
TAKÁCS ZSUZSA

Költő

*'"
Végezetül néhány szerény tanács azok számára, akik a másikkal, a
többivel békességben akarnak élni:

- Higgyél nekem;
- Beszélj velem nyíltan;
- Hallgass meg végre;
- Uralkodj hangulataidon;
- Tartsd tiszteletben azokat is, akik gondolkodásban kissé tá-

volabb állnak tőled;

- Mondd meg végre: mi a kifogásod ellenem, ne csak má
soknak beszélj róla;

- Előítélet nélkül figyelj szavamra;
- Ne csak akkor keress meg, ha van valaki, aki ellen szövet-

kezni akarsz velem;
- Ne mindig a te véleményed legyen eleve igaz;
- Mutass több megértést, érdeklődést a változásokkal szemben;
- Ne szívélyeskedj képmutatóan;
- Ne restellj olykor emberibb lenni;
- Ne szólj meg, ne rágalmazz;
- Légy önkritikusabb;
- Tudj kiengesztelődni;

- Legyen benned több szeretet!
Ha kissé elgondolkodom e kívánságlistán, akkor talán nekem

is eszembe fog jutni: vajon ő, a másik, nem ugyanezt kívánja-e
tőlem? Vajon nem adagolom-e túl szűkmarkúan mindazt, amit
én is kívánok? Úgy vélem, itt már mindannyiunknak el kell né
mulnunk, hogy az őszinte válaszokat megkeressük.

Engesztelődés

Ennyire élő víz! Szemük
előtt kék ragyogásban halak
úsztak egy óriási akváriumban.
Megannyi ékszer, virágok
nyl1tak és hajladoztak,
mikor sírásuk és rikoltozásuk
engesztelődésbe fordult,
és görnyedtségükbó1 mély
sóhajtással fölegyenesedtek,
és: - hogyan hihetted rólam? 
kérdezgették egymást.
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TOMKA MIKLÓS

Vallásszociológus

Történet
Az ölelésben, melyet szinte kikövetelt
magának, benne volt egész élete.
Érezte a vékony kordbársonyon át
az öreg hát csontjait s a törékeny váZlat.
A különös szerepesere folytán nem is
anyjától búcsúzott a lakótelepi előszobában,

hanem sírból visszatért anyaként ölelte
a testvéreitől is elszakított árvát.
Hogyan is neheztelt volna rá? Más
lázadozhatott az ostoba tiltások, a vita
hevében elhangzott sértő megjegyzések
miatt, de az ő szóváltásuk mélyén
az a rettenetes gyanú lapult, hogy elhagyja,
megtagadja, mint rákban meghalt fiatal
nagyanyja, miután hetedik gyermekként
világra hozta ezerkilencszáztizennyolcban.

Béketeremtés
és szeretett
Az 1948-1958 közötti idő társadalmunk és családom számára is vi
haros, tragikus évtized volt. Végett vetett a polgári nyugalomnak,
és szüleim számára súlyos megpróbáltatások és megalázások soro
zatát hozta. Lakásunkból kidobtak, Budapestről kitelepítettek. Év
tizedekre megbélyegzetté váltunk. Állandó kérdéssé vált, hogy
lesz-e mit enni másnap. Ha sikerült munkát találni, a BM (vagy a
Párt?) azonnal gondoskodott a kirúgásról. A gyermekeket nem
vették fel állami középiskolába. Már nem fiatal apám súlyosan
megsínylette a távoli utazásokat igénylő, állandóan váltakozó ne
héz testi munkát. S eközben ott volt az ötvenes éveket általánosan
jellemző félelem, nyomor és bizonytalanság. Mégis bizonyos, hogy
nem az egzisztenciális nehézségeket volt a legnehezebb elviselni,
hanem az ellenségeskedést. Az állam gyűlöletre épült - a koráb
ban köztiszteletre vagy rangra szert tettek, a polgári életmód, az
egyház, a hívő emberek ellen. A rendszer kisebb és nagyobb hatal
masai saját lelkiismeretüket azzal nyugtatgatták, hogy az általuk
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