
GONDOLATOK – GANNÁRA 
MENET S GANNÁRÓL HAZATÉRVE

Esterházy Péter barátai és olvasói az elmúlt he-
tekben bizonyára elő-elővették a végzetes beteg-
séggel küszködő író egy-egy számukra különösen
kedves írását. Én (többek között) a legutóbbi, azó-
ta tudjuk: utolsó interjúkötetét olvastam el újra, Az
évek iszkolását. 2015-ben jelent meg, s még nyoma
sincs benne a vég sejtelmének. Első lapjain így for-
dul hozzánk, olvasókhoz a hatvanöt éves író be-
szélgetőtársa: „Idősödő írót többnyire azért igyek-
szünk mielőbb meginterjúvolni, hogy meg ne
haljon a beszélgetés vége előtt. Az én esetemben
más a helyzet: annyival öregebb vagyok az ün-
nepeltnél, hogy azért kellett igyekeznem, hogy én
el ne haljak az interjúalany mellől.” Mennyire más
fénybe kerültek azóta ezek a sorok, s maga a vé-
gül is utolsónak bizonyult interjúkötet!

Az életinterjú első kérdése ez: „Mi az első em-
léke a szüleiről?” E. P. válasza egy emlékezetes ese-
mény felidézésével végződik. Hadd idézzem ezt
egészen:

„Még elmesélek valamit… Kereszteltük az
egyik gyerekünket, minden ment a maga útján,
a templomban kellemes hűs — amikor kis ké-
séssel megérkezett az apám.

Nemcsak a testvéreim, de a paptól kezdve a mi-
nistránsokig, a nagybátyáktól az unokahúgokig
meg a kósza öregasszonyokig mindenki rögtön ész-
revette, amit valóban nem volt nehéz: az öreg
csontrészeg volt, szürke, mint ott az utca, már szin-
te nem is dülöngélt, úgy gyökeret vert benne a pia…

Suttogva mindenki sápítozni kezdett, hogy
milyen kínos, kellemetlen, így elrontani ezt a szép
ünnepet. Én itt hagyom ezt az egészet — sziszegte a
húgunk a sírás határán, mikor már otthon ültünk
a tornácon, és az apánk belerúgva szinte fölrob-
bantotta a demizsont. Ott tocsogtunk dühödten a
borban. És akkor egyszerre (még most is könnyes
lesz a szemem), ahogy ránéztem erre a vén, zava-
ros tekintetű, véreres szemgolyójú férfira, hirtelen
valami nyugalom szállt meg, a jókedvnél, derűnél
több is, hogy itt most semmi baj nem történhetik,
ez itt én vagyok, az ott az apám, és bizony be van
rúgva, mint az albán szamár, és akkor mi van? Ke-
resztelik az unokáját. Rendben van ez így.

És azt vettem észre, hogy ez a nyugalom szétáradt
a tornácon, megszűnt a feszengés, beszélgetések ke-
letkeztek, mik évek óta sose, nem állítom, hogy ün-
nepélyes lett volna, ami lett — ehhez túl meleg volt
—, de éreztük a délután egyszeriségét, az újszülöttre
gondoltunk, önmagunkra és egymásra. Hogy ez
egy család, és jó, hogy most itt üldögélünk kicsit.

Én meg odaültem az apám mellé, ravaszkodva
föl-fölvizezve a borát, ittam vele tovább. Jól van. Ha
énekelni fog, vele éneklek. ha nekiindul az éjsza-
kának, vele megyek, mint még sose. És ha majd ök-
lendezve hányni fog, letérdelek, és fölmosom,
azért vagyok a fia, aztán belékarolok, és általa én
is részegen imbolyogva hazakísérem, levetkőzte-
tem, megiszunk még egy langyos sört közösen, és
megvárom, míg elalszik, ugyanúgy, ahogy néhány
utcával arrébb az újszülött.” ( A … jelek nem szö-
vegkihagyásra utalnak, ugyanígy szerepelnek E. P.
eredeti írásában.)

Ez a történet ismerősnek tetszett előttem. Az in-
terjúkötet egy zárójelbe tett, dőltbetűs utalással se-
gítségünkre siet. A kitömött hattyúra utal, E. P.-nek
1988-ban megjelent kötetére. Előkeresem. Könnyű
megtalálni benne az idézett elbeszélést. Egy — Az
ünnepről című — rövidke írás postscriptuma, utó-
szavaként tűnik elénk, az az írás 1987-ben a Vigilia
karácsonyi számában jelent meg. Témája, címe a fo-
lyóirat körkérdésének felel meg. A két szöveg
majdnem szóról szóra egyezik. Valami különbség
mégis van közöttük. A 87-ben, illetőleg 88-ban meg-
jelent szöveg szerint a felidézett történetet E. P. egy
ismerősétől hallotta: „Még elmondok egy történetet,
melyet a napokban hallottam H.-tól, akivel vagy 10
éve nem találkoztam már, nem volt a barátom soha,
de mindenféle bonyolult szálakkal kapcsolódunk
egymáshoz, nem is részletezem, milyenekkel, olyan
szépekkel.” Néhány bevezető mondat után betű-
ről betűre a fent idézett szöveg kerül elénk, a fő-
szereplő egyes szám első személyben adja elő: „És
akkor ott egyszerre, mesélte H. és könnyes lett a sze-
me, mikor ránéztem erre a vén, zavaros tekintetű,
véreres szemgolyójú férfira…” Ennek a régebbi szö-
vegváltozatnak van egy zárómondata, amely az in-
terjúkötet változatában nem szerepel: „Van ünnep”.

Fölvetődik bennünk a kérdés: valóban meg-
történt eseményről szól-e a két elbeszélés, s ha igen,
melyik változata a hitelesebb? Alighanem mind-
nyájan úgy érezzük, hogy az interjúban található
változatot valóban önéletrajzi hitelűnek tekint-
hetjük. 87-ben még ennyire „szégyellnivaló” dol-
gokat nem mondott el E. P. az édesapjáról, a Javí-
tott kiadás megírása után már nem volt oka semmi
rejtőzködésre.

Milyen szép, hogy nem sokkal a halála előtt ezt
az egyszer már megírt történetet újra elmondta ne-
künk az édesapjáról — s kettejük bonyolult kap-
csolatáról. De ha már A kitömött hattyút elővettük,
keressünk elő valami  mást is belőle! Ez a kis, kar-
csú, püspöklila borítóba burkolt kötet E. P. tizen-
kettedik kötete. Figyelemre méltóak ars poétika jel-
legű lapjai. A „szó, szó, szó — a többi, néma csend”

705705

NAPJAINK



című néhány lapos írásmű (nem sajtóhiba: a cím
kisbetűvel!) az irodalom és trágárság viszonyával
foglalkozik. Egy másik, hosszabb dolgozta A lus-
taságról szól, szintén vallomásértékű. Ez utóbbinak
a végén Ottlikot idézi E. P.: „Bárcsak lenne egy iga-
zi jó léha írónk. De a léhák mind rosszak, a jók meg
mind komolyak… Úgy látszik, egy ilyen kicsi or-
szágnak csak gyenge vagy legföljebb közepes
léha írója lehet, de sohasem támadhat egy igazi, bá-
tor, jó léha írója. Kár.” (Ez az idézet Ottlik Gézá-
nak a Nyugatról című írásából való.) E. P. így fűzi
tovább a maga mondanivalóját: „Igen, nagyravá-
gyó pillanataimban ezt szeretném; fittyet hányva,
hogy itt élünk, ebben a tényleg kicsi országban, és
tényleg (kurzív) Európa szélén, távol, ahol tényleg
‘nehezebb ugyanaz’, ténylegesen, mindenünket
mozgósítva mindevvel nem törődni — ha lehet: de
hisz ez a tét! — és megkísérelni, hogy igazi, bátor,
jó léha íróvá legyünk.”

Mi tűrés, tagadás, különös beszéd ez, de ko-
molyan kell vennünk. Ez a léhaság minden, csak
nem könnyű. Kosztolányi juthat eszünkbe, az Esti
Kornél éneke:

Tudjuk mi rég, mily könnyű,
mit mondanak nehéznek,
és mily nehéz a könnyű,
mit a medvék lenéznek.

Nem tanulmányt írunk, emlékezünk. Esterházy
Péter életének és írói munkálkodásának megrázó
eseménye/teljesítménye a Javított kiadás. Amikor
elolvastuk, úgy gondoltuk, hogy ez után más, több,
nem következhet. Igazán váratlanul következett
rá a halálos betegségéről szóló beszámoló. Hadd
idézzek egy feledhetetlen részletet a Hasnyálmi-
rigynaplóból: A könyv (s a történet) fele táján járunk!

„Örültek nekem ott, és én is nekik (látogatóba
ment valahová — J. I.). Van, aki tudta az ‘aktuali-
tásomat”… van, aki nem. Csak én nem tudtam oly-
kor, hogy ki igen, ki nem. Neveket elfelejtek, nő…,
hogy de jól lefogytam, ugye, szándékosan, ugye,
nincsen semmi baj. Közben nem vett levegőt. Ép-
pen beszélgettem Komáromi Zolival a rák gya-
korlati ízeiről, gyógyszerek, étkezések, lélek. Ebből
hajoltam ki imbecillisen vigyorogva, már hogy vol-
na baj, eltekintve a ráktól. Jól van, te mindig viccelsz.
Szerintem én sose viccelek, de ezt nem mondtam
neki. Zoli azt válaszolta, hogy viccelek, persze, de
ez nem vicc. A nő kedvesen legyintett ránk, hogy
akkor tehát minden rendben, nyilván csak szóra-
kozunk vele. A fogadás alatt, úgy tűnik, mégis meg-
tudta, hogy mi vicc, mi nem, mert visszajött, és szé-
pen, komolyan azt mondta, hogy jobbulást kíván
teljes szívéből.

Mostanában sokat találkozom ezekkel a teljes
szívekkel, és ilyenkor muszáj megígérnem, hogy

jobbulni fogok. Azt hittem régen (Krisztus, nem,
a homár előtt), hogy a kegyes hazugság a bete-
geknek jár, de nem, nekem kell gyakorolni szegény
egészségesekkel szemben, hogy meg ne bántód-
janak. Intő: Fia konok következetességgel rákos, ké-
rem a szülőt, keressen fel a fogadóórámon, csü-
törtökön 5–7 között a tanáriban, a földszinten.

De szerettem a piaristákhoz járni! Más ember
volnék a gimnázium nélkül, de nem akarnám rá-
juk tolni a felelősséget. Szerintem amúgy sem tud-
ják, milyen sok jót tettek velem. Most kicsit meg-
hatódtam, de ezt kemény kézzel letöröm. Letörve.”

Betegsége miatt kihullott hosszú, gondosan
ápolt haja. Aztán, kevéssel halála előtt újra nőtt
a haja, utolsó képein rövid, kisfiús hajzattal ne-
vet ránk. A Biblia szól arról, hogy Absalom, Dá-
vid lázadó fia az apja hadai ellen vívott sorsdöntő
csatában hosszú haja miatt fönnakadt egy fa ága-
in, az öszvér kiszaladt alóla, ellenfelei ott leltek
rá, s ölték meg, védekezni se tudott ellenük. Pé-
ter elvesztette a hosszú hajzatát, hogy kisfiús haj-
jal kerüljön a Teremtője elé.

Hatvanhat éves korában halt meg. nem tudom,
eszébe jutott-e Arany János négy soros verse, a Sej-
telem:

Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engemet a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csűrébe,
Vet helyettem más gabonát cserébe.

Akik szerettük, nem felejtjük el.

JELENITS ISTVÁN

ESTERHÁZY PÉTER
KATOLICIZMUSA

Esterházy Péterről fájdalmas halála kapcsán sokat
írnak a hazai és az európai lapokban. Nem csoda,
hiszen korunk egyik legnagyobb írójaként tarthatjuk
számon. Kiemelik posztmodern iróniáját, nyelvi
zsenialitását, furcsálkodással mustrálgatják kékvérű
tartását, autonóm és kacér megszólalásait. Teoló-
gusként számomra hite és katolikussága jelent tá-
maszt és kihívást. Ismert volt róla, már a Kádár-
korszakban is, hogy gyakorló hívő ember —
„templomba járó, katolikus ember vagyok” —,
hogy a budapesti piarista gimnáziumba járt, aho-
vá én is, hogy Jelenits István tanára és gyóntatója
volt, amint nekem is (a gyónást leszámítva). 1990
utántól az összetettebb viszonyok között is őrizte
katolicitását, diszkréten, kritikusan. A katolicizmus
„az olyan nekem, hogy egy eredeti képet használjak,
mint a család. Ott látunk meg minden rosszat a leg-
élesebben — ott is kell —, s ez az, ami nélkül az em-
ber egyedül volna.”1 Az Esterházy családban ma-
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gától értetődő volt mindaz, amit általában katoli-
kusságnak neveznek, a vasár- és ünnepnapi szent-
 misék, a papságról és egyházi vezetőkről való
élcelődés, az egyház ügyei iránti lojális és féltő ér-
deklődés. Ez a sorsszerű katolicitás nem rekedt
meg az öröklött adottságban, hanem írói pályá-
ját végigkísérő módon, folyamatosan újra emlézett
mélység és távlat volt. „Meglehetősen katolikus
vagyok, nyakas katolikus” — mondta 1999-ben
Debrecenben a könyvhét megnyitóján.2

A kereszténység katolikus változata közösségi
természetű, vagyis politikai. Így nem is csoda, hogy
miközben a posztmodern irodalmi és közéleti vi-
lágban a hit és a vallás inkább magánügy, válasz-
tott privát spiritualitás, amely szinte csak befelé, va-
lamiféle lélekharmónia felé hat, a katolikus
közösségiség kultúra és politika, vállalás és fele-
lősség. Amíg a rendszerváltás előtti időszakban a
katolikus politika a „pártunk és kormányunk” irán-
ti kényszerű vagy számító lojalitás és a lelkiis-
merettel szembeni még inkább kényszerű lojali-
tás közötti egyensúlyozást jelentette, addig a
rendszerváltást követően közel ugyanezt jelenti.
Nem az álláspont és állítás, hanem annak nyilvá-
nossága változott a damaszkuszi úton való csúcs-
forgalomban. „Félek azoktól, akik hangosan hisz-
nek. Azok nagyon tudnak valamit. Pontosabban:
éppen azt tudják, hogy milyen az Úristen. De az Úr-
isten nem ilyen vagy olyan; más. Krisztus az, aki
közvetít. Ám hogy esélyünk legyen az értésre, na-
gyon halknak, kicsinek, elszántnak és odaadónak
kell lennünk.”3 Ilyen és hasonló kiszólásai és be-
szólásai miatt az egyre megosztottabb politikai nyil-
vánosság Esterházyt a liberális oldalra helyezte,
amely később összemosódott a bal oldallal (lásd
„ballib”), s veszítette el értelmét önmagában véve,
és mint mérce úgyszintén. Esterházy katolicitása
azonban a katolikus hit és hagyomány alapján áll-
va volt kritikus a közállapotokkal szemben, s a ka-
tolikus egyház közviszonyaival szemben úgy-
szintén. A váltást követően sokak hiányérzetét és
csalódottságát fogalmazta meg, amikor bírálta a kel-
lő és hiteles önkritika hiányát, az előző és azt meg-
előző rendszerekkel való együttműködés szín-
vallásait és bűnbánatait. „Nem ez a hitből fakadó
erő lehetne az, amit egy katolikus mint katolikus
fölajánlhatna a hazájának? Gyöngeségtől, esendő -
ségtől nem véd meg a hit, de hát a bűnbocsánatot
illetően egyszerűen nagyobb (lehet) a kultúrája egy
katolikusnak, ez megkönnyítené a vallomásté-
telt.”4 Apja, akit a talán legnagyobb művében, a
Harmónia Caelestisben édesapámnak szólít, s aki
nekem a Harmonia Aeternitatisban keresztapám,
ügynökmúltjával birkózva írta e sorokat a hit
bűnbánatban megmutatkozó erejéről.

Megszenvedte az új demokrácia kísértéseit és
elbukásait, amelyben szerinte nem tudott érdemi

katolikus alternatíva megmutatkozni. „Görcsre
görccsel felelünk. Azt gondolom, az új rendszer-
ben a katolikus egyház semmivel sem nyújtott töb-
bet, mint a társadalom maga, ami talán érthető is,
hiszen része annak. Örökségünk a félelem, a gya-
nakvás. De nagy és csak egyszer elkövethető hi -
ba volna, ha kigyanakodnánk egymást a saját jus-
sunkból, abból a közös tudásból, amelyből összeáll
egy ország.”5 Egyértelmű illetékességéből fakadóan
súlyos felelősség terhelte és tüntette ki az új vi-
szonyok között (el)helyezkedő katolikus egyházat.
Nem hangadó, hanem mértékadó kultúrának és
közösségnek tekintette, ezzel az elvárással tárgyalta
és bírálta. Álláspontja egybevágott a vallásszocio-
 lógiai kutatások eredményeivel, amelyek egyrészt
bemutatták, mekkora presztízsveszteséget szen-
vedett el a katolikus egyház a kilencvenes évek
elején, másrészt a vele szemben egyáltalán nem
csak a hívek részéről megmutatkozó elvárást is,
hogy legyen erkölcsi mérce a közügyek területén,
s az egyház álljon ki a társadalmi igazságtalansá-
gokkal szemben az átalakulás, illetve a moderni-
záció veszteseiért.

Pilinszkyhez hasonlóan Esterházy nem tartot-
ta magát katolikus írónak, hanem katolikusnak és
írónak. Katolicitása nem valamely dogmák vagy
intézményi érdekek demonstrálásából ált, hanem
ennél mélyebb természetű volt. A katolicitás szű-
rőjén kapta, mint Babits, Ottlik vagy Rónay a mű-
veltséget, kultúrát, Európát. Számára a keresz-
ténység egyrészt kultúrkereszténység az előbbi
értelemben, másrészt irányultság és vallásgya-
korlat. Lényeges eleme a diszkréció, amelyben az
ember főként hallgat Istenről.6 „A titok bele van zár-
va Istenbe. Még ez se jó. A titok is az Isten.”7

A kereszténység vallásában a megtestesülés
hite szerint az „ige” (logosz) inkarnálódott. Így
aki író, aki szavakkal és szavakban él, valami-
képpen eleve keresztény, eleve kapcsolódik a bet-
lehemi igéhez. A nyelv, a szó szakrális, mert a szin-
tagmák egy másik valóságot jelenítenek meg —
hatékonyan, amint a dogmatika tanítja a szent-
ségekről: signum verum et efficax — igaz és haté-
kony jelek. Az igaz szavak hatékonyságába vetett
hit az író hite. Szavaival állít, állításaival közelí-
ti a távolit, a végső soron el nem érhetőt. „A szent-
ség, a szakrális, az a művészetnek is alapszava.
S erről, hogy esetlenül mondjam, a kereszténység
elég sokat tud. A hallgatásról, a hallgatás mélyén
lévő szóról, a gyöngeségről, a kicsiről. Az író be-
szél, nem hallgat, de a csönd felé törekszik.”8

Ebből az igényességből és mélységből enged-
hette meg magának „nyegleségeit”, ahogy az Évek
iszkolásában önkritikusan fémjelzi stílusát. „Az író
tartozik nem megfeledkezni a komolytalanságá-
ról sem, mert részben ez az ő furcsa, széllelbélelt
komolysága.”
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Leginkább a legnagyobb titkokkal szemben volt
flegma és nyegle, így Istennel és a halállal szem-
ben, mert így tudta kifejezni megszeppentségét, a
kiskamaszt, aki mindig volt és maradt. „Anyám
halála már többször bevált nekem, hogy evvel a ta-
lán nyeglének nevezhető kifejezéssel éljek, de
nem nyegle, hanem tárgyszerű, tényleg bevált…”9

„Nyegle katolicizmus”10 az övé, mint zsebre vágott
kezű kamasz a legvalódibb tekintélyjel szemben,
félrebillent fejjel, szemüveg mögül hunyorgón. Az
élettel kapcsolatban miről is van szó? A Hasnyál-
mirigynapló 2015. június 20. szombati bejegyzése
szerint: „Maradjunk annál, hogy: rák — test, és csak
erről? Meg kicsit Istenről. — Hát ez így nyegle. ‘De
miért?’ ‘Nem tudom.’”11

Esterházy katolicitása a tudás és a nem tudás
nyelvjátékában van jelen, döbbenetesen gazdag élet-
művében. A szavak és mondatok elsöprő áradata
vagy kusza kavalkádja végső soron a kimondha-
tatlan kimondására tett életmódszerű kísérlet. Te-
hát teológia, tehát katolicitás.

MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS
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„EGY MAGYAR ÜRGE”
Köszöntésképpen a 90 éves Vasadi
Péter szóművesnek, akinek költött
házaiba bizton menekülhetünk

Az Üdvösség ideje című Vasadi-esszékötet első
mondatában nevezi önmagát a költő magyar ürgé-
nek, „aki bele-belebámul a nagy semmibe, be is me-
részkedik oda, s némi gondolatokkal és versnek
nevezhető zsákmánnyal hátrál kifelé onnan”.
Zsákmány is kerül aztán a szövegbe Hamvas Bé -
la, Török Endre, Weöres Sándor, Pilinszky János,
Andrej Tarkovszkij, Rilke és sok más szerző kap-
csán erről a nagy, csodálatosan kegyelmes semmiről,
a semmi kis kenyérről, ami az élet itt nekünk. Köl-
csönözve a szerzőtől, mintha csak önmagáról írná:
„Irodalmi ismeretei rendkívül tárgy-gazdagok,

széleskörűek. Hazai és világirodalmi példái talá-
lóak, pontosak és mély megfontolásokon alapulnak.
A közelítő, fiatalabb nemzedékbeliek fölfedezték
művének ezt a fajta hitelességét is, szó szerint az
ő tudását, (szabad mozgást biztosító) tanácsainak
igazát, és abban a tálalásban, amelyben kínálta ma-
gát, a pajkosság gesztusaival körbevett komolyságot
nagy szeretettel fogadták.” (Kormos István arcké péhez,
in: Üdvösség ideje. 1998, 134.) Az idén kilencven éves
csecsemő öt éve emígyen nyilatkozik: „Bevillan egy
karthausi barátom levele, amelyben arról ír, hogy
szereti a paprikát, amit juhtúróval és gyümölcsre-
szelékkel töltenek meg. Abban a pillanatban
eszembe jutott: valaki rág. Az időből úgy ugrott ki
ez a sor, hogy azonnal hozta a verset. Az én ars
poe ticám az akaratlan kiszolgáltatottság… Minden
arra mutat, újulj meg, próbáld ki! Létezni kell, de
a lét nem hiányozhat a létezésből.” (Vasadi Péter 85
éves, in: litera.hu.) Szóval, „valaki rág”. Ez a meg-
megújuló titkos féreg foga rágás másképp: „Ha-
lottaim szívem / homokján fekszenek / forrás kö-
rül. / Minden ezer évben egyetlen kortyot isznak.”
(Interieur, in: Nem kő se csillag. 1984, 57.) És megint
másképpen: „Tengerfenéken áll az angyal. / Két
nagy lába körül / fölgyűrődik a végtelen / emlé-
kezet, mint iszapvár.” (Óda a vízhez, in: uo. 63.) Te-
hát megy és mindegy neki — érti a módját.

Kedves Péter, mivel kilencvenéves „Sötét te-
kinteted / szemünkben megfeneklett, / de lát egy
gödröt, melyben / nagy szív dobog.” (Remény, in:
Hó és madarak. 1982, 117.), barátságunk — még ha
csak egyszer találkoztunk is személyesen (Mit is szá-
mít! És bocsánat az erősen sánta párhuzamért, de
Te sem találkoztál szegény verdeső Thomas
Mertonnal, pedig ahogy egyszer és máshol is írtad,
nyilatkoztad: ő te vagy és te ő!), de akkor azt mond-
tad nekem, hogy ha írok bele, akkor miattam szok-
 tál megvenni egy kiadványt. Nekem (aki azóta sej-
tem, hogy csak egy másnak írunk) ez most is sokat
jelent, mert ezt úgy mondtad nem látottan, de be-
lenézve a gödrömbe, mint az anyám, az öcsém,
vagy a fiam — és ott én, mit is tagadjam, én örök-
be fogadtalak téged. „Ó szerelem, szerelem, / esőd-
ben ázik el arcunk.” (Perc, in: Nem kő se csillag, 73.)
— és ebben a szeretésnél is fájóbb baráti szeretés-
ben, „Ahogy a hold kibukkan / és alámerül, / a To-
jásban föllobog a Nap, / s mint egy titkos, szerel-
mi szerkezet, / perceg ütemesen: / élünk, barátaim!”
(Élünk, barátaim, in: Hó és madarak, 126.), értem meg,
hogy nekem Te nem vagy sem férfi, vagy nő, sem
ember, vagy angyal, sem idős, vagy fiatal, sem köl-
tő, vagy olvasó. Te az vagy nekem, ahogy tested
földi jelenlétét hordozod, akivel azóta is együtt vé-
gezzük a fizikai munkát, a mindennapi előterem-
tését, a melót, a monoton izzasztó szakmozdula-
tokat. Akivel mozdulatok nélkül is együtt izzadok
azóta, hogy évtizedek alatt lassan elmosódott és
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szinte felismerhetetlenné vált homlokunkról a
Simone Weil-i, évekig végzett fizikai munkával járó
rabszolgabillog, és a piac mocsarából odahíva, el-
vetéltekként elszegődtünk egy ismeretlen nagy úr
szőlejébe szavakat kacsolni, metszegetni. „Hogy leg-
messzebbre hat / az elhaló kiáltás / tőled tudom.”
(Asszonydicséret, in: Nem kő se csillag, 63.), és ez a fe-
leséged, a családod néma kiáltása, de a miénk is,
erőseké, akik lassan elhullunk szavaid gyöngéd ere-
je mellől. Azoké, akik sokat, vagy soha nem láto-
gattunk meg téged, titeket a fák közötti házatok-
ban, igen, vagy nem ültünk le melléd arra az
odavetett, fal elé támasztott kerti padodra, hogy ke-
zünkbe add iható, ehető Napodat, ahogyan meg-
ütköztető versedben Mária Magdolna megmoshatta
szép kezeit a jelenidő vitrinében. (Az utcanő, in: Hó
és madarak, 55.) És talán már, soha már.

„Folytonos haláltusa”, „finomművű ezüsttál-
ca”, „halember” (Tűzjel. 1978, 36; 79; 247.), mi nem
voltál te? Aztán egyre többször és végül mindig
lettél atyaian irgalmas is — egyszer felhívtál ha-
lálos ágy mellett is apadhatatlan, finom figyel-
meddel, hogy az egyik ismerősünknek segíteni kel-
lene. Fizikai melós életed megkésett és mindig
gyanús stigmája, a szóművelés, a szóművesség mí-

vességének feladata szinte semmi a másokon se-
gítéshez képest. Előhozni, megcsinálni, igen, csi-
nálni azt, amit csak te tudsz, és aztán együtt is, ha
lehet. Csinálni valamit abból a semmiből, önma-
gadból, ami mindig és mindig kenyérszagú anyag
lesz, az az anyag, az a terhes és feladatszerűen le-
vakarhatatlan anyag lesz, ami mindig és mindig
úgy fog sírni rajtad, benned, mint az a bizonyos
műanyaglavór, Nála. És ezt szaktársad, az a pro-
li is tudja, aki éveken át „Ép téglát keres a tör-
melékben. / A lapát csusszan, elfut / a fölszínen,
letör darabkát / éleken ugrál, beszorul, megáll. /
Persze. Alul kell mindig kezdeni”, és aki a végén
„Tenyerét meszes nadrágba dörgöli/ beléköp s
odalép / egy másik törmelékhalomhoz. / Hívja
a rend. Kihívja a rendet.” (A kőműves, in: Nem kő
se csillag, 79.) Ezért a keresésért, csinálásért, sza-
vakból szőtt kenyércsinálásért vagy te közöt-
tünk melós, kőműves, József Attila és Pilinszky
közé szorított, hozzájuk kötött verdeső szóműves.
Mindannyian ugyanarra a menyegzőre készülünk,
de addig… — „fityegünk”. Isten éltessen, sze-
ressen ebben is téged!

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA
ROGER TESTVÉR
Isten csak szeretni tud

Roger testvérnek (1915–2005), a Taizéi Közösség alapítójának gon-
dolkodása a közös imádságból és a testvéreivel töltött mindennapi
életből táplálkozott. Meglátásaira nagy hatást gyakorolt folyama-
tos kapcsolata azzal a több tízezer fiatallal, akik a világ számos föld-
részéről egy hétre Taizébe zarándokolnak, mert életük nagy kérdé-
seire keresik a választ. A 2001-ben megjelent kötet gondolkodásának
legfontosabb témáit, valamint az életét meghatározó események és
találkozások – néhol nagyon személyes – leírását gyűjti egybe. A kö-
 tetből megtudjuk, hogy miért egy és ugyanaz a forrása a lelki életnek
és az emberi szolidaritásnak: Isten, aki csak szeretni tud.
Ára: 2.400 Ft
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