
mukra saját múltjuk árnyalt feldolgozására, végső soron a megtisz-
tító bűnbánatra. Mai társadalmunkban, kisebb nagyobb közössége-
inkben ennek felelősségével értelmezhetjük saját múltunkat és ennek
esélyével lehetünk az élhető közös otthon kovásza.

Félbetört
’szilánkos mennyország’

(Kiss Tibor)

Az ókori görögöknél a tessera hospitalis az a kis kettétört cserépda-
rab volt, amelyet a vendéglátó adott vendégének, hogy akár évti-
zedek múltán is felismerhessék egymást úgy, hogy a törésvonal vé-
letlenszerű repedései mentén összeillesztik a darabokat. A tört
tár gyat gyermekeik, utódaik számára is megőrizték, hiszen a ven-
dégbarátság a leszármazottakra is érvényes maradt. Euripidész
fehér követ említ, amelyre egy választott szót írtak rá, úgy törték
ketté, más források szerint a vendég és a vendéglátó a nevét írta fel
a már kettétört darabokra, és kicserélte őket egymás között. Az
ókori rómaiaknál ez az identitást igazoló fél/darab már lehetett
csont, borostyán vagy más — általában nemes — anyag. Féltéssel és
titoktartással vették körül a tessera hospitalist, csak tulajdonosa tud-
hatta, milyen szót rejt vagy kinek a nevét őrzi.

A kis darabkák a barátság, az eggyé tartozás szimbólumaivá váltak.
Jelezték, hogy idegenekből a vendégségben együtt töltött idő során ba-
rátok lettek. Jelei voltak annak is, hogy az együttlét ideje kitüntetett je-
lentőséget kapott mindkettőjük életében, olyannyira, hogy a közelség
kényszerű megszűnte után is meg akarják őrizni a találkozás meg-
hittségét, az ismerősséget, az odaadást, hogy ne léphessen semmi olyan
közéjük, ami mindezt eltörölhetné, hogy a bizalom, a ráhagyatkozás
biztonsága megmaradhasson, hogy ne térhessen vissza az idegenség.

A cserépdarab töredezett széle azonban utal mindennek a töré-
kenységére is. Arra figyelmeztet és emlékeztet, hogy a távolságban csak
oltalmazva, remény és el-elbizonytalanodások között vigyázva lehet
megőrizni a meglelt ismerősséget, közvetlenséget, a feltárult odaadást.
A cserépdarabot és mindazt, amit jelent és jelképez, szükséges meg-
óvni, nehogy elvesszen, nehogy felülíródjanak az eredeti repedés-
vonalak. Hogy ami összeillett valaha, az újra össze is illeszkedhessen,
összeillő maradjon. Hogy egésszé lehessen megint. Egyszer majd.

A tessera hospitalis a türelem és a várakozás szimbóluma is: az
időre hagyatkozó türelemé, amely kivárja, hogy az idegenből barát
váljon, és a bizakodó várakozásé, amely hisz a közelség megőriz-
hetőségében, reméli az újratalálkozást. Még a kényszerből távolsá-
gokat kimérő és elviselő létezésben is a legkisebb beavatkozás vagy
kényszerítés nélkül várakozik, és reméli a lehetetlennek látszó új-
railleszkedés valósággá válását.

MÁTHÉ ANDREA
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