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Primavera

Jól emlékszem arra a napra, pünkösd vasárnapja volt, igazi primavera, ami
lyenről az ember hosszú téli éjszakákon szokott ábrándozni, amikor nyo
masztóvá válik az égbolt változatlan szürkesége, a korai sötétedés, a csont
fagyasztó szél pustolása, léptek ropogása a hóban, ami úgy visszhangzik,
mintha valaki árnyékként követne bennünket, s hiába is igyekszünk meg
szabadulni ettől a hívatlan idegentől, sarkunkban kullog egykedvűen, hogy
kihallgassa felerősödő szívverésünket. Két-három napja fülledt meleg volt,
amit sem az enyhe májusi szél, sem az "aranyat érő eső" nem zavart meg a
szokástól eltérően, s az emberek felszabadultan tárták ki az incselkedő, orca
pirosító napfénynek testük rejtekeit. mit sem törődve a korábban szégyenlő

sen takargatott kelések és hirtelen.megjelenő szeplők visszatetsző látványá
val; bár néhányan elsápadtak és feszengtek ettől a szemérmetlen önmutoga
tástól, mert attól féltek, hogy a test lelepleződése,kitárulkozása miatt a lélek
oly vadul kezd ficánkolni, akár egy hároméves telivér, hogy elszakítva pány
váját, őrült vágtában csillapíthassa fékevesztett vágyait.

Aznap kivételesen Horkay nagyapáméknál aludtam; már kora hajnalban
fölébredtünk, nagyapám a fürdőszobába ment, hogy elvégezze szertartásos
reggeli borotválkozását és hideg vízzellezuhanyozzon, de abból, hogy több
helyen is megvágta arcát a borotvával, arra következtettem, hogy ő is nyug
talan, amit azzal az ironikus és kissé bosszús kijelentéssel iparkodott palás
tolni, miközben ártatlan képet vágott, hogy "megöregedett a beretva is, akár
csak a gazdája, ki kéne köszörültetni csorbáinkat". Mivel maga is érezte,
hogy megjegyzésével nem sikerült elterelnie éber figyelmemet vérző arcáról,
egy tréfával próbálta föloldani a feszült hangulatot, "mi az, a fiatalúr még
mindig ágyban van, tán a cselédlányt várja, hogy kicsalogassa?", mire nem is
tudom, szégyenből vagy egy ördögi sugallatra talpra ugrottam, s miközben
bezárkóztam a fürdőszobába, az orrom alatt motyogtam: "az bizony jó len
ne!" A meleg víz gőzétől hámló vakolat, a penészes és pókhálós plafonsar
kok, a megrepedezett mosdócsempe, a rozsdás nyílászáró szerkezetek újra
visszazökkentettek merengő és tétovázó hangulatomba. A fürdőszoba abla
kán át kitekintettem, s láttam a vörösesbarna, nyikorgó vaskaput, aminek
törött fogantyúját lenyomva belépünk az udvarba, ahonnan jobbra kell for
dulni, hogy egy szűk kis ösvényen a lakásajtóhoz vezető lépcsősorigjussunk,
amely utat virágoskert övez, s a drótkerítés mentén végig orgonabokor hú
zódik, úgyhogy ha április végén vagy májusban vendég jött Horkay nagyapá
mékhoz, szinte megmámorosodott a fehér és lila orgonavirágok illatától, a
tulipánok, az ibolyák, a pünkösdi rózsák színpompás látványától, s mindez
még kiegészült a kerítés utca felőli részén virágzó akác-hárs-gesztenye-juhar
fák fehér és halványsárga virágainak és a szomszédos kert gyümölcs- és ja
pánbirsfáinak édeskés illatfelhőjével, a darazsak és cserebogarak zizegésé
vel, s így valóságos botanikus kertben érezhette magát. A látvány és a hideg
zuhany valamelyest megnyugtatott; s egészen jólesett a nagyanyám készítet
te májpástétom kaláccsal és forró citromos te ával. Úgy gondoltam, ha meg
próbálok bőségesen és szép komótosan enni, legalább arra a kis időre elte-
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relem gondolataimat a tizenegy órás istentiszteletről, amikor is az egész
gyülekezet előtt számot kell adnom arról, hogyan erősítettem meg lelkem
ben a hitet, s az első úrvacsoravétellel megpecsételem a szerződést Isten és
kétkedő lelkem között. Éppen azért aludtam aznap éjjel nagyapáméknál és
azért akartam vele együtt készülődni az istentiszteletre, mint szoktuk a prae
paratio adventuson, ugyanis ~} akartam neki mondani: azért háborog a lel
kem, mert még nem láttam Ot, bármennyire is törekedtem arra, néha már
az ájulásig is elrévedeztem, hogy meglássam és kitárjam előtte egész benső

met, hogy belém hatolhasson, megjelenhessen lelki szemeim előtt, minden
kísérletem kudarccal végződött.De valahogy nem volt elegendő bátorságom
vívódásaimat kiteregetni, pogány érzéseimet és ellenállásomat felfedni, mert
akárhányszor nekiveselkedtem az első szónak, mindig felsejlett előttem

Horkay nagyapám ítélete, ha káromlást vagy istentelen beszédet hallott kör
nyezetében, "pogány beszéd ez, aminek semmi értelme". Csendben kortyol
gattam a teámat, anélkül, hogy nagyapámra emeltem volna a tekintetemet,
hisz bajuszának és dús szemöldökének evés közbeni alakváltozása tiszteletet
parancsolt bennem, amióta csak az eszemet tudtam; ehelyett nagyanyámra
vetettem egy hálás pillantást, amiért még egy szelet kalácsot kínált felém,
ezzel is meghosszabbítva a hallgatás idejét.

.Unus quisque sibi Deum fingit, mindenki teremt magának Istent, mert az
istenség nélkül elveszítjük azt az egyetlen bizonyosságot, amire létünket
vonatkoztathatjuk, s föloldódunk a semmi káprázatában, az éj varázsában.
Istent teremtünk, mert nélküle hiábavaló minden szándékunk és igyekeze
tünk a végtelen kiterjedésű világvalóság megismerésére és megértésére.
Istent teremtünk, mert a véges létű dolgok és élőlények között árvának érez
zük magunkat: tudattal és ésszel megvert, átkozott sorsú árvának. Istent te
remtünk, mert oly sokszor némák maradunk, amikor szólnunk, védekez
nünk vagy vádolnunk kéne, ha lenne hozzá erőnk, de tehetetlenek vagyunk
a hatalmasokkal, az akarnokokkal és a törtetőkkel szemben, akik átgázolnak
rajtunk, s nekünk végső menedékre van szükségünk, hogyelviseljük a vere
séget, a megaláztatást. Istent teremtünk, mert önzőséget, számítást, kegyet
lenséget és közönyösséget látunk magunk körül mindenütt, amikor támaszt,
szeretetet és békességet keresnénk, hogy magányosságunk óráit megoszt
hassuk valakivel, hogy föloldódjunk a másikban, és örömet okozzunk neki
puszta létünkkel. Istent teremtünk, mert hitünk arra irányul, hogya rend és
a harmónia legalább az imagináció világában megvalósuljon; a hit ugyanis a
lélek elmélkedése, szemlélődése és ön megfigyelése. Istent teremtünk, mert hiá
nyában értelmetlen, kilátástalan, kiúttalan s épp ezért elviselhetetlen az élet.
Hisz van-e az egyetlen valóságos létező nélkül értelme a szónak, amivel épp
azt akarjuk kinyilatkozni, hogy lelkünk az isteni fényességet, békességet és
szeretetet áhítozza. Lehet-e hiányában értelme a virágok illatának, májusi
eső után a gombák szaporodásának, szelíd szemű galambok turbékolásának,
terhüket viselő anyák hitének, hogya kínt elviselni érdemes? Az Isten elrej
tőzött előlünk; hiányában oly magányosak vagyunk, akár nyári zápor után
a tátika kelyhében kuporgó esőcsepp, pünkösdi rózsa sziromgörbéjében
virágport gyűjtögető méhecske, falusi porta udvarán láncraverten csaholó
komondor, országút szélén felejtett megváltó-pléhkrisztus vagy akár a fel
bukó Nap, az égboltra szökö telihold, az Engonassin csillagképe, amely Or
feusz panaszos dalát zengi, mert az emberi ész elrejtette a lélek elől a Min
denhatót, s ahhoz, hogy megnyugtassuk kétkedő, hitetlen lelkünket, ki
kell terjesztenünk képzeletünk horizontját a valóságos számok határán is túl
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s az örökkévalóság világában megpillanthatjuk a rejtőzködő Istent" - mond
ta nagyapám, és két kezét a teáscsésze karimájánál összekulcsolta, mintha
imádkozott volna. Nem nézett egyikőnkresem, szeme a konyhaablak üvegén
át a szomszédos kert virágzó gyümölcsfáira tévedt, és szelíden odaguggolt
egy virágszirornra, boldogan nyugtázva a természet megújuló termékenysé
gét. Valahonnan messziröl, a belváros felől harangszó áradt szét a rezzenés
telen, fülledt levegőben. Feszengve ültem a fehér hokedlin, mert Horkay
nagyapámat tizenöt év alatt sohasem hallottam ily eltűnödve, révedezve
beszélni, mintha nem is hozzánk szólt volna, mintha magában ülne egy erdő

mélyén, fának támaszkodva és az előtte tűzben parázsló, pattogó fahasábok
kal perlekedne, akárcsak Zarathustra, aki végső megoldásként a magányt
választotta, s a fákra, a virágokra. a gyümölcsökre, a kígyóra, a sólyomra, a
rétisasra szándékozott hagyni minden tanítását, hogy mind az ő életének ér
telmét hirdessék a hiábavalósággal szemben.

"Az ember a lelket óhajtja megismerni, ahol Isten is lakozik; a lelket, ami
éppoly megfoghatatlan és megfejthetetlen tartozéka az embemek, mint a
szeretettel együtt járó kín, kiszolgáltatottság s az abból fakadó tehetetlenség
érzet; a lelket, aminek éppúgy bimbóznia, megpattannia. virágot hozni és
megtermékenyülnie kell, akár a gyümölcsfa termésének, hogy azzá legyen,
amivé Isten teremtette: megérett gyümölccsé; a lelket, amiről Pascal oly vilá
gosan írja, semmi sem egyszerű, ami a lélek elé tárul, s a lélek sem tárja magát
oda soha egyszerűen akárminek. Az ember szándéka arra irányul, ha Istenről,

ha müvészetröl, ha tudományról beszél, hogy szelleme parányi lámpásával a
lélek tartományát világítsa meg; hogy iparkodása gyakran hasztalan marad,
vagy csak felemás eredménnyel zárul, annak az a nyilvánvaló oka, hogy fölé
nyes és magabiztosnak látszó racionális logikájával akar birtokba venni egy
olyan területet, amelyre nem vonatkoznak a ráció törvényei, s amely terület
épp azáltal tréfálja meg az embert, épp azáltal állít megismerése elé aka
dályt, hogy ellentmond a józan ész önhitt tetszelgésének és nárcisztikus csil
logásának. Ne is áltassuk magunkat azzal, hogy az emberi lét és a valóság
értelme valaha is könnyen megnyílik és megvilágosodik előttünk anélkül,
hogy a lélekkel mint valóságos és meghatározó tényezővel számolnánk; mert
a lélekben gyökereznek azok a hajszálerek, amelyek közül valamennyiünk
ben megvastagszik s éltető gyökérré válik néhány, mely jellemünket ilyen
vagy olyan irányba befolyásolja."

Nagyanyám csendben a mosogatókagylóba pakolta a teáscsészéket és a
kistányérokat, kezét kötényébe törölte; nagyapámról félresikló tekintetem
mel követtem mozdulatait, ahogy galambősz hajában megigazította a szür
kés csontcsatot, ajka meg-megszívta fogsorát, miközben nyelvével kitiszto
gatta az élettelen fogak közűl az ételmorzsákat, ahogy néztem, eszembe
jutott, hányszor, de hányszor ijesztgetett azzal, ha valami csínyt követtem el,
"ne légy ilyen gonosz lelkű gyerek, mert azonnal elvisz szolgájának az ör
dög". Ennek a láthatatlan lénynek a gyakori emlegetése mindjobban meg
ragadta a fantáziámat, s a vasárnapi istentiszteleteken, amikor a lélek meg
tisztulásával kellett volna foglalkoznom, azt latolgattam, vajon ki lesz a gyü
lekezetből az ördög következő áldozata, akit zsákjába dugva magával cipel a
Tartaroszba, hogy soha többé ne lássa meg a mennyek országát. Ez a "zsákos
kép" onnan eredt és ragadt meg látomásaimban, hogy valahányszor édes
anyámmal a piacra mentem vásárolni vagy csak az utcán sétálgattunk, s
akaratoskodni kezdtem, mert valami apróságot nagyon szerettem volna meg
kapni, anyám hangosan megjegyezte, erősen megszorítva a csuklómat, "jön a
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cigányember és a zsákjában elvisz, ha tovább nyafogsz", mire a legtöbb eset
ben egy idősebb járókelő anyám cinkostársává szegődött és fenyegetően

rám ripakodott, amit édesanyám máskor sohasem tűrt volna el, "gyere csak
ide, te kisfiú, hadd vigyelek el azonnal, odaadlak a cigánynak", amire ösztö
nösen közelebb bújtam anyámhoz, elakadt a lélegzetem is rémületemben,
mert arra gyanakodtam, hogy éppen ennek az idegennek az alakjában akar
közelembe férkőzni az ördög, aki számomra egy volt a félelmetes cigány
emberrel. Hogy mennyire nem bírtam szabadulni az ördög látomásától, az
alábbi eset bizonyítja a legjobban: egyszer csak azért tértem be a katolikus
Szent Anna-templomba - amit korábbról, a karácsonyi ünnepek idejéről

már jól ismertem, hisz néhányszor sikerült rávennem nagyanyámat, hogy
vigyen el megnézni a kis Jézuskát a jászolban -, hogy az oltárképeken, az ol
dalhajók fülkéiben elhelyezett szobrokon és a mennyezeti freskón minden
alakot jól szemügyre vegyek, hátha valahol fölfedezem a megbúvó ördögöt, s
miután a kísérletem nem járt sikerrel, kifelé indultam az egyik oldalajtón,
ahol belebotlottam egy féllábú cigány koldusba, aki kérlelőn és esdeklőn

tartotta felém bal tenyerét s jobbjában egy hegedűt szorongatott; úgy meg
ijedtem ettől a rongyos öltözetű és elesett embertől, hogy akárhányszor a
képzeletemre hagyatkoztam az ördög alakját felidézendö, mindig is ez a sze
rencsétlen nyomorék szerzet jelent meg nekem, kiszorítva a korábban vas
villás szörnyetegként elképzelt pokolfajzatot. Némileg akkor módosult ez a
gyermekkori álomkép az ördögről, amikor egy alkalommal megvallottam
Horkay nagyapámnak kételyeimet és látomásairnat az ördögről, s ő a követ
kezőképpen igyekezett eloszlatni tudatlanságomat: "az ördög, a sátán, a
démon, a gonosz, a megrontó, a rossz, Bál, Beliál, Belzebub mind egyetlen
valóságosan is létező lény, akárcsak a Jóisten, s hogy ennyi néven szerepel,
az azt bizonyítja, hogy egyetlen vallás sincs, amelyik ne ismerné el a rontó
szellem létezését és ne hinne valóságos erejében; ugyanakkor azért is van
annyi neve, mert ez a rontó szellem sohasem aluszik, mindig más alakban,
formában és maszkban kísért meg bennünket, nehogy felismerjük, s ha az
ember nem készül föl minden pillanatban arra, hogy megküzdjön vele és
visszaszorítsa csábító vonzerejét, akkor előbb-utóbba hatalmába kerül, mert
a kiűzött pokolfajzat hetedmagával tér vissza vereségének színhelyére, hogy
gyilkos pikáit a készületlen, önhitt és óvatlan lélekbe döfhesse. Ezért hát
sohasem szabad elhinned, hogy az ördög valaha, egyetlen pillanatra is le
mondott arról, hogy saját hálójába cserkésszen, mint ahogy a halászok szok
ták varsába csalni a halat; sőt minél inkább elhiszed azt, hogy a Jóisten
megvéd alantas és érdemtelen szolgája ravaszkodása és ármánykodása ellen,
annál inkább kiszolgáltatott leszel a démonnal, az ördöggel szemben, mert
előbb a démont kelllegyőznödmagadban, hogy igazán hinni tudj Istenben."

Ezeknek a mondatoknak az értelme visszhangzott az agyamban, ott, a
konyhában ülve, miközben nagyapa egy befőttesüvegből pár félbevágott
őszibarackot evett, s a megsűrűsödött szirupból néhány kávéskanálnyit egy
pohárba öntött és felhajtotta. Egymás mellett ültünk a konyhaasztalnál és
hallgattunk, mintha halotti tort ültünk volna, ahol a hallgatás a tisztelet és
az emlékezés jele; vagy mintha valami titkos beavatási szertartásra készül
tünk volna, amelyben a nagyapák feladata, hogy unokáikat bevezessék a tár
saság, a gyülekezet soraiba, s mivel ők már túlestek a ceremónián, nem tulaj
donítanak nagyobb jelentőséget neki, mint az évente ismétlődő karácsonyi
vagy húsvéti ünnepeknek, ugyanakkor még emlékeznek arra (más, fonto
sabb dolguk nem lévén hátra az életből, mint hogy emlékezzenek és számot
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vessenek a múlttal), hogymilyen izgalom feszítette kíváncsiságukat a cere
móniát illetően, s épp ezért néha-néha egy elejtett mondattal, kifejezéssel
úgy tudják megnyugtatni a beavatásra várót, hogy az észre sem veszi, mikor
és hogyan jutott túl az izgatottan várt eseményen. Bár engem feszélyezett az
a tudat, hogy még mindig több mint két óránk van hátra a harangszóig, ami
közvetlen közelünkben fog megszólalni, ugyanis az imaház mindössze három
háznyira volt nagyapáméktól. Csak évekkel később döbbentem rá, amikor
magam is jó néhány konfirmációnak lehettem tanúja. hogy azokban az órák
ban voltaképpen jobban foglalkoztatta fantáziámat az ördögtől, a démontól
való félelem, mint hitem megerősítése,hisz attól a meggyőződéstől szenved
tem, hogy valószínűlegazért nem láthattam mind az ideig a Jóistent, mert az
ördög hálójába kerültem, s egy olyan zsarnok foglya vagyok, akinek alétét
és alakját semmivel sem láttam világosabban, mint az Istenét; az viszont
bizonyosnak tűnt a számomra, hogy elevenebben hatott rám a démon, mint
amennyire illő és megengedhető. Ma már tudom, hogy az ördög, a sátán lé
tezését tagadni igen nagy szűklátókörűségrevall, s csak azért teszik néme
lyek, mert az ördög létének és hatalmának a tagadásával szeretnék kizárni
mások előtt annak a lehetöségét, hogy ők valaha is sátáni tettet lettek volna
vagy lennének képesek elkövetni; "hiszen ha az ördög, a démon nem létezik
-vélekednek -, akkor ki meri azt állítani, hogy olyan tettet követhetek el,
amit sátáninak vagy démoninak nevezhetnénk, nem, szó sem lehet démoni
megszállottságról, sátáni örületröl, ördögi gonoszságról, ha ezek a gonosz ha
talmak nem léteznek, minden olyan állítás, amely bizonyos tetteke t és gon
dolatokat a sátánizmus birodalmába akar utalni, puszta fikció, az ember
nem a sátán sugallatára vétkezik, csupán olykor-olykor enged az erkölcsi ti
lalmakat megszegni kívánó vágyának". Ugye mondani sem kell, hogy az ilyen
képtelen logikának a gyengéit kihasználva férkőzik közelünkbe a tagadott
lény, ahogy kamaszkorom kedves írója, André Gide oly találóan állítja egy
helyütt naplófeljegyzéseiben: "el van ragadtatva: tudja, sehol sem rejtőzhet el
jobban, mint . .. a racionális magyarázatok miigott, amelyek az alaptalan felte
vések rangjára fokozzák le. Sátán, avagy az alaptalan feltevés: azt hiszem, ez a
legkedvesebb álneve"; vagy néhány sorral odébb: "hiszen én sem hiszek az ör
dögben. De dühít, hogy Istent csak akkor szalgálhatjuk, ha hiszünk a létezésé
ben, az ördögnek pedig ahhoz, hogy szolgáliuk, semmi szűksége rá, hogy
higgyünk is benne. Épp ellenkezőleg: akkor szolgáliuk a legjobban, ha tagad
juk."

Reggeli után nagyapám a nagyszobában lévő kályha melletti karosszékben
ült, amelynek bal kartámlájából kiálló vesszőkkel matatott, miközben le
hunyta szernét, s én zavarban voltam, mert sohasem tudtam eldönteni, hogy
magában meditál-e valamin, vagy el-elszunnyad néhány percre, s csak meg
szokásból járnak ujjai a letördeIt vesszőnyalábokon.Mindenesetre ez a külő

nös szokása, hogy lábát szüntelenül mozgatta (amiért nagyanyám gyakran
zohorált: "hagyd abba a mocorgást, apuka, mert idegesít ez a sutulásl") és
fejével olykor bólogatott, azt a benyomást keltette, mintha imát mondogat
na. Ott ültem vele szemben a sezlon sarkába kucorodva, akár egy macska,
készen arra, hogy egyetlen intésére a következő pillanatban odasimuljak hoz
zá; de nagyapám mintha tudomást sem vett volna jelenlétemröl, száját egy
kedvűen mozgatta, mint azok az idős asszonyok, akiknek idegzsábajuk van,
és úgy jár az ajkuk, akár a nyúlé. "Nagyapa, mondd, te már láttad az Istent?",
böktem ki hirtelen, attól való félelmernben. hogy többé nem lesz alkalmam
föltenni ezt a kérdést aznap; s éreztem, hogy nagyanyám meglepett tekintete
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valahol a homlokom közepére tapad, mintha azt vizsgálgatná, hogy való
ban én mertern-e elöhozakodni egy ilyen ostoba kérdéssel, s oly elképedve
meredt rám, mint azokra szoktunk, akik bizonyos kedvelt barátainknak min
denféle alaptalan pletykát terjesztenek rólunk, hogy összeveszítsenek velük,
s mikor megneszelik, hogy fondorlatos ármánykodásukról tudomásunk van,
azt kérdezik tőlünk, "mondd csak, hallottad, mit híresztel rólad x meg z?", s
a pillanatnyi meglepetéstől szóhoz sem jutunk. Nagyapám tovább szöszmö
tölt a karfa egy rakoncátlan vesszöjével, amelyik sehogy sem akart vissza
bújni abba a kis luk ba, ahonnan éppen az előbb húzta ki. A várakozás mind
jobban a kétségbeesés határa felé sodort, s az a sejtésem támadt, mintha
azonnal elnyelne egy örvény, s hiába is kapálózok és kiáltozok segítségért,
menthetetlenül süllyedek egyre mélyebbre.

"Mily könnyű lenne a hit vállalása, a szeretet megtartása, kételyeink legyő

zése, a helyes és mértéktartó cselekedet kiválasztása, a törvény gyakorlása,
hogyha azt mondhatnánk Istennek, jelenj meg, Mindenható, ha létezel és
mutasd meg magad, vagy mutass föl legalább valami jelt, ami létedet iga
zolja, hogy hinni tudjak benned. Egyszer Jézust a Szentlélek a pusztába vit
te, ahol negyven nap és negyven éjjel böjtölt, s amikor megéhezett, megkör
nyékezte őt a sátán, s azt mondá neki gúnyosan: ha Isten fia vagy, mondd,
hogy e kővek változzanak kenyerekké, mire azt felelé neki Jézus: nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából szár
mazik. Máskor pedig Jézushoz mentek a farizeusok és a szadduceusok s arra
kérték őt, mutasson nékik mennyei jelt, s ő azt felelte a kétkedöknek. mikor
estveledik. azt mondjátok: szép idő lesz, mert veres az ég, reggel pedig: ma
zivatar lesz, mert az ég borús és veres, képmutatók, az ég ábrázatját meg tud
játok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? Azt mondom hát, ne a jelt, ne
a csodatételt keresd, hanem a csoda forrását; s zárkózz a te lelked legbelső

szobájába és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van, aki titkon néz és nyíl
tan megfizet néked, ha hiszel abban, hogy szemed elől elrejtőzve is megvilá
gosítja látásodat, megerősíti és megtisztítja a te lelkedet és fogékonnyá tesz
téged a csodára. Hiszen az Ő léte is csoda, valóságos csoda, s csak a hitetle
nek, a vakok, a hatalmaskodók mosolyognak az Ő rejtőzködő valóságán,
mert inkább hisznek saját vélt erejükben, elméjük fogyatékosságában, gőgös
ítéleteik csalhatatlanságában és a maguk hasznában, mintsem meghajtsák
fejüket az egyetlen valóságos létező csoda előtt; s előbb vajákossá, bélpok
lossá, magatehetetlenné, kegyvesztetté, kitagadottá, reménytelenül bolyon
gó, hazátlan koldussá kell lenniük, hogy megnyíljon a szívük az Úr szerete
tére. Ne restelkedj hát amiatt, hogy homályos szemeddel nem láttad a Min
dcnhatót, úgysem a szemed lesz az a testrészed, amely képes lesz megpillan
tani és befogadni a fényesség urát, hanem a lelked, amely most boldogtala
nul áhítozza az ő valóságát. Csak azt ne feledd, hogy egyszerre nem szolgál
hatsz két urat, s ha le akarod győzni a lelkedben rejtőző és fészket verő

ördögöt, aki folyton azt kérdi tőled: látja-e már a te szemed a Mindenhatódat?,
azt feleid néki: gyenge az én szemem ily fényességet látni, de az én hitem ép
pen elég erős és fényt adó ahhoz, hogy megvilágítsa a te sötétben bujkáló
alakodat, s kiűzzön téged a testemből."

Nagyapa, ahogya karosszékben ült hátradőlve. az ablakon beszökő nap
sugár a falon araszolva egyre közeledett hozzá, s egy váratlan pillanatban
(pedig amíg beszélt, végig őt néztem) a fénynyaláb középpontjába került épp
úgy, ahogy a színházi előadáson egy-egy tragikus hős a világosító reflektor
fényébe, hogy kiemelje őt a háttér sötétségébőlvagy a félhomályból. Én azt
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hittem ebben a különös kora nyári fény-árnyék jelenségben, hogy nagyapa
menten fölemelkedik karosszékestől, s miként az Ezeregyéjszaka meséiben
olvastam, ő is repülni kezd a házak felett, s hiába is kiáltozom utána kétség
beesetten: "nagyapa, ne hagyj itt, mert nem lesz senki, aki nekem meséljen",
ő már nem hallhatja, mert oly távol került minden földi dologtól, hogy szíve
nem kívánkozik vissza közénk. Mily furcsa, ugyanez a jelenés rémlett föl
nekem, amikor néhány évvel később ott álltam a ravatalozóban, és a nagy
apa fejénél lévő két kandeláberben égő tűz, amely a gyenge szélfuvallatra
ide-oda táncolt, éppily különös módon vetette holtsápadt arcára a fényt;
ettől a kísértetiesen megegyező clair-obscur játéktól úgy megrémültem,
hogy szégyenérzetemet félretéve kézen fogtam anyámat, s arra kértem, kí
sérjen ki -egy kicsit a levegőre, mert szédülök.

A hátralévő órában hallgattunk, nagyanyám arcán pedig többször is észre
vettem, hogy szólni szeretne, de bizonytalanul nagyapámra tekintett, s azt
gyanítván, hogy elszenderedett, nem akarta háborgatni. Én is behunytam a
szemem, szerettem volna utolérni őt a képzelet szárnyán, hogy megfoghas
sam a kezét, és szelíden az arcomhoz szorítsam, mint ahogy kisebb gyermek
koromban oly sokszor tettem, amikor azt akartam kifejezni, hogy mennyire
szeretem őt. Hiába erölködtem, csak néhány hívatlan kép jelent meg lelki
szemeim előtt, amelyek közűl néhányra ráismertem: Moreau Jelenésére,
Redon Néma Krisztusára, Vrubel Legyőzött démonére. Tolsztoj szakállas arc
mására, amiről még később is mindig azt hittem valami fatális tévedés foly
tán, hogy megegyezik a félkegyelmű és jóságos Miskin hercegével, Donatel
lo Keresztre feszített Krisztusára és Böcklin Háborújára. Valójában ezek a
képek úgy keveredtek bennem, mint az udvarban és a szomszédos kertben
virágzó gyümölcsfák illata; s amikor végre felöltőnket magunkra véve elin
dultunk az imaház felé, az utcáról még visszafutottam, s letéptem egy bimbó
zó pünkösdi rózsát, hogy az iménti jelenésre valami emlékeztessen, s nagy
anyám segítségével a legfelső gomblyukamba tűztem a mélybordó virágot,
és meghatódva tartottam oda homlokomat nagyanyámnak, aki reszkető kar
jával átölelte a fejem, hogy kicsit ágaskodva megcsókolhasson, miután a fü
lembe súgta: "a jóistenke vezéreljen az utadon". Horkay nagyapám kicsit
türelmetlenkedett már, amit úgy juttatott kifejezésre, hogy néhány lépést
egyedül tett, miközben jobbra-balra integetett egy-egy idősebb embernek,
akik szintén az istentiszteletre igyekeztek, s nekem szaladnom kellett, hogy
utolérjem, mielőtt befordulna az imaház kapuján az udvarba, ahol tucatnyi
hozzám hasonló fiatal várt a .felavatásra", s akikkel az elmúlt néhány hét
alatt, a csütörtök esti hittanórákon együtt révedeztünk és perlekedtünk: ám
ezeket a vitákat sohasem rekesztette be hatalmi szóval a tiszteletes úr, ha
nem nagyapámhoz hasonlóan példázatokat mondott a mi okulásunkra.

A hálaadó imádság után, mi, a konfirmálók felálltunk az első padsorban,
hogy ki-ki választ adjon a hozzá intézett kérdésre. Lehajtott fejjel imádkoz
tam, várva a soromra, s amikor már ott tartottam, "de szabadíts meg minket a
gonosztól': a tekintetem egy pillanatra a gomblyukamba tűzött pünkösdi ró
zsabimbóra tévedt, s akkor láttam, hogy a bimbó középen megpattant és
nyílni kezdett, akárcsak aprimavera előhírnökeként a hóvirág, s ettől oly
nagy nyugodtság szállt a lelkemre, hogy észre sem vettem, mikor is feleJtem
a kérdéseirnre, csak a gyülekezet egységes kórusát hallottam, amely velem
együtt a "te benned bíztam eleitől fogva" zsoltárt énekelte.
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