
VÖRÖS ISTVÁN

Költő

mindenek feletti igénylése érték- és erkölcsi válsághoz vezethet.
Ezért is kell továbbadnia minden felelősséget érző és vállaló fel
nőtt embernek a gyerekek, az ifjabbak számára szóval, tettel, pél
dával az erkölcsi alapú életszemléletet, s tenni kell ugyanezt az in
formációs forradalom eszközeivel az emberiség nagy családjának.

Persze mindez először a családokban kezdődhet, ahol anya,
apa, szülő, nagyszülő lányának, fiának vagy unokáinak adja át a
morális létezés módját, formáját. Hiszen ez az a közösség, amely
a szeretet útján adja tovább a múltat, értelmezi a jelent, és segít
megtervezni a jövőt.

A szentesti gyertya fénye a remény fénye, a hit fénye, hogy
ez így történik, így történhet minden családban, s a legnagyobb
családban, az egész emberiség közösségében is.

Nyúlkergetés
a Bécsi úton
Unom már, hogy állandóan békességet mondunk, és közben hara
got rejtegetünk magunkban. A legjobban saját magamban unom
ezt. Hatmilliárd békevágyó ember él olyan békétlenül, hogy bé
kessége érdekében még a földet is késznek látszik elpusztítani. A
békességet az életünk változatlan pályán tartásával azonosítjuk.
Ennek legjobb indulatú neve: fenntartható fejlődés. De én ezt a fá
ból vaskarikát másként nevezném: jövőfélsznek. Attól való borza
dásnak, hogy nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak tűnő életünkben
a végén még valami változás állhat be. Pedig a változás ott vára
kozik nyugalmunk fala mellett, mint farkas a karám túlfelén. A
változással kell megbékélnünk, nem pedig bármi áron a változat
lanság békének hazudott, jéghideg háborúját fönntartanunk.

Mivel mégis ezt tesszük, indulataink érthetetlenek maradnak
önmagunk számára is, és mivel nem értjük magunkat, azt
hisszük, valaki más bántott meg bennünket. A megbékéléshez
vezető út első és legfontosabb lépcsőfoka szerintem nem a má
sokkal, hanem az önmagunkkal való megbékélés.

Békélj meg magaddal,
Isten is megbékél veled,
a béke ne111 angyal,
az ördög nem rajtad nevet.
Békélj meg agyaddal,
Ile utáld a saját kezed,
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sok mindeni tapasztal,
múltadból sok mindent feled.
Magadban marasztal,
megvan ott a jobbik feled,
lakjál jól malaszttal,
bocsáss meg magadban neked.
Nem gyógyulsz tapasszal,
a lélek magától heged,
persze csak tavasszal,
ha magad járod a hepJet.
Följebb jutsz arasszal,
mint ahogy az úton lehet.
Az Isten nem rosszal
semmit se, nézi a vizet.
Nézése felforral
akármit, nem marad hideg.
A béke motorral,
az ördög robogót vezet.
Úgy nyerhetsz orrhosszal,
ha nem lesz nyitva a szemed.
Békélj meg magaddal,
ez a harc hová is vezet.
Úszik egy aranyhal
fölötte vízi sás lebeg.

Elég tehát az öngyűlöletből, különösképp a fel nem ismert öngyű
löletből. Könyörgök mindenkinek, aki ezt a szöveget elolvassa, és
rajtuk keresztül azoknak is, akik nem olvassák, hogy bocsássanak
meg önmaguknak. Vagyis tisztázzák, mi bocsánatotkérnivalójuk
van. Mondják meg, nem feltétlen a nyilvánosságnak, hanem a bel
ső nyilvánosságnak. Ismerjék be. Be, nem ki. És ha bent kint van a
vétek, akkor kerüljön ki belülről. Bocsássanak meg maguknak. És
úgy nézzék a többiek bűneit, hogy tudják, milyen nehéz volt meg
szabadulni a saját juktól.

Nehéz a bűntó1 megszabadulni,
a bűn pióca, kullancs.
Megszabadulni nehéz a bűntó1.

A bűn kullance, pióca.
A bűn csak ócska, varratlan holmi,
csendben suhanó nyúlmancs,
árnyékormány, mely fehéren tülköl,
kék szikrdual kivarrva.

A ban kuilancs, pióca.
ÁmyékormállY, mely fehérell tülköl,
Illegszabadulni nehéz a bŰl1tÓ1.
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Csendben suhanó nyúlmancs,
a bűn pióca, kullancs.
A bűn csakócska, varratlan holmi,
nehéz a bűntől megszabadulni.

És ne érjük be annyival, hogy a halálos vétkektől mentesek va
gyunk, hogy ilyeneket sosem követtünk el. Elő a kis bűnökkel is.
Sorban rendeljük magunk elé őket, mindegyiket öltöztessük nyúl
ruhába, aztán változzunk vizslává és kezdjük el kifelé hajtani őket
a városból. Mindenki lássa meg ezt a rengeteg nyulat. A saját nyu
lait. Gyülekezzenek a Vörösmarty téren. (Nekem alighanem nagy
fél-névrokonom tere a legmegfelelőbb, mindenki válassza ki a
maga terét, ahol elférnek bűnei, lehet, hogy másnak egy sarok is
elég a vegyesboltnál.) Ne hagyja őket sokat várakozni, vicsorgó fo
gakkal kergesse végig a Nádor utcán, aztán keresztül a Kossuth té
ren, a Balassi Bálint utcán át hajtsa föl őket a hidra, ha valamelyik
lemaradna, kérje meg a 2-es villamost, hogy csilingelve ő is terel
jen. A hídon aztán az autók és a kombínók is segíthetnek, leérve
jobbra kanyarodunk a Bem mozi előtt, és a forgalommal szembe
futunk a Török utcán. El a Lukács uszodánál, tovább az Újlaki
templom felé. Addigra a nyulaknak az ina már remeg, a vizsla
szája habzik, a 17-es villamos lehagyja őket, de vigyázzunk, hogy
egy nyulat se üssön el, nem ez a dolgok rendje, nem ezért van ez a
nagy hajsza. Futunk tovább a Margit kórház előtt, a betegek eré
ben megpezsdül a vér, egy járásképtelen kiveri a nővérke kezéből

a tányért, aki pedig épp mosolyogva etette, megmarkolja a nő

combját, de nem akar semmit, nyulak ugrálnak a szeme előtt, se
gítséget kér, biztonságot keres, fölpattan, kirohan a folyosóra.
Uram Isten, az a hetek óta nem látott folyosó! Az első nyulak már
az Óbudai temető előtt szaladnak, letérnek az útról, átugrálják a
sírokat, egy csontváz gyanakodva mozdul. Mi van, máris itt a fel
támadás, még tisztességesen ki se aludtam magam. A vizsla meg
nyugtatóan leugatja. Nem, ez csak egy hajtóvadászat, egy belső

hajsza. Az állatok az esztergomi vonat sínjén futnak, aztán az ürö
mi szemétlerakó felé térnek el, föl a hatalmas szemétlerakó gödör
irányába tereli őket a vizsla, és ott végre végez a bűnökkel, akik
alig várják a pusztulást, mert a bűn egyáltalán nem ragaszkodik az
élethez, és a bűnt éltetni nem szeretetreméltó dolog különben sem.
Ledobják nyúlmaszkjukat és elpusztulnak, mert megbocsáttatnak.
A vizsla, aki még nem vette le álarcát, fölkapaszkodik a gőzölgő

szeméthegyre, háta mögött egy valódi hegy mered zölden, vijjogó
héja kering fölötte. A vizsla a Duna felé néz, látja a hatalmas ké
ményt,mögötte kékes ködben a fővárost. Csak az épületeket tudja
kivenni innen, de mindenkinek megbocsát, akik ezt összehordták
itt. Most már csak neki kell bocsánatot kérnie tőlük. Elindul
visszafelé a városba.
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