
Minden olyan

Minden olyan átmeneti, suta.
Alkalomszerű, beszennyezett,
mint ez a pohár az asztalomon.
Lehetett volna másként,
minduntalan ez tolakszik föl bennem.
Valami torz esetlegesség szabja meg
Lépéseimet, időleges, halogató
hadmoz/iulataimat. E szélcsöndes,
libapiszkos porondon, ahol élek,
nem történik soha semmi
emlitésre méltó. Csak játszom.
A nyílt színen forgol6dom,
idegesen és zaklatottan,
az ép eszemet kockáztatva
holmi csalóka semmiségért,
egyetlen !,úszál törékeny szépségéirt.
Mintha értelme lenne,
mintha figyelne valaki rám.

Két őseredeti képet órzünk az emberről: Adám alakját a Biblia állítja elénk,
Prométheuszét a görög mitológia. Adám az istenközelség paradicsomi boldog
ságának emlékét hagyta ránk, Prométheusz az istenek elleni gyanakvását. Adám
azáltal boldog, hogy gyermeki szeretetben él Istennel, Prométheusz úgy akar
boldoggá lenni, hogy szembeszáll az istenekkel, és ellopja tőlük a Tüzet. Adám
ajándékba kapja a boldogságot, Prométheusz a meghódítására tör.

Ösünk mind a kettő, elődje minden boldogságkeresó embernek, nem· tagad
hatjuk meg egyiküket sem. De éppen az emberért való felelősségünk választ
keres a kérdésre: melyikük megoldása viszi előre igazán az emberiséget, melyi
kük m6dján lehet boldoggá (azaz tökéletessé: egészen önmagává és egészén
szabaddá) az ember?

Adám Isten bizalmas közelében él, "négyszemközt" vele. Benne, 1'1 Lét Tel
jességében ismeri meg önmagát és a világot, lényeglát6, homálytalanul áttetsz(j
tudással: belülről és fölülről lát mindent. (Mai hasonlatt$Zl azt mondhatnánk:
ahogyan a tervező ismeri az általa létrehozott mű minden csínját-bínját.) "Ne
vükön nevezi" a világ dolgait: tudja eredetüknek, lényegüknek és beteljesülé"
süknek legfontosabb titkát: Istentől neki szánt ajándékul, szeretetből lett min
den, s szeretetből van. ő maga is.

Az istenközelség biztosítja uralmát önmaga és a világ fölött: a teremtés foly
tatására .magát6l a Teremtőtől kapott fölhatalmazást. De nemcsak hatalma kor
látlan, hanem szabadsága is: nemcsak uralkod/:lat az egész anyagvilág fölött,
hanem akadálytalanul eljuthat a· végső beteljesülésig, a boldogságig: magáig
Istenig. Isten létre szerette a semmiből, s megajándékozta öntudattal, szabadsággal
meg szeretni tudással. Evvel a szeretettel Adám átlendülhet azon az áthatol
hatatlan szakadékon is, amely a végest az Abszolúttól elválasztja.

Emberi történelmünk leggyökeresebb titka ez: Adám a szeretetben egyesülhetne
1.~tennel - ő azonban mégis elutasítja fL fölkínált boldogságot, egyetlen élet
lehetőségét.
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Prométheusz szintén a lehet6 legnagyobbat szeretné elérni: a boldogságrll,
szabadságra törekvő. emberiség nagy fölfedezői, úttörői közül való, akik bátral'
és büszkén vágtak neki ismeretlen veszélyeknek, erejüket fölülmúló feladafoknalc
ts, hogy előbbre vigyék az emberiség ügyét. Az istenek világát, vagyis a töké
letességet ostromló ember testvére Adámnak, akit lsten szeretetből keltett
életre. Amit Adám élveszített (mert elutasította magától!), azt Prométheusz ?nál!
módon próbálja megszerezni.

Bátor és nagyravágyó, nem riad vissza semmilyen kockázattól sem. Ellop;«
a tüzet, amiben az istenivé' válás titkát sejti. Vállalkozása sikerrel jár, mégis
tragikusan végződik. Maga semmisíti meg azt, amit meg akar szerezni.

A Lét Teljessége szabadon, szeretetből, maga kínálja föl az embernek ön
magát. O viszont bátor és erős hódítóként próbálná magához ragadni a telJ
hatalmat. A tragikus félreértésre ráborul a szeretet fájdalma: az Ajándé~zó

kezéből erőszakosan kiütik azt, amit szeretetből készített, rablott préda lesz az
ajándékból, eltorlaszolódik azajándékos szerétet áramlása. - Minden szeretet
kudarca fájdalmas veszteség. De itt nemcsak egy mással-másképpen pótolható szeretet
közösség lehetősége pusztul. el, . hanem az ember legnagyobbra feszülő, Istent
ostromló vágya jut ·zsákutcába.

A Prométheusz nyomán járó ember legfőbb célja a függetlenség. A jólétért
vállalt meghunyászkodásnak, cifra ra bszolgasorsnak érzi az Istennek adottság
állapotát. Nem veszi észre, hogya lét csúcsán nem az egyeduralkodó hatalom
áll, hanem a magát ajándékozó ezeretet. Az önmagánál is többre vágyó ember
csak a szeretetben léphet túl saját magán. A Szeretetisten nem a függés jár
mában akarja tartani' az embert, hanem a szerétet egységében. Csak a szerétet
ben érheti el az ember legnagyobb és 'legigazibb (azaz legemberibb!) célját:
CI megisteniLlést.

Az ember mégis elutasítja ezt a lehetőséget, és önellátásra rendezkedik be.
Létrehozza az ész uralmát a test és az anyagvilág fölött. Viszonylagos nyugalmat
teremt magában és maga körül: környezetévé szelídíti a természetet, ésképess4
geit föltárva igyekszik megvalósítani önmagát, tervezi egyre szebb jövőjét. Esz
szerű világban talán helyet ad valami világmozgató Első Oknak, az embert
megborzongató Nagyszerűnek, űnnepélyesnek is, igyekszik ünnepekbe, szertartá
sokba, mítoszokbabeleterelni m,élyebbről fakadó és távolabbra nyitó vágyait.

Az ember azonban nem csupán észlény. Hódítása sikerrel járt, éppen győzel

mében azonban elveszítette azt, amit a szeretet szabad ajándékaként kínáltak föl
neki. Szabadságra vágyott, a szabadság pedig az' volna, hogy akadálytalanul el
érheti a tökéletes létet, boldogságát. Ehelyett csak függetlenüIni próbál.ta Sze
retettől: így aztán "eli(iegenült" a világtól, az emberektől és önmagától. Eltöl
tötte a "szorongás": .hiányzik belőle az alapok biztonsága, a célbajutás és a be
teljesülés öröme.

Többre vágyódása í1tdította neki vállalkozásának, 8 most éppen a végtelen
vágya (tehát a tökéletes boldogság és szeretet sóvárgása) sajdul bele a kudarcába.
Rabjává létt annak a világnak, amelynek a csúcsára igyekezett fölkapaszkodni.

Prométheusz hősi tragikuma és Adám törékeny boldogsága ..:.. vagyis az
ember igazi helyzete - Krisztusban válik nyilvánvalóvá. Benne ölt testet lsten
végtelen emberszeretete: O egészen kiszolgáltatja magát az embernek. Nem
akármilyen ajándékot kapunk tőle, hanem saját magát: a Tökéletes, Abszolút
Lét, a Valóság maga ajándékozza magát nekünk. - De benne válik láthatóvá az
ember lényege is: Krisztus életre-halálra szereti azt, akit mennyei Atyjának
nevez, egészen egy vele - s ez az egység fölébe emeli minden végesnek és
tÖTedékesnek. Szeretetűk így valóban erősebbnek bizonyul még a halálnál is:
Az Atya föltámasztja a halálból. "O az elsőszülött a holtak ,közül" - benne va
lósult meg először és egyedül teljesen az a mindent elsodró szeretetáram, amel."
t'alóban a tökéletes szabadSágba és szeretetbe, az Istenig tudja elragadni az
embert. .
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Az istenvágytl ember nem kaparlnthatja meg Istent hoditásai során. De a17Út
meg nem Mdithatott, az a világ legcsodálatosabb ajándéka ként az övé lehet: el
érhett Ot, ha újra ráeszmél a1'1'a, amit eredetileg tudott és ami Krisztusban föl
tárult: ha ráébred arra, hogy szólítják, szeretik, és igennel felel a hívásra. Elfo
gadja a szeretetet, és maga is szeretni kezd: embertársai között éppúgy, mint
VÍ8zontszeretve Azt, ak~ mélyeiben és a messze&égből, "odatúlról" szólítja ót.

A keresztény hitben ez a világ tárul föl az ember előtt: ismét négyszemkOzt
tlan Istennel, s ebben az istenközelségben fölismeri a mindenség eredendő e(}fl
ségét és végső titkát, s megszabadul az elidegenüléstöl meg a szorongástól.

A misztikusok intenzivebben, oldottabban és odaadottabban élik át azt, amit
kezdő-kezdetlegesebb fokon minden keresztény eleven hittel vall: a Teljesség,
amire (Akihez!) tudva-tudatlanul törekszünk, maga közeledik felénk, s a ezeretet
természetes mozdulatával ajándékozza nekünk magát. Jézus kereszten kitárt kar
jával egybeöleli az egész világot: minket mindnyájunkat, Adám és Prométheusz
utódait, akik valami úton-módon isteni tökéletességre, életre és boldogságra vá-
gyunk. .

PÉTERY KATALIN VERSEI

Égig érő rózsák

Nem ismertelek. Véletlen hozott ide.
s most nézlek. Arcodon ijedt csodálkozás, s
szemed zárt titok. Nincs se tüze, se szine.
kutató kedvem benne titkot ás.
Mikor magállt benned a sziv dobbanása
mindent ölelő, vagy bölcsen eldobó volt
tekinteted? A békesség varázsa
egyetlen örökös hallgatásba zár.
Nem tudom, volt-e örömmel és kinnal
lázveréses fojtó gyötrelmes szerelmed
vagy alázatlan-büs.~kén, s.?iíz.i álmaidban
tiszta dalt dúdoltál? Lustán, kereveten
folyt életed napja, vagy kemény rideg

munkq
rabságba kötött. Nem tudom, a szellemed
ormokra vágyott, vagy a betüket is unta?
Nem tudok semmit. De ravatalod felett
íme imát mondok. Istenem! köszönöm
az életemet. Hogy a gyümölcs érik,
hogy s'zívem fénylik, h091J itt e küszöbön,
kapud előtt, viráQ nyílik az égig
és hazatérőn megfáradt gyermeked
a Te r6zsáid között fehéren megpihen
Köszönöm a rózsát. "Es most szívem felett
fény gyúl ki hirtelen és ragyog6 íven
a hála hídján minden érzésemmel én
elindulok Feléd... tán még soká élek
De életemben ezután ez a friss zsenge

fény
lesz a dísz és Feléd száll minden ének
Istenemr Idegen nő ravatalánál
megtalált hitemmel áldó könny éget
és hogyha majd engem szólítanál
csak azt érezném, hogy szeretlek
Téged.

Levél

Címzett ismeretlen. Valahol
falusi csend asztalára hajol,
vagy egy pestL panelházban .ül és ástt.
Idegen ember te vagy az te másik.
Nem tudok rólad 'semmit, s nem segít
a képzelet. Hangod se hallom én
s neked írok. I

Papír, ceruza eléd visznek most,
hogy testvérem legyen, ki messze űl

kezében versem és szeret talán.
Mert én tudom, hogy sok rossz éjszakán
a szíve fáj. S tudom róla, hogy néha
újjongva repüíkedve és néha méla
Esték rlngc1tják halk álmodozásba,
s rejteget egy titkot, senki ne lássa.
Tudom, néha vágy is perzs~l

s most simogatlak ezzel a kis verssel
Dédelqetlek, szeretlek, nem is vers ez
de ölelés, te messzi, messzi kedves
Címzett Ismeretlen, csak ennyi volt
levelem. S tán rád fénylett mint a hold
simogatott meleg testvéri kéz
segítő szem, mely kéken áldóan néz
Már vége. Küldöm. S akár tépjed széjjel
bizalmam lelkem rajta a pecsét.
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