
.If megértésről

Van egy barátom, aki nem mondja,
hogy "ne ítéljetek!", egyszeruen nem
ítéL Nem tüntet a nagylelkűségévei.

hanem a háttérbe húzódik, s tért
nyit a barátainak. Tartózkodó, csön
des és szűkszavú, Egyenesen áll, s
nem az ajkán, inkább a várakozásá
ban van valami mosolygó. Míg má
sok úgy hangsúlyozzák önállóságu
kat, hogy partnerükkel szembesze
gülnekvagy belekaszá1nak a szavá
ba, a barátom hallgatja a beszélőt, s
úgy tetszik, egyetért vele, Egyszer
egyszer bólint, "igen"-t mond, föl
emel egy könyvet, teát tölt, koccinIt
a borospoharával, visszadűl a széké
ben, s megszólal : "Hát, nem tu
dom". Úgy tetszik, mégsem ért
egyet.

Magatartása akkor okoz igazi meg
lepetést, amikor misézík, a szószék
re lép, előad. Monoton hangja és
mozdulatai mögött áhítat rejlik. Lo
gikája mutatja, hogy elszánt a jóra.
Emberismerete mély, mert odaadó
vá teszi őt, és indulatossá. Tud, és
szelíd, ezért fölméri és összefoglalja
az egymásnak látszólag ellentmondó
eszméket és műveket. Töprengései
ből kifigyel, így önálló; nem nagy
hangú kijelentéseiben. Hogy van ez?
,Egyetért tehát, vagy nem ért egyet?
Később jöttem rá, hogy sem erre,
sem arra nem törekszik: megérteni
akar.

Mint a sakkban a nagymester,
mielőtt győzne, magában már leját
szotta a partit, akár abba is hagy
hatná; nem? tppen nem: a megér
tő biztos győztes, ez igaz, de akit
csak a győzélem izgat, s nem a já
ték, az nem ért meg! A megértő

nem köti ki, hová megy, s hová nem
megy; nem válogat a helyek között,
mert szabad; amire nemet mond, az
számára - erkölcsileg - nem léte
zik, nincs, oda tehát kár is mennie.
Nem helyek és emberek szerint ala-
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kul, beszél, ölt színeket és stíluso
kat, választ szellemi vonzalmakat.
Már régen választott: szeret. A leg
izgatóbb taktikája az, hogy taktí
kátlan. Ep és alapvető ösztönösség
gel tájékozódik mindig a jó felé.

Néha félreértjük a dolgot, s az
igazságot szembesítjük a megértés
sel, rnintha az a törvény volna, ez
meg a szeretet. Lehet, hogy lelki
szellemi kezdeteinkben ezek még
két, vagy négy dolgot jelentettek, de
akkor is elvorrtan, mintegy az em
beren kívül, lajstromozva. Az éle
tünk - melybe vértől maszatosan
érkezünk, s úgy is távozunk belőle

- az életünk mindenekelőtt szer,e
tetért kiált, s azután igazságért. Ko
rán fölfogjuk így, hogy az igazságot
lehet - jegesen - tudni is, de való
ban fölismerve csak szeretni lehet.
Az igazság nem fémkorona, hanem
az ember feszes-hajlékony bőröve.

Nélküle szétesik, tőle meg szorító
fájdalmai vannak. A szerétett igaz
ság nem távolíthat el az emberek
től, csak a tudott vagy a képviselt
igazság. De az igazságot nem kép
viselni kell, hanem átélni; az előbbi

kiül az emberre, az utóbbiban el
merül az ember. Legyinteni az igaz
ságra és megérteni az embert annyi,
mint lyukas tenyérrel fölfogni hulló
madarat. Humanizmusunkat fölsza
badítani az igazság alól? Ha ember
ségünk a vitorla, az igazság a tőke

súlyunk ; nem hogy összefüggnek 
egymásba játszanak erővonalaik,

mint a test ideg- s izomszálai.

A megértés tartózkodó. Talán hű

vös, steril, nem avatkozik a dolgok
ba? Részvétlen?.. A tartózkodó ha
tározottan - ha kell, bátran - tisz
h~li a szabadságot, amiről tudja,
nemcsak a jó dolgok joga, hanem a
rosszaké, a tévedéseké is. Nem "kí
vül-áll", hanem az "olyan-amilyen"
világot szereti, ami arra mutat, hogy



mélységesen érti a való világot, ezt,
itt és most ; azt, amelyik mindig
vállig bajban van, s majd jobb lesz,
de ma törékeny; amelyik míndíg tá
gul, de ma szűkös, ma sóhajtozik. A
tartózkodó helyet, utat, levegőt hagy
szabadon a megoldásra szánt kísérle
teknek, s ugyanakkor vonásnyit sem
ad föl a szoros [elenlétből, nincs
üres ideje, s minden jó erő organí
kus egységére törekszik. Hogy lehete.
ne részvétlen, mikor tudja, hogy a
lét balzsama az irgalom? Az oda
nyújtott emberi tagok sebeit bekötí,
hogy tovább ne fertőződjék, s a test
el ne vérezzen, de tudja azt is, hogy
nem a kötés gyógy~t, hanem Isi en.
A tartózkodó félreáll, miután segí
tett.

Tehát nem a saját varázsszaval
ban hisz. Semmiféle varázsszerbe 1

nem hisz, nem hihet, ha a Szerétet
ben hisz. E2JéI"t mindig mintha félár-

. nyékban állna. Félárnyékban, de
mosolyog, Bízik és bíztat. Nem megy
bele heves szócsatákba, amik soha

A SZUKS~GES ~S A FELESLEGES

Korunkat az élet minden vonatko
zásában jellemzi a sürgős igyekezet:
percenkint különböztetni a szükséges
meg a felesleges között, aztán megra
gadni a szükségest, elszántan ellökni a
feleslegest.

Egy űrhaj6ba szigorú gondokkal kell
csomagol ni. Gyűszűnyi holt tér sincs
benne, felesleges holmit nem szállíthat.
De nem válik-e űrhajóhoz hasonlóvá
minden lakás? Hol vannak már a ré
gi pajták, pincék-padlások, szobányí
szekrények, amelyek Krúdy idejében
még annyi felesleges kacatot megőriz

tek? Örökös selejtezés az életünk: így
rendeli azt nemcsak a rendelkezésünk
re álló térnek szűkössége, hanem az
életidőnk is, amely mintha hirtelen
megrövidült volna. Hiába tolódott ki
az átlagos életkor határa, hiába gyor
sult a hírközlés meg a közlekedés! Az,

nem oldanak meg semmit. Nem a
diadalmaskodó embert, nem az ér
dekeiért cselező embert segíti, ha
nem az embert, akiről tudja, nem a
győzelme teszi boldoggá, hanem ha
szeretik, és szerethet.

A barátom csöndjét a legmeré
szebb vállalkozások közé sorolom,
mert lefelé sűrűsödik: indulata nem
szegi meg, hanem megtestesíti. Tar
tózkodása folytonos készenlét. "Igen"
jei fölérnek egy-egy ajtónyitással.
Aki ilyen szabadon közlekedik, éber
találkozások tanúja ; élményei apad
nak, tapasztalatai gyarapodnak. Tü
zeket nem gerjeszt; ég. Mint a moa
bita asszony, úgy él az emberek kö
zött: "Bárhová mégy, megyek, s áhol
megtelepszel, én is megtelepszem; né
ped az én népem, Istened az én I~

tenem."

amit első örömünkben az idő legyőzé

sének vélhettünk, valójában csak job
ban kiszolgáltatott az időnek. Az infor
máció-mennyiség megsokszorozódott, s
az információk feldolgozására fordítha
tó időnk alig nőtt, ebből ered örökös
szorongatottságunk, a kétségbeesett ver
senyfutás saját ijesztőre nőtt árnyé
kunkkal, Nemcsak a parták és a szek
rények tűntek el, hanem az unalmas
esték és délutánok is, a semmittevés és
a játék sokszor pusztító, mégis. száz
szorszent idei. Ahogyan meggondoljuk
azt, hogy mit tűrünk meg a szobánk
ban, ugyanúgy azt is latra kell vet
nünk, mire szánunk rá egy-két napot
vagy akár egy félórát is rohanó, egyet
len életünkből. "Az idő pénz" - hang
zik már jó ideje az evangélium "egy
szükséges"-ének groteszk, újkori paró
diája.

A folytonos seleitezés lázában érde
mes fölidéznünk Babits Mihály félév
százados hitvallásának néhány monda
tát: "Hiszek a feleslegben. Abban, ami
túl van családon és fajon; abban, ami

491


