Tudo
másom van róla, mégsem értem a boldogságot, holott a szó sze
rint szótlanul van, amennyiben hallatszik még, mondható még: amen.

Tehát még mindig ,,csak" katekumen volnék? Hát persze, mi más is.

Boldogulás - hűség

Életkora előrehaladtávalmind gyakrabban szembesül az ember az
zal a kérdéssel, hogyan is áll lefolyt éveivel, mit és hogyan végzett,
mit tett jól, mit hibázott, mit lehet vagy kell még másként végez
nie, s mi van még előtte. A kérdés különösen azóta merül fel egyre
gyakrabban bennem, amióta fogynak mellőlem mindazok, akik
utamat egyengették. Akiknek hálával tartozom. Hiszen életkori sa
játosság, hogy amíg fiatal valaki, addig a neki tett jóért hálával, s
főleg becsületes munkával tartozik. Később pedig már neki kell
másokat segítenie. Egy örökös adok-kapok körforgás ez.

A Vigilia körkérdését olvasva az élet és a válasz kettőssége ju
tott eszembe: a boldogulás emberi és szakmai, pozicionális olda
la. Azt hiszem, igazán az első a fontos, a második esetleges, lehet
ajándék, de teher is, az elsőtől nehezen elválasztható, nélküle
mindenképp értéktelen.

Meghatározó gyermek- és fiatalkorom jut eszembe. Termé
szetesen szüleimnek tartozom legnagyobb köszönettel én is. Min
denekelőtt azért a nyugodt légkörért, a védettséget és bizton
ságot jelentő családi háttérért, amely körülvett bennünket. Ami
az anyagiakat illeti, nem éltünk jól. De szellemiekben és lelkileg
megkaptunk mindent, amit egy alföldi kisvárostól a nehéz 1950
60-as években meg lehetett kapni: zene- es nyelvtanulást, sportot,
természetjárást, érdeklődési körünknek megfelelő olvasnivalót.
Mindent, ami alapot adott későbbi tanulmányainkhoz.

Igen sokféle hatás ért gyerekként, fiatalként minket. A háttér
és környezet: egynéhány generációra visszamenő vidéki polgári,
értelmiségi háttér, egy zaklatott jelenű parasztpolgári lét némi
emléke a környezetünkben, szegénység, lefojtott életek, bizalmat
lanság, félelem a teljes kiszolgáltatottság. Máig csodálom tanító
nő édesanyámat, hogy a nagy család, öt gyerek mellett hogyan
tudott derűs maradni s szolgálni: kis tanítványait negyven évig,
majd gyarapodó családját, szűkebb és tágabb környezetét. Édesa
pám nem dolgozhatott választott hivatásában, amire készült,
ügyvédként, mégsem volt megkeseredett. Vagy túl tudta magát
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