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Hórvölgyi László

SZIGET A ZAGYVA PARTJÁN

A Sárközi János fotóin megjelen  jászberényi egyházi otthon egy szigetet képez
a mai világban. Szigetet, ahol megáll az id , ahol nincs sietség, rohanás, kapkodás.
De ennek a nyugalomnak hátterében egy kikerülhetetlen és drámai tény áll szilárdan
és megingathatatlanul: ez a sziget utolsó felvonás, mely után a függöny végérvénye-
sen legördül, az élet utolsó állomása!

Emberi sorsok, kusza vonalakkal írt életek szálai fonódnak itt egybe a végs
igazsággal: a kör bezárult, nincs tovább.... Az utolsó jelenet színpadi kereteit villantják
fel a képek. Persze, csak a megszépített, a der sebb oldalt, az esztétikusnak ítélt
díszleteket. De a figyelmes néz  sejtheti, e mögött kevésbé színpadi valóság rejlik:
betegszobák és végs  tehetetlenség, magára maradottság és az elmúlás drámai
pillanata.

A szemlél  fejében mégis szeget üt egyfajta der s nyugalom. A kezében könyvet
tartó, ráncos arcú öreg néni mosolya, az aszkéta élethez szokott szerzetes n vérek
arcának id tlenséget sugárzó kortalansága egy más világ képét villantja fel: nem az
elmúlás rettegését, hanem az örök hazába való készül dés der s nyugalmát. Az élet
red i tükröz dnek az arcon és a múltat idézik. De a néz  valahogy nem erre a múltra
kíváncsi, hanem arra, mi táplálhatja a jöv re készül  nyugodt der t? A transzcendencia,
az örökkévalóság, a túlsó part fényeire való figyelés jut az ember eszébe.

Maga a környezet is erre látszik utalni. Az évszázados kolostorfalak, melyek mindig
a csend és az imádság légkörét sugallják, idézik az itt élt szerzetesek végtelen egyszer
életét, mely a fizikai munka és a kontempláció szerves egységéb l állt. Ez az élettér
nem a depressziót, a zaklatottságot, a neurózist szülte, hanem az Istennel, az
embertárssal és önmagával tökéletes harmóniában lév  életet. Ezért is vált szigetté
a mai világban.

Az emberben felötlik a gondolat: ha eljutok életem utolsó, befejez  szakaszához,
itt és ilyen helyen szeretném megélni azt. A kápolna imádságos légkörében, a
kolostorudvar csendjében, a refektórium asztalközösségében, a túlpartra figyel  és
der t sugárzó emberek körében. Az Istennek szentelt életet élt n vérek társasága a
környezetre is kihat. Tanulhatnak t lük a többiek önfegyelmet, a testet kordában
tartó aszkézist, a lelket és szellemet tápláló misztikát, a felebarátot szolgáló élet
értelmességét.

A kolostor fölé magasodik és hegyes tornyával az ég felé mutat a barátok templo-
mának tornya. A benne naponta megkonduló harang imára hívja az él ket, siratja az
elhunytakat, természetfeletti üzenetet hordoz. Érezzük a képek láttán, jól esik hallani
a torony harangjának hívó szavát. Érezzük a kápolna láttán, jól esik csendjében
er t, vigasztalást meríteni. Érezzük a kolostorudvar láttán, termékeny környezet az
elmélkedésre. De f leg érezzük a der s, id s arcok láttán, nem is olyan borzasztó
dolog megöregedni .
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UTASI HAJNALKA VERSEI

Országunk és Jászföld becsér l
H si- si monda járja,
Megigézte Anonymust
Bevétetett a Bécsi Képes Krónikába,
Pet fi Sándor tollától újra dalra fakadt.
955 évet írt a kalendár,
A magyar németföldet dúlta,
A szép reményt Augsburg hidegen csitította.
Vérzett szörnyen Lech mezeje,
Hadjaink nyakát német keze, gyilka szorította.
Hullott a vér,
A könny,
A magyar.
A két magyar vezér Lehel és Bulcsú is
Császári igába esett, kiket a császár el vezettetett, s így szóla:
„Válasszatok magatoknak halált, amilyent akartok.”
Lehel vezér felelt:
„Hozzátok ide a kürtömet, el bb megfúvom, aztán válaszolok.”
A válasz keményen szakította be a császár
Koronás homlokát,
S indította t hosszú túlvilági útra.
Lehel ezután a régi magyarok hitével szólt:
„El ttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon !”
Nincs vége még a kürt történetének.
Felt nik, mint hatalmi jelvény,
Ivókürt a jászkapitányok övén.
Kossuth Lajos jászberényi látogatásakor
Csodálattal nézett rá,
A Lehel kürt füleinek hallatta újra dallamát.
A XVIII. század és napjaink „Jász-kürt”-nek nevezi.
Gondolatom ez ellen harcol,
Szívemnek ereklyénk, Lehel kürtje marad
A magyar vezéré,
Kinek a német császár
A túlvilágon szolgálója maradt!

Jász ereklye
 (Lehel monda)
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