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A tiikör előtt

Az öregedés j,elei t az ember általában 30 éves kora u tán kezdi észlelni a
testén. Megállapítjuk, elkönyveljük e kisebb-nagyobb jeleket, igyekszünk a dol
gokon itt-ott igazítani, helyrehozni, amit még lehet, késleltetni, ami eljövendő: ám
fokozatosan mindez természetessé is lesz, rnint ahogy természetessé válik éle
tünk folyamán sok minden, hogy megnövünk. Ielnőtté válunk, kicserélődnek a
fogaink, időnként megfázunk vesv elrontjuk a gyomrunkat, - mcstantól fogva
természetessé válik lassú testi deformálódásunk. kötőszöveteink lazulása, fogaink
romlása, hajunk őszülése és kihullása is. S elérkezik a nap - nőknél úgy 50 éves
kor körül -, amikor az ernber belenéz a tükörbe, és egy ismeretlen arc néz
onnan vissza rá. Az apró elváltozások felhalm J::ódnak, s hirtelen megváltoztat
.Ják az összbenyornást: ekkor nem .is annyira az rémít el bennünket, hogy öreg
szünk és csúnyabbak leszünk, hanem önnön felismerhetetlenség ünk. Tudtuk ezt,
mondták ezt nekünk, - s lám, most itt van: eltűnőben az én, akit ismertünk.
akit épp hogy elfogadtunk. hisz kamaszkorunk tükörbenézései alkalmával még
Igencsak nem voltunk vele megelégedve; akit .:],gyan nyűgnek és lompos tehernek
is éreztünk sokszor, de .lényünk legmélyén belebonyolódott szerelemmel csüggtünk
rajta. Ez az idegen arc, amivel nem tudom magam azonosítani, mintha botrány
lenne a világ rendjében, mintha meralázna. Még 'próbálkozhatom magam kirázni
ebből amaszkból, beállhatok félprofidba vagy fél árnyékba, igyekezhetem a sze
memen keresztül előcsíflantani belül eleven ériemet - ideig-óráig még sikerülhet
ez -, ám nem ez az én perspektívám. Tükörképem ísmeretlensége érzékletessé teszi
a kikerülhetetlen tényt: személylségem elfoszlik, szétbomlik a világ bomlasztó
folyamataiban; hamarosan el tűnök, mintha csupán ködkép lettem volna: senki
leszek.

Most már erre vágyom leginkább: szembenézni evvel a ténnyel, nunden ken
dőzés, öncsalás és akarnokoskodó erőlködés nélkül. Le k,~1I sepernem mindent
erről az előttem levő ócska terepasztalról. minden porlepte, roskatag díszletet,
amivel vigasztalni akarnak engem. Még azt a könyvtárnyi bölcsességet is el kell
sepernem magam elől, amit összehalmoztak már az ernberek ebben a témakörben,
öregkori jóságról, hasznosságról. termékenvségről, örömről: szép ez, jó ez" biztos
sokan vannak, akiket lelkesít, s akiknek míndez elegendő, De az az ember, aki
már fiatal korában, a totális emberi lehetőségek idején is korlátait és lehetetlen
ségeit tapogatta, bizonyára nem a bölcs és szép megöregedés tornamezeíén gva
korlatozva tudja majd elérni a maga nyugalmi állapotát. Olyan terület kell ne
künk, ahol a leplezetlen tényekkel nézhetünk szembe, és ahol nem olcsó vigasz
vár.

A köznapi életben a halálnak, az én megsemmisülésének csupán a letagadása
érvényesül. Mégpedig bosszantó, bántó és hipokrita módon. S ez rámutat arra,
hogy itt valami nagy baj, eltí tkolt, elmérgesedett seb lehet emberségünk tes lén.
amit takargatunk. kozmetikázunk. "Ha> nagymama meghal. enyém lesz a kis zöld
ládíkóia" - mondja vidám természetességgel a család legifjabb, még eniutetlen
ernberségű tagja, aki egyébként mélyen, talán a leginkább szereti nagyanyját az
egész családból. Erro apa-anya s miriden jelenlevő zavarba jön, s közös erővel

igyekszik helyresimítani a kötelező takarót ami a jövőt fedi: "Ej. kncsím. nagy
mama nem hal meg, nem szabad ilyet mondani !" Miközben a nagymama 75 éves,
évek óta beteg. De ha nem is így lenne, nyilvánvaló, hogy meg fog halni. mint
minden ember. A gyerek aztán hamar eltanulja ezt a stílust, s ezentúl már
nem említi, hanem illedelmesen odázzia el a kérdést akkor is, ha a nagymama
néha-néha szót ejt róla.

Nem. mi nem halunk meg! Nem hal meg az apánk, az anyánk sem, - minrl
addig, amíg \ valóban meg nem hal, s amikor aztán gyakorlati magatartásunk
csikorgóan, jegesen őszinte: meghal számunkra az az öregember, s talán már
életében is meghal-t, legalábbis jócskán elhalt bennünk. Hiszen micsoda önte
gyelem, lelki tréning szükséges sokszor ahhoz, hogy "le ne lőjük" öregjeinket.
amikor életösztőnük hajszálgyökereit próbálják a rendelkezésükre álló korlátozott
méretű parcella általában rossz minőségű talajába eregetní ! Amikor jó tanácsaik
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vannak számunkra; amikor jelenlétük, tevékenykedésük fontosságát akarják bi
zonygatni. Tegyünk esak úgy, jó gyermekek, mintha valóban fontos és hasznos
volna mindaz, amit nyújtani tudnak, ne éreztessük velük, hogy meanyire ter
hünkre vannak, hogy apró ravaszkodásaik bosszantóak, hogy átlátszóak, megalá
z6ak kis csalésaik, öncsalásaik. Gonosz és lelketlen bestiák vagyunk, h~ nem
teszünk így, és vagyunk is sokszor i,IY€ln gonoszak és lelketlenek, mert számta
lanszor .Jelöjük'' az öregeket. amikor értésükre adjuk, hogy ostobák, feleslegesek,
és semmi haszna, sőt még kára is van annak a tevékenységnek, amit végeznek.

Érthető, megérthető, megmagyarázhatő és, százszorosan ís irgalommal keze
lendő az a tény, hogy az öregemberek sokszor becsapják önmagukat, hazugság
ban élnek. Ez a hazugság természetesen nem teljes létezésükre vonatkozik, rnert
megszenvedett, sok esetben színte ,;kiszenvedett" emberségük számtalan értéket
hordoz, mert munkás, másokért adott, szerétetet tartalmazó életútjuk végén hu
mán joguk, hogy őket is gondozzák, túrjék, elviseljék. megbecsüljék, szeressék,
Épp ezért - mivel az öregembeoí lét oly mélyen tiszteletre méltó - annyira za
varó az a csalás, ami belékeveredik. Am nemcsak az öregek életébe keveredik
hazugság és öncsalás, valamennyiünkét szennyezi ez az anyag, amit másokban
oly éles szemmal tudunk fölfedezni. Talán az a különbség, hogy amíg minden
mozog, kavarog bennünk, mint egy hullámzó víztömegben. a szennyeződés is moz
gásban van, s nem bőrösödik be, nem áll össze, mínt nyugalmasabb felszíneken
a moszat és a békanyál. Mí pedig rátekintünk az öregek életére, és szeretnénk,
nagyon szerétnénk a tiszta víztükrőt látni. A magunk életének, emberségének
kifényesedését reméljük mínden kítísztult öregemberi létben, s mindenkitisztu
latlanban az keserít el Ieginkább, hogy ez talán nem lesz lehetséges számunkra
sem.

"Az igazság szabaddá tesz benneteket." Az evangéliumnak ez a mondata
oly ragyogó, annyira létezésünk lényegére tapint, hogy bárhol, bármikor tetten
érhetjük valóságát életünk eseményeiben. Persze, itt nem a doktrinák igazságai
ról van szó, nem azokról, amelyeket precízen megfogalmazunk, hogy aztán alka-:
lomadtán esetleg fejbevágjunk velük másokat; nem azokról a szólamokba fog
lalt igazságokról, amelyek oly üressé válnak ajkatnkon. hogy csak bosszantják,
de legalábbis ásító unalommal töHik el azokat. akiknek sz6nokolunk. Az agyunk
ban forgolódó Igazság, ha nem járja át egész valónkat, inkább ront. mínt hasz
nál: bagatellizáíja, elvérszegényítí az eseményekkel, környezetünk, életünk törté
néseivel való találkozásaink eleven, megrázó erejét. Az igazság csakis akkor sza-

. badít meg és ad életet, ha személyes létezésünk mísztériumában érintkezünk
vele. Az "igaZSlág megszabadít" igazsága· tapasztatlati tény, de egyben ke
gyelmi tény is. Olyan boldogság a hét többi közt, ami éhségből és szomjúságból
ered, s igen mélyen kapcsolatban van hitünkkel is. Ez ugyanis azt .jeíentí : nem
akarunk semmit elfelejteni, letagadni; nem akarunk semmi illúziót, mert bízunk
a valooáge1viselhetóségében, sőt, annak reményteljes mivoltában. Elhisszük, elfo
gadjuk. hogya világegyetem, s benne az emberi egzisztencia legbelsőbb valósága
megszabadító erejű. Ami pedig megszabadít, az színte szárnyakat ad, - s ~gy

azt is mondhatjuk: boldogít. Tehát olyan a valóság szerkezete, hogy boldogító
igazság van a centrumában, s létezésünket oly módon birtokolhatjuk, hogy az
abba való ígazságszerű beilleszkedés hozáférhetövé teszi értelmességét és ragyo
gó mívoltát.

Nézzük meg ennek az áliításnak egyetlen tapasztalati vetületét. Gondolom,
sokunk élménye, hogy az élet legnagyobb ajándékai közé tartoznak azok a per
ceink, amikor különleges kegyelmi megvilágításban világossá válik előttünk énünk
igazi áliapota. S ezekben a percekben enyhén szólva nem azt látjuk, hogy nagy
szerű és remek teremtések vagyunk. El lehetünk ragadtatva az embertől általá
ban, s igazunk is van ebben az elragadtatottságunkban. hiszen "sok van, mi
csodálatos, de ...". Am ha én el vagyok önmagamtól ragadtatva. ez nyilvánvaló
nevetségesség, sőt visszataszító dolog. Az egész világ elhúzott szájjal fanyalogna
akár egy önmagától elragadtatott Szent Ferencen, Leonardón vagy Eins
teinen is. Ugyanakkor általában, titokban, sokszor akaratunk és józan
belátásunk ellenére mégis el vagyunk ragadtatva önmagunktól. - s ezért oly
értékesek azok a percek, ezért nevezhetők kegyelmieknek, amikor ez nem így
van, amikor az igazságnak megfelelően látjuk magunkat, valódi állapotunkat, s
evvel összefüggésben azt, hogy egyáltalán semmi sem illet meg bennünket, sem



elismerés, sem együttérzés. sem szeretet. Tökéletes szabadságra jut az ember
ebben a meglátásban : ez bizonyítja. hogy a legmélyebb valóság megismeréséről

van szó, És vajon mire jó. míre szabadít föl ez az állapot? Nem valamiféle ön
célú lebegésre, "magánüdvözülésre". hanem igen hétköznapi, egyszerű emberi
jóság gyakorlására. Arra. hogy ki'lépve szubjektumunk lehúzó kötelékeiből, ért
hessük, elfogadhassuk. szerethessük és szolgáihassuk embertársainkat.

Szerétnénk bölcs, szeretetteljes, termékeny életű, eleven szellemű. s lehetőleg

ép testű .öregernberek lenni, s ez nem reménytelen. Am a szép öregség is csak a
senkivé-levés hátterében bontakozhat ki, és valójában nem is tud úgy kibonta
kozni, ha erről a háttérről nem vesz tudomást. Az öregek igazságához hozzátar
tozik a leszegényedés és kifosztódás. a kiszolgáltatottság, a halál perspektívaja.
Ez az igazság is képes arra, hogy megszabadítson ? Micsoda kriptaszagú. jeges
dermedésnek tűnik! De emlékszünk egy nagypéntekre: a szent dráma tövében
állva, annyira utálatossá vált előttünk'közönségességünk, sekélyességünk és tisz
tátalanságunk, hogy amikor eszünkbe jutott: meg fogunk halni. - ez rendkívüli
és megnyugtató elégedettséggel töltött el. Éreztük, hogy ez az igazság: személyes
létbe való belegubancolódásunk bizonyos tekintetben oly reménytelen, hogy ennek
kell. szükséges, hogya halál vessen véget. S ne kerülgessük a szót, habár sokak
szemében botránykő: mindez csak azért igaz, mert van az ernber életében egy
kikerülhetetlen valami. aminek ha tetszik, ha nem, de bűn a neve. Ez a valami
akkor is érezteti deformáló, roncsoló. életellenes hatását, ha nem vesznek róla
tudomást, vagy egyenesen letagadják. Ilyenkor már azt sem lehet tudni. mi az
oka a kíüresedésnek, csak a tünetek nválvánvalóak.: keserűség, nyugtalan kín
lódás. unalom, boldogtalanság. Ha ilyenkor akadna valaki. aki ránéz erre a sze
rencsétlen emberre és a szemébe mondja: "Boldogtalan vagy? Bűn van az éle
tedben!" - ezzel nyilván nagy szelgálatot tenne neki. De egyre kevesebb az az
ember, aki felfedné ezt a tényt. Elhitették velünk, hogy a bűn fogalma megaláz
és lealacsonyít, s a bűntudat elnyomorft és szolgaságba dönt. Holott a tényeken
nem változtat azok letagadása. Itt tengődik körülöttünk egy erkölcsileg nyomor
gó, életereje gyökereiben megtámadott, boldogtalan embertömeg, és még azt se
tudja, mí a baja. TÜljeti kezelésekkel próbálkozik, holott gyökeres gyógyulásra
volna szüksége. Aki szembekerül önnön életében a bűn tényével. annak számára

'az is nyilvánvaló. hogya bűnt halál kell hogy kövesse. S a keresztény halál
abban különbözik a nem kereszténytől, hogy ez lényegében a bűn halála. 
egyébként pedig a bűn az a hóhér. amely megöli az embert.

A keresztény élet alapgondolata az újjászületés. Ez János evangéliumában,
Jézusnak Nikodémussal való beszéfgetésében van a legjobban összefoglalva; Szent
Pál teológiájának pedig sarkalatos tétele a Krísztus halálába való temetkezés
s a Benne való teljesen új élet élése (Róm 6), a rég!Í ember levetése s az új
ember magunkni öltése, ..aki Isten hasonlóságára tiszta igazságban és szeritség
ben alkotott teremtmény" (Ef 4,24). A keresztény ember hiszi, hogy a kereszt
vízben alámer-ülve megtörténik ez a halál, s onnan kiemelkedve az újjászületés,
a hit és a szentségi jel kegyelmi hatásaként. Úgy kellene végbemenjen egész
evilági életünk, hogy eme titokzatos módon elővételezett halál és újjászületett
élet történésekbe. személyíségünéc formálódásának testesült valóságában is egyre
Jobban kiábrázolódjon. Mégis legtöbbünknek az- a tapasztalata. hogy életünk vége
Ielé is még csak a csfráját hordjuk magunkban ennek a megújult. tiszta igazság
ban és szentsógben alkotott teremtésnek. Életünk történéseí valóban arra valók,
hogy a régi ember halála s az új növekedése legyen. Ez a folyamat a történések
hez való viszonyulás valóságnak megfelelő voltától függ, nem pedig valamiféle
igyekezettől és erőlködéstől - tehát lényegében inkább csak egyalapállástól
és a jó felé irányított tekintettől. - s a többi már a kegyelem, vagvis Isten
műve, hiszen valójában egyedül csak Ö az ura az életnek és a halálnak. Ez
egyáltalán nem azt jelenti. hogy valami tökéletlent átformáljunk tökéletesebbé.
bogy gyarló tetteinket jóakarattal, buzgósággal megreforrnáljuk: így igen szánal
mas lenne keresztény életünk! Nem kevesebbről van szó, mint meghalásról és
születésről, ~ tehát csupa olyan dologról, ami nem a mi hatáskörünkbe tar
tozik, hanem az Istenébe. Meghalásunk és újjászületésünk végbemenesének való
ságát életünk folyamán legtöbben újra és újra elodázzuk. Mí nt a rosszul súlyolt
keljfeljancsik, állunk féloldalunkra nundenféle kibillenés után, ami megrázkód
tatásaink. életünk eseményeinek ingásat kapcsán ideig-óráig helyes egyensúlyba
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lendített bennünket. Egy idő után igen fárasztóvá és elszomorítóvá válik az újra
és újra tettenérhetően beingó rossz egyensúly, az én-központúság. Ennek hamis
sága és kisszerűsége annál fájdalmasabban érint, rninél inkább világossá lesz a
másik, az istenközpontú egyensúly nagyszerű, igazságnak megfelelő mivolta s ak
kor keresni kezdjük azokat a lendítő erőket, amelyek képesek bennünket kiemel
ni a szubjektum kátyúiból. Ilyen kiemelő erő minden tárgyiasulás ís: mínden
munka, ami szolgálat is egyben, valamint a (nem keresettl) szenvedés, ami oly
pőrén tárgyiasít, hogy mellette valóban nincs helye semmiféle hazug bájolgásnak.

Itt állok a tükör előtt, szétmálló ábrázatommal szemben, s szemben a sötét
séggel, ami szernélyiségemet szétroncsolja és semmivé teszi. Nem vigasz és nem
megoldás semmiféle tréning, torna, testi-lelki higiénia és jóakarat. Egyetlen szi
Járd pontom van a sötéttel és a semmivel szemben állva: Isten, - aki úgy al
kotta meg a mindenséget, hogy boldogító igazság van a centrumában, s aki úgy
alkotott meg bennünket, hogy az igazságban szabadságra lelhetünk. Leépülő, el
szegényedő életemet, senkivé-válásomat elfogadom Istenem kezéből. Nem aka
rom kikerülni ezt a folyamatot, mert ráakadtam önmagamban valamire, ami ha
lálravaló, s aminek valóban meg kell halnia. Ennek már régen meg kellett volna
történnie, de mind ez ideig elodázódott: itt az utolsó lehetőség, ami biztosan
véghezviszi ezt a kikerülhetetlen, törvényszerűen kötelező eseményt. Úgy érzem
magam, mint az életem elején, - szinte izgatott várakozás van bennem. Elsza
kadni, elengedni, elhagyni: mindez olyan friss elszántságot követel az embertől,

ami szinte pontos megfelelője a fiatalkor hősi élet-vállalásának.

A "tátongó mélység Iábairnnál" nem riaszt. Nem azért, mert "glóriával átal
lépem azt", - hanem mert ,,0 ott is ott van énvelem". Nem tudok róla színte
semmit azon túl, hogy van, létezik. Bár vele éltem, ismeretem róla elrejtett, meg
fogalmazhatatlan, s szinte csak abban az egyetlen lendületben sűrűsödik össze,
amiben átadom magamat neki. De ebben a bizalomban és bátorságban van, erő

södik az ismeretem róla, - és a szerétetem is.

FECSKE CSABA VERSEI

Ecloga-töredékek

1.

A komor, sötét fenyők csak zúgnak,
a rend - az erdő - mindig helyreáll,
de a többitől kicsit távolabb
egy rakoncátlan fenyő sírdogál

2.

A tiiskéken tépett gyapjúszálak,
az összecsapódó bozót remeg:
erre terelte át nyáját valaki 
Nyomok, jelek. A hiány még meleg

3.

Nézd. a túlbuzgó vtrag
piroslik, nem retten vissza,

.s az őszt, akárha méregpoharat,
hirtelen fenékig kiissza

4.

Tüskés borókanyáj gubbaszt
a kiégett domboldalon
Sehol senk( Valahogy mégis,
gazdátlanul, a fájda·lom

5.

Az évezredeket őrlő

csillagok alól épp hogy kilátszom
Az egyetlen dalt, mit tudok,
Istennek néma c'sontomon játszom

6.

Pásztor, fölfaltad nyájad! (Jvöltenek
az éjszakában éhes farkasok .
Veszíteni valód már semmi, semmi:
vér helyett ·árnyékod csorog
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