
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
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túl van a meszelt falakon. Elvégre le
het élni meszelt falak közt is, de az
nem katholikus élet. A fal véd; de zár
is. Én képeket akarok látni a falakon,
hogy újra kinyissák elém a világot ..."

Régi, idejétmúlt életfelfogás ez, a
második világháború s a legújabb tech
nika fejlődése után már csak a törté
nelemé? Vagy a felesleg védelmében
okkal hivatkozik a katoHcizmusra,
amely mégiscsak korhangulatok fölé·
emelkedő életstílus, magatartási esz
mény?

A katolíkus élet alaptörvénye Jézus
Krisztus evangéliuma. De nem rokon-e
a mai kornak szükségest és feleslegest
percenként elválasztó selejtező-dühe

épp az evangélium egyik legjellemzőbb

követelményével? Jézus nyilván más
ban jelölte meg az egy szükségest,
mint a modern világ közvéleménye. s
ha más az egy-szükséges, más a feles
leges is. De túl a tartalmi különbsége
ken nem azonos-e maga a radikaliz
mus, amely itt is, ott is a szükséges
nek megragadására s feleslegesnek el
szánt elutasítására ösztökél?

A dúsgazdagról és a koldus Lázár
ról szóló példabeszédben Jézus nem
parancsolatokba ütköző bűnei miatt
kárhoztatja a gazdagot. Nincs szó ar
ról, hogy olyasmit tett volna, ami ti
los, vagy elmulasztott volna valamit,
amit előír a törvény. Egyszerűen azzal
vétkezett, hogy elmerült a felesleges
ben, s nem figyelt arra, ami egyedül
maradandó, egyedül képes értelmet ad
ni az ember életének. Ez a hibája a
Lukács 12, l6-2l-ben szereplő gazdag
nak is, emiatt nehéz Isten országát
elnyerniük a gazdagoknak, s ezért
"boldogok a szegények", akiknek fi
gyelme élesebb, lényegre nyílöbb. S a
gazdagokról szóló evangéliumi részle
tekén túl gondoljunk Mária és Márta
történetére! Ott egészen egyértelműnek

látszik Jézus szava: "Márta, Márta! Sok
mindennel törődöl, sok mínden nyugta
lanítl Pedig csak egy a szükséges,"

Csakhogy ezekkel az evangéliumok
ból (főként Lukács írásából) idézett
szövegekkel kapcsolatban nem árt óva
tosnak lennünk. Ami mlndjárt a Már
tához intézett krisztusi szót illeti: nem
feledhetjük el, hogy az (nyilván mesz
szeható példázatossággal) egy vissza
hozhatatlan pillanatnak körülményei
közt hangzott el. Amikor Jézus szól,
akkor abba kell hagyni a főzést, értel
mét veszíti még a szeretet-diktálta
asszonyi gondoskodás is. Ez az evan
géliumi megállapítás sok· tanulsággal
jár, még azt is bízonyíthatja, hogy az
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egyházon belül [ogosult-szükséges az
elmélkedő szerzetesek életformája. Azt
a következtetést azonban aligha lehet
levonni belőle, hogy a következetes ke
resztény élet - mondjuk - nyers
táplálékok fogyasztására rendezkedik
be, s a keresztény lánynak nem kell
megtanulnia azokat a háziasszonyi tu
dományokat, amelyeket pedig egyszer
feleslegesnek, S1Őt kockázatosnak bizo
nyított az az egyszervolt evangéliumi
pillanat.

A gazdagság kockázatáról és a sze
génységről szóló evangéliumi tanítást is
az egyháztörténelem kommentárjával
kell olvasnunk, elvégre az evangélium
leghitelesebb magyarázata a szentek
példája. Voltak és vannak az egyház
ban közösségek, amelyek igyekeznek
radikálisan kiszakadni a vagyon kísér
tései közül, hogy önként vállalt sze
génységükkel az "egy szükségesre" irá
nyuló élet tündöklő jelei legyenek a
világban. De az egyház maga nem kö
vette az első, jeruzsálemi egyházközség
példáját, s nem kíván minden tagjától
szegénységet. S nem megalkuvásból,
nem azért, hogy a százszázalékos ke
reszténység mellé a sokaság számára
valami félkeresztény életformát is ki
dolgozzon.

Inkább azért, mert bármily bizton
sággal vallja, hirdeti, hogy egy a szük
séges, s hogy az az egy az Isten orszá
ga; arról sem feledkezik meg, hogy az
Isten országának követelményei több
nyire nem rajzolódnak elénk egyértél
műen, Vándoréletüriket a keresés és a
félhomály jellemzi. Ma az egy szük
séges követelményének gondolhatok
olyasmit, amiről holnap kiderül, hogy
felesleges volt, s amit viszont ma fe
leslegesnek ítélek, az holnap szűksé

gesnek bizonyulhat. Hozzá kell ven
nünk azt is, hogy a szükséges - fe
lesleges dialektikájában más az egyén
és más a közösség helyzete. Sok ke
resztény számára felesleges lehet pl. a
tudomány, de az egyháznak szüksége
van rá, s épp ezért nemegy keresztény
nek karizmája, Lélek-sugallta saját hi
vatása, hogy tudományával dicsőítse Is
tent, szolgálja Krisztust és felebarátait.

A Lélek adományai sokfélék, s hogy
kinek mílyen hivatást szánt az Isten,
az sokszor hosszú keresés után válik
világossá. Ilyen módon a felesleg tisz
telete, ki-nem-selejtezése lehet kocká
zatos, de mégis nélkülözhetetlen, mert
ez nyit bennünk teret a Lélek szabad
leleményének. Ezért nevezhétte Babits
katolikus magatartásnak, szemben
minden szektás buzgósággal, amely



evangéliumi elvekre hivatkozva, de föl
tűnő magabiztosan és önfejűen egy
egész sor emberi értéket egyértelműen

megtagad. Nem az "egy szükséges"
szolgálatában, hanem az egy szüksé
gesnek valami szűkös, nagyon emberi
megfogalmazása nevében.

Jézus apostolaitól megkövetelte, hogy
mindent elhagyjanak érte. S végső so
ron minden üdvösségkereső ember szá
mára kötelezően fölállította a mércét:
a drágagyöngyöt, a földbe rejtett kin
cset csak az szerzi meg, aki mindenét
odaadja érte. De a kafarnaumi királyi
tisztségviselőtől nem kívánta, hogy
hagyja ott hivatalát, pedig az "egész
házanépével együtt hivő lett". Szent
Pál sem lehet az evangéliumnak ha-

NAPLÓ

A NAGY PRÓZA ÁRAMÁBAN

Súlyos és elgondolkoztató novelláskö
tete jelent meg Galgóczi Erzsébetnek*,
akit joggal nevezhetünk a mai magyar
prózairodalom egyik legértékesebb tagjá
nak.

Galgóczi Erzsébet prózánknak azt az
irányát követi, melyet Móricz Zsigmond
neve fémjelez. Kevésbé érzi fontosnak a
modern prózaírás intellektuális irányza
tát, inkább újra meg újra rádöbbent,
mily sokrétű és gazdag a valóság maga,
mennyíre izgalmas és korszeru vállalko
zás a hétköznapinak látszó események
mögül az egyetemes összetügéseket fel
mutatni.

Két vonatkozásban is igyekszik kitelje
síteni e hagyományt. Egyrészt könyörte
1enü1 ragaszkodik a megtörténthez. Nem
elemzi, nem fűz hozzá kommentárokat,
nem eszményíti. Egyszerűen megírja azt,
ami volt, ahogyan történt. De ezt sem
vágásokkal, filmszerűen, hanem igazi
epikus lélegzetvétellel. ráérősen, aprólé
kos részletezéssel, olyan biztonsággal,
hogy olvasója rögtön megérzi: ez az író
valóban birtokában van az anyagnak is,
a formálás képességének is. Rendkívül
gazdag életanyag rejlik elbeszélései mö
gött aranyfedezetül, s ő türelmetlen
szenvedéllyel nyúl az új abb meg
újabb jelenségek mélyére, hogy felmu
tassa azt a tragédiát, mely szükségsze-

mis magyarázója, amikor azt írja a
korintusiaknak: "Minden a tiétek. Ti
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az
Istené."

Nincs hát mit tennünk: az egyház
s a keresztény ember életére Krisztus
szándéka szerint a szükséges és feles
leges dialektikája jellemző. Alázatosan
el kell fogadnunk a keresésnek és a
készségnek életformáját -- kockázatai
val együtt. El nem veszve a sokfélében,
de túlhevült indulattal ki nem szórva
a "feleslegest". Figyelve inkább arra a
selejtezésre, amit nem a mi önkényes
buzgólkodásunk vezet, hanem Isten
maga végez el bennünk s mindazok
ban, akik igazán szeretik őt.

TOTFALUSY ISTVAN

rűen felkelti bennünk a. katharzis meg
tisztító és meggondolkodtató élményét.

Komor, súlyos, tragikus világ az övé,
mégsem kietlen. Hősei sokszor iszonya-

. tosari szerivednek az élet présében, el is
buknak keresztjük alatt, bukásuk mégis
mindig tisztáz valamit, sorsuk tanulsága
előre mutat; arra int, hogy igyekezzünk
jobbá és szebbé tenni jövőnket. Néhol
legszívesebben közbekiáltanánk: "hát ez
is büntetlen marad"? Aztán az elbeszé
lés vagy a kisregény végén ráébredünk,
hogy az Író nő éppen az ábrázolás kö
nyörtelen igazmondásával, a keményre
gyúrt, kérlelhetetlen jellemábrázolással,
az epika feszesre húzott szövetével érte
e' célját: azzal, hogy ábrázolt, le is lep
lezett, arra kényszerített, hogy mi is rez
zenéstelen tekintettel nézzünk szembe a
valósággal és merjük vállalni az igazság
kockázatát. Mert amig az egyszeru em
ber, az olvasó ugyanúgy behúnyja a sze
mét, mint az elbeszélések egyik-másik
hőse, míg a mi kis életünkben is ugyan
úgy összefolynak az események, ugyan
Úgy összefonódik a jó és rossz, mint a
novellákban, míg nem merjük tisztára
seperni a magunk portáját, addig szük
ségszerű, hogy abban a konglomerátum
ban, amit életnek nevezünk, az ember
telenség és az igazságtalanság is gyak
ran felszínre törjön. Kevés ilyen etikus
kötete van a mai magyar prózairoda
lomnak : nemcsak állásfoglalásra késztet,

"Galgóczi Erzsébet: A vesztes nem te vagy (Magvető-Szépirodalmi, 1976.)
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