
Jegyzetlapok
a diadalról

A valóságos dolgok kemények és
göcsörtösek, bonyolultak és különbözők…

a valóság „javíthatatlanul többes”.
C. S. Lewis (Somogyi György fordítása)

Azt mondta nemrég valaki: — Emlékezni, azt tudsz!… Szemben ült
velem, kissé lenézett rám, s volt valami kedélyesen leleplező a te-
kintetében és a hangjában… Mit is jelent az, emlékezni? S én ho-
gyan emlékezem? Ha emlékezni annyit tesz, csak annyit, mint föl-
idézni valakit, valamit, akkor azt nem hogy nem tudom, hacsak
nem ösztönösen, tehát elkerülhetetlenül, nem is szeretem, sőt ér-
telmetlennek találom. Valami egyszer s mindenkorra végbe ment.
Azután nekünk létében kihunyt. Minek az ilyen abszolút elmúltat
fölidéz ni? Volt, már vagy nincs, vagy máshol van… Azt hiszem, amit
én „tudok”, jobban mondva, ami folyton átmegy rajtam, méhéül
választ, megesik velem, kiszemel, az a megtörténtek, a valaha élők
növekvő körű és súlyú következményeinek összese, s e következ-
mények felejthetetlen mivolta, beleszövődése jelenembe. Bírnak va-
lamit a bontakozó, sejtett, óhajtott és megállíthatatlanul közelítő jö-
vőből. (Bob Dylan: A lassú vonat)

Ennek a néha félelmetes formájú s jelentőségű képződménynek
az elborított, benőtt, rejtett és rejtőző magja örökéletű. Tehát nem
megtörtént, nem nincs, hanem történő. Aki valóban élt. Esetleg
velem és általam. És mindaz, ami köréje rakódik, a mag izgatására
rárétegződik, egy lesz vele, mindaz lenni akar; az is ő maga.

Vagyis találomra sokasodom, alakulok, változom szüntelenül, bár
alig észrevehetően, kicserélődöm, mássá leszek a megtörténteknek
szuverenitása, és mintegy a szeszélye szerint s által, mint mindenki,
ami azt jelenti, mégiscsak bennem van, amit kívülinek hittem, s ha
máshol van is, s lehet, hogy teljesen más már, mégis lényege mélyén
ugyanaz. Van, még ha nincs is. Ismerős, de éppen most érkezett, s fö-
lényes idegen benyomását kelti; magam magamban. Azonosságo-
kat s különbözéseket fedezek föl benne, vagyis bennem. Mintha a
legsajátabb volna ez a keletkező, egyszerre születő és visszaszerzett
valaki. Sőt, minél ismeretlenebbnek tetszik, annál otthonosabb. Ezért
emlékezésem a mindig újként megjelenőkre irányul, egy nyitott lelki
rezervátum lényeire, kik elmennek és visszajönnek, benyitva rég-
voltjuk fönntartott szállásaiba.
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Lakott városok és nagykiterjedésű temetők költöznek így össze,
és erre a kérdésre: — De hát a személyek, a tények, a dátumok, az
időpontok fontossága hol marad?, azt felelik: — Az előbb még itt
voltak, néznek körül, s rám tétován… Valahol bent keringenek;
miért fontosak ezek?, kérdeznek vissza. S tényleg nem értik, mit aka-
rok mondani, miért keresem a megtörténtjeimet… Mi teljesen te va-
gyunk, nem látod?, s csodálkoznak… De, valóban, persze, tudom,
mindig így van, de csak azután… Igen, válaszolnak, ami van, az min-
dig csak azután van, érted?… Azutánokból áll össze a végleges, min-
den végleges… Jó, de akkor most le kell ütni a pulpitusra a tömör
gumikalapáccsal… Le, egyelőre véglegesen, mondják; a végleges
majd újraszövi magát, végtelenül másfajta s -féle mintákban… Ti ér-
titek ezeket?, kérdezem… Nem. Mi sem értjük, de ez akkor is így
van. Azt viszont tudjuk, hogy megszűnés, ilyen nem létezik. Örö-
kös formaváltás van. És minden egyéb, amit például hányaveti di-
adalérzésként érzékelünk, s ami persze mindig elterel a lényegtől,
mi akkor is lényeg, ha homályos, talán semmi más, mint a Kezdetek
pora, üresedés és telítődés űrhulladéka, az örökös születéssel vele-
járó, apró szemét, szennyeződés… Elég különös, gondolom, a nincs
valamennyire van, a van pedig nincs, mert mindig másként van.

�

Valamivé válni mindenki tud. Valakivé sokkal kevesebben. Szemé-
lyiséggé pedig alig néhányan. Pascal fölsóhajt: Írót kerestem, és íme,
embert találtam… A személyiségnek igen fáradságos, emberre sza-
bott, de hosszadalmas története van. A személyiség teremtett, mégis
meg kell teremtődnie. Ebből áll az élete. A személyiség „végter-
mék”… Pedig mindenki odaállhatna a startvonalhoz, sőt köteles-
sége volna is odaállni. A nehézségeket ismerjük. Ahány ember, annyi
kifogás, lamentáció, dörzsölt érvelés, az ilyen-olyan erőviszonyok
fölsorolása, kunyerálás. Na még ezt, aztán azt, nem most, majd
akkor, nemsokára, legközelebb. S egyszercsak eljön a benevezés ha-
tárideje… A minőség követelményei valóban emberfölöttiek. Juta-
lom nincs. Csak a láthatatlan jók vannak. A legfőbb jutalom, hogy
odaállhatsz. Garancia nincs. Mind csöndesebb, s mind hevesebb
küzdelmek vannak. Nincs szépelgés. Hogy azért az, amit én csiná-
lok, na, nem akármi. Lehet, hogy nem akármi, de ha már fölfigyel-
tél rá, az is veszélyes, mert ítélsz, összehasonlítasz; súlyosan téved-
hetsz. S ez visszahat. Ha meg dicsőíted is azt a nem-akármit,
megsemmisíted. Szürke, elszürkített, lelegyintett, titkos méltóságok
ragyognak föl alkalmas időben. Győzelem sincs. Ami annak látszik,
fölöltöztetett hiú őrjöngés. Itt a befelé forduló, lehajtott fej, az ön-
kéntes, külső-belső mozdulatlanság szeretete, a csöndben ereszkedő
alkonyat helyettesíti a tűzijátékot. Mivel a tűz nem játék, hanem
Lélek. Szellem. Az ellenemondó rejtőzés jeleit soroltuk; az így vá-
lasztott hely, mód és magatartás minden csakugyan nagy dolog ki-
hordásának kísérő jegye. Nem látszani kell, hanem létezni. A létezés
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nem ok semmiféle diadalra, nem ürügy, hanem műhely. A megte-
remtődésnek, a bukások kiheverésének, a kudarcok kegyelmének, a
mélység és mélyülés provokációinak tere, univerzuma, s gyakran
az ispotálya is. Óvd a magányodat (S. Weil) annyit tesz, mint légy, ha
már vagy, maradj meg egészben, egész-ségben, s dolgozd föl aján-
dékaid sokaságát. S értsd meg, ha tízszer annyit kapnál, mint am-
ennyit kapsz, vagyonodat őrizgetve minden szegénynél szegényebb
vagy.

Éppen ezért nem értem, mit jelent ez a rettenetes szóösszetétel,
amely Jézus Krisztus nagyon is valóságos keresztjének a Kozmoszra
kivetülő árnyékában hangzott el, s ma is tartja magát — diadalmas vi-
lágnézet. A krisztianizmus először is nem világnézet, hanem lét- és
világszemlélet. S ez döntő különbség. De ennél is sokkal több: Krisz-
tus-szemlélet, Krisztus megszakítatlan, direkt és indirekt szemlé-
lése. Ez pedig minden lehet, csak diadalmas nem. A fönti szókap-
csolat az öngerjesztő túllelkesültségnek és szereptévesztésnek nem
is olyan ártatlan blöffje… Hogy lehet nem tudni, hogy ahol diadal
van, ott hulladombok emelkednek (s mindig is emelkedtek), begye-
pesített tömegsírok terülnek el, és hamvasztó kemencék kéményei
magasodnak, nem pedig templomtornyok? S tengernyi szenvedés
és kétségbeesés ömlik bele a történelmi időbe, s ez az áradat mindig
alámossa a gyűlölet tartós ködében óvatoskodó kiengesztelődés út-
jait. Jézus nem diadalt aratott; föltámadt. És nem elhunyt, hanem
megölték. És azokért és azoknak is föltámadt, akik diadalt ültek és
ülnek (ha ugyan…) szemmel elég jól nem látható, folyamatos eltű-
nésein. Ő egyszerűen és végletesen szeret. Ennél nagyobb diadal
nincs. Még akkor sem, ha szeretete (éppen, mert végletes) a mi közös
ítéletünk lesz. Sőt, már most is az. De nem mi tehetjük azzá az isteni
szeretetet. A szabad akaratú ember visszautasíthatja, s ez saját jogon
válhatik súlyos egzisztenciális kockázatává. Ez, ennyi Krisztus „di-
adala”?… Hagyjuk meg ezt a diadalt a cézároknak, a világbajno -
koknak, a diktátoroknak, az örök stadionok „vérszomjas” népének.
A keresztény a — harapni is képes — Bárány sorsában osztozik.

�

Tisztelem a győzőket, de — ha tényleg a jót akarják, s gőg nélkül —
a legyőzötteket szeretem. Az egész Evangélium erről szól: ne győzni,
élni akarjatok. Mert jaj a győzteseknek. A Lázároké, a fogyatékosoké,
a beteg nyomorultaké, az elárvultaké, a megverteké, az örök veszte-
seké a Pálma, az ártatlanoké, a nincsteleneké, az ismeretlen tömege-
seké. A győzteseket és a választottakat mindig meggazdagítják. Mert
mondjon a drukker-világ bármit, a diadalokat, az elsőket, a sztárokat,
kiknek lába előtt hever a titokban vagy nyíltan beteg és sóvárgó világ,
a „hős”-eiket egyedül az mozgatja, amit Jézus nem becsült semmire:
a pénz, a több pénz, a még több pénz, vagyis hatalom, a hírnév, az
ügyesen palástolt „legkülönb-vagyok” tudat, melynek bájmosolyá-
ban a hódító butaság napfényesen kitárulkozik, a lelki-szellemi kis-
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szerűség gátlástalan uralma. Ez az a semmi, ami nem majd valami-
kor lesz semmi, hanem már most is az, mikor éppen burjánzik.

Így van ez a „magasabb szférák” kikiáltott nagyjai között is. A (túl) -
buzgók, törekvő-törtetők, a legendás nagyhitűek, a „zsenik” sorai-
ban is… Eckhart mester így ír a misztikus tapasztalásról: az Isten-
ség abszolút megtapasztalása (az, s úgy),… hogy az ember éppen
mondjon le a (személyes) tapasztalatról (kiemelte V. P.). A „parado-
xont el kell viselnünk”, veti közbe H. U. v. Balthasar. Szent Pál el-
ragadásáról Eckhart ezt írja: „a lélek” — ide, nem az ott-ba — „mint-
egy az idő és az örökkévalóság közti helyként van megteremtve”.
Az áthatott emberi lélek biztos a létében, de maga a szellem vezette
ember, s ez alázatából következik, bizonytalan a hogylétében. Mert
„nem mi tudunk; elsősorban egy állapotunk az, ami tud” (bennünk,
nekünk), írja Kleist (in Végh Attila: A torzó tekintete). Ennek az álla-
potnak kegyelem a neve. Ki vagyunk neki szolgáltatva, de szaba-
dok vagyunk, s vele szabadok maradhatunk. Aki igazán bizonyos,
az abban, hogy folytonosan megajándékozottságra szorul, tehát kap
is. Csak ő kap. Mert ő az, aki kér.
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A Vigilia Kiadó újdonsága

Leo Maasburg: Teréz Anya
Csodálatos történetek

Teréz Anya — közelkép egy vonzó, szellemes, 
humorral teli csodálatos szentről.

Egy kortárs tanúvallomása e könyv: Leo Maasburg
az egyetlen német anyanyelvű pap, aki papként és
útitársként sok éven át kísérte Teréz Anyát. Varázs -
latos történeteket mond el, amelyeket kora egyik
legnagyobb egyéniségének oldalán élt át: kisebb és
nagyobb csodák sorozatával. Az Isten szeretetébe
vetett határtalan bizalom, a hit hegyeket megmoz-
gató ereje és a meg nem haló remény sugárzik be-
lőlük.
Ára: 3.200 Ft

Megvásárolható vagy megrendelhető
a Vigilia Kiadóhivatalban:

1052 Budapest, Piarista köz 1.
Telefon: 317-7246; 486-4443

Fax: 486-4444
E-mail: vigilia@vigilia.hu

Eleje:Layout 1  2010.10.18.  13:25  Page 861    (Black plate)


