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író, müfordító

szólásnak, és ideje a hallgatásnak. A spirituális gondolkodást a
határozott megnyilatkozás kövesse, ami a tettekkel összhangban
mutatja föl: mi-merre vezet, s minek-mi a következménye...

A Mindennapi kenyér így táplálja a jövőt.

Az Ő asztaluknál
Tisztelt Szerkesztőség, válaszolni próbálva idei körkérdésükre.
először írtam egy hosszú és bonyodalmas elmélkedést a lelki törté
nés közössé tételéről. Nem voltam vele megelégedve, félretettem.
Helyette inkább felidézném egy gyermekkori emlékemet; hátha
abban is benne lesz, sőt erősebben és tisztábban megmutatkozik,
amit mondani szeretnék.

Tizenkét éves koromban, 1971 nyarán szüleim vonatra ültet
tek, és elküldtek Lipcsébe nyelvet tanulni egy mozdonyvezető

höz és családjához. A család a Népkert utcában lakott egy erő

sen leromlott, falépcsős házban, és tagja volt, egyeladósorban
levő lány mellett, egy nálam kevéssel idősebb fiú is, Andreas,
aki néhány napos ismeretség után hatalmas elefántpuszikat
adott, eleinte könyökkel, késöbb térddel. De ez nem tartozik
közvetlenül a tárgyhoz. Elég annyit mondanom, hogy álmélkod
tam a sok egzotikus furcsaságon.

Mindenekelőtt maga Meissner bácsi lepett meg: nem ilyennek
képzeltem a mozdonyvezetőket. Kopaszodó, cingár kis ember
volt, és rajta figyelhettem meg először azt a tüneményt, amelyet
a szakemberek úgy hívnak, hogy "szelektív hallás". Meglepett
az is, hogya lakásban nem volt Wc, hanem egy kulccsal kellett
kimennem a lépcsőházi fordulóba. Fürdőszoba sem volt; a kony
hai csapnál mosakodtunk, szombatonként pedig - mi, férfiak
- elmentünk hármasban a vasúti szerelőműhely zuhanyozójába,
miközben Traudl néni és Christine - állítólag - egy felfújható
műanyag dézsában tisztálkodott a konyha közepén.

S ha már a konyhánál tartunk: meglepőek voltak ételeik és ita
laik. A szörp, amelyet ittak, élénkzöld volt. Az volt ráírva a cím
kére, hogy Waldmeister, ami nem erdőrnestert jelent, hanem sza
gos mügét, de én ezt akkor még nem tudtam. Szagos mügét ittak
és pótkávét. A tejbegrízt megsózták, és leöntötték olvadt vajjal,
vagy inkább margarinnal, mert a vaj hiánycikk volt. A sötét, kissé
ragacsos kenyérre kristálycukrot szórtak vastagon, és ropogtatták.

De mindezeknél még sokkal meglepöbb volt, hogy étkezések
előtt asztali áldást mondtak, ahelyett, hogy egyszeruen csak jó ét
vágyat kívántak volna. Nem értettem pontosan, de annyit kivet
tem szavaikból, hogy Isten áldását kérik az ételekre, valamint
azokra, akik ott ülnek az asztal körül. Azaz, ha nem tévedek, rám
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is. Ettől erősen felindultam; ugyanis már kisgyermekkoromban
(ez egy külön történet volna) fejembe vettem, hogy nincs Isten, és
bosszantott, hogy egyesek mégis hisznek benne. Meissnerék pe
dig nemcsak hisznek, hanem engem is kapcsolatba hoznak vala
kivel, aki nincs és nem is lehet. Az ő valakijükkel. Aki nincs.

De aztán rögtön beláttam. hogy Meissnerékkel akár elnéző is
lehetek. Egyrészt, milyen rendes emberek (ha az elefántpusziktól
eltekintünk), másrészt fürdőszobájuk sincs, végül pedig - ez is
felködlött bennem -, nem rosszat, hanem jót kívánnak az ő ba
bonás hiedelmeik szerint. Hát akkor hadd kívánják. Mondom, ti
zenkét éves voltam.

Eddig rendben is lett volna minden. Igen ám, de a második
vagy a harmadik napon Meissnerék egyszerre csak megkérdez
ték, hogy: hát én vajon miért hallgatok? Miért nem mondom az
áldást velük együtt?

Mondtam, hogy: azért, mert egyelőre még nem tudok annyira
jól az ő nyelvükön. Mondták, hogy: nem baj, majd ők megtanít
ják. Mondtam, hogy: inkább ne tanítsák meg, mert nálunk ott
hon, a Damjanich utcában ez nem szokás. Mondták, hogy: nem
baj, mert ez itt nem az én budapesti utcám, hanem a Népkert
utca, és itt ez a szokás. Mondtam, illetve mondtam volna, hogy:
akkor se tanítsák meg, mert nem vagyok ismeretségben senkivel,
akihez áldás ügyében fordulhatnék. De ezt nem tudtam elmon
dani az ő nyelvükön, sőt az anyanyelvemen sem.

Kis csend után megkérdezték: így tehát az én szüleim elvtársak?
Nem azt a szót használták, hogy "kommunisták" vagy "pártta
gok" , hanem azt, hogy Genosse, amit akkor még nem értettem.
Mindenesetre azt mondtarn, hogy: nem. Pedig - mondták ők 
azok közt is vannak igen derék, rendes emberek. Mondtam, hogy:
akkor sem. Ekkor megint támadt egy kis csend, majd megkérdez
ték, csöppet sem ellenségesen, inkább jóakaratú érdeklődéssel:

- Szóval, te nem vagy keresztény?
Amiből egy csapásra megértettem, hogy Meissnerék bizony

keresztények. Nem katolikusok, nem evangélikusok, hanem ke
resztények.

Hogy egy kicsit pontosabb legyek: ez egy úgynevezett vegyes
házasság volt, Meissner bácsi lutheránusnak volt keresztelve,
Traudl néni, akit Sziléziából telepítettek ki, katolikusnak, a gyer
mekek pedig azonos nemű szüleiket követték. Külön jártak
templomba, ahogy fürödni is külön fürödtek. Rólam nem tudták
eldönteni, melyik templomba vigyenek, így tehát nem vittek
egyikbe sem. Vasárnap kora reggel, míg a nők elmentek a katoli
kus misére, Andreasszal szkandereztem a konyhaasztalon (ő volt
az erősebb, mindig ő nyert, viszont én tanítottam meg rá), majd
amikor Andreas elment az apjá val az evangélikus tempomba,
Traudl néninek segítettem, többnyire szintén a konyhaasztalnál.
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MOHÁS LlVIA
író, pszichológus

Még egyszer mondom, tizenkét éves voltam. Életemben akkor
láttam először keresztényeket. Hogy addig miért nem, annak
részben életrajzi, részben politika- és társadalomtörténeti okai
vannak. Akkor, Lipcsében voltam először együtt olyan emberek
kel, akik nem titkolták keresztény mivoltukat, nem is hivalkod
tak vele, hanem egyszerűen csak azok voltak.

Benne éltek a szörnyűséges NDK-ban, tudomásul vették, bele
törődtek. Nem tudták eldönteni, hogy szenvedjenek-e tó1e, vagy
inkább mégiscsak büszkék legyenek rá. Mindennap hallották és 01
vasták, hogy övék, a proletároké a hatalom és az ország, ám való
jában fürdökádjuk sem volt. Semmijük sem volt, csak egy asztaluk,
én pedig egy egész hónapig ott ültem velük ennél az asztalnál.

Nem voltak különösebben vallásosak, az élet apró-eseprő dol
gai foglalkoztatták őket: túlórák, bevásárlás, hiánycikkek, sport;
ám eközben mindennap háromszor megszólították Istent. Illő

tisztelettel, ugyanakkor szeretettel és közvetlenül.
Nekem végül azt mondták, hogy jól van, hallgathatok is, ha

úgy jobb nekem. Attól fogva együtt hallgattam az őszavaikkal,

ha ez lehetséges, a kért áldás pedig továbbra is mindenkire vo
natkozott az asztal körül.

Azóta több mint harminc év telt el. Traudl néni az utolsó na
pokban mondta, hogy: egyszer majd világhírű professzor leszek,
elmegyek Lipcsébe, és őket meg sem fogom ismerni. Nos hát,
professzor nem lett belőlem, világhírű sem vagyok, de azért négy
évvel ezelőtt ismét eljutottam Lipcsébe, és elhatároztam, hogy
megkeresem Meissneréket. Csakhogy a Népkert utca házait idő

közben lebontották, Meissner nevű családból pedig sok van.
Meg aztán, ha megtalálnám is őket, mit mondanék nekik?
Miképpen is hozhatnám tudomásukra, hogy munkám közben,

amikor hideg téli estéken falusi házamban egyedül vacsorázom,
időnként eszembe jut: hátha az áldás, amit annak idején oly ma
gától értetődően kértek, nincs időbeli korlátok közé szorítva,
hátha nem csak egyszeri étkezésre szól?

Sursum corda
inkább
Csak nem gondolja bárki komolyan, hogy e&y napon említhetőŐ és
a "hétköznapi"? Nem fogom, nem akarom Ot "bevinni" a szürkébe,
az izzadtságosba, a kínlódóba, a lélek lapos kis hétköznapjaiba!

Sursum corda! Inkább.
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