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Amikor a két idősebb királyfi pompás paripáján ellovagol a sánta róka mellett anél
kül. hogy segítene rajta; amikor a pap és a lévita csupán egy pillantásra méltatja a
jerikói úton a rablók vérbe fagyott áldozatát, szóról szóra ugyanaz történik: a király
fiak, a pap, a lévita a patakvízen kacsáztatott kö útját követik - partról partra. Meg
érintik a történet fölszínét. mielött lepattannának róla mindörökre. És lepattannak,
mert a történet testé és léleké. A testi ember azonban csak a testit érti belőle. Ami
Isten lelkéből ered, azt balgaságnak tartja, nem képes fölfogni, mivel lelkileg kellene
megítélnie, ahogy Szent Pál írja a korintusiaknak.

A testi ember félember. Mohó, haspárti és vak. A mesében az aranyos lószerszárnot,
a csillogó fegyvert, a mutatós paripát választja; már az elvarázsolt kastély első szo
báiban megtömi zsebét a csali-kincsekkel. hasát a csábító ételekkel. Érzékletesen
mondja az újabb diáknyelv: akkor pedig neki annyi. Annyi és nem több egy hajszál
nyival sem. Köbálvánnyá változik, vagy valamilyen állattá, feje a 99 karó valamelyi
kén - már ha egyáltalán hallunk még róla. Mindenesetre soha nem jut el a belső

szobába, a Szentélyig, ahol az élet vize fakad. Természetesen balgaságnak tartja a
szárnyatört vadkacsát nem megenni, a farkas talpából a tövist kihúzni és általában
időt vesztegetni, a perc örömét nem kihasználni, a széles útról a bozóttal benőtt ös
vényre térni, csúf vénasszonyokat tisztességgel köszönteni, szolgálni, gebe csikóért a
trágyadombra lehajoIni és utána, mint a keresztet, a boszorkány országából kicipelni.
(Súlya alatt háromszor összeesni!)

Balgaság számára minden, ami az érzékek, az ész, a kiszámítható körén túl esik.
Nem is létezik, mert kiokoskodja és bebizonyítja, hogy lehetetlen. Ha pedig már a
szemét szúrná ki, akkor fanyalog: igen, meglehet, azonban lássuk be, az élet egészen
más, legyünk reálpolitikusok, mindenki a piacról él. az idő pénz és igy tovább. Ez a
gesztus és ez a világszemlélet, amellyel a valóságban turkál és válogat, három súlyos
tévedésbe rántja.

Először: azt hiszi, hogy az igazságot nem szomjazni kell, hanem bebizonyítani. Sze
rinte az Igazság nem alaptény. nem a létezés értelme, nem életcél, hanem pertechni
kai ügy: kinek vannak jobb érvei, tanúi, esetleg hatalma az eljárásjog önös szabályo
zására, tehát az igazság azé, aki erősebb, ügyesebb, rafináltabb. vagyis zsákmány,
megkaparintható. Az élet helyett egy pör célja, egy hadmüveleté. Igen, a világ fiai a
maguk módján okosabbak a világosság fiainál ...

Másodszor: ha az Igazság így elejthető és fölosztható. mint a farkasok által megölt
szarvas teteme, a történetet is akkorának kell nyilvánítani, amennyi belőle szocioló
giailag, lélektanilag, matematikailag, fizikailag, logikával, érzékszervekkel és músze
rekkel, egyszóval "tudományosan" fölfogható. Más szóval, ha egy bizonyos úton nem
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találkozunk a sánta rókával, ez nem azt jelenti, hogy nem találkoztunk a sánta róká
val, hanem azt, hogy a sánta róka nem létezik ...

Harmadszor: visszautasítja az Utolsó Vacsorán fölajánlott helyet, hogy Isten barátja
legyen (Jn 15, 15); önként süllyed specialistává; rá ez és ez vonatkozik, az és amaz
nem. Teszi ezt abban a reményben, hogy lehet félig részt venni, csak kóstolgatni gusz
tus szerint, válogatni a javából, hogya "széles út" járható ...

*

Nem a pap és nem a lévita, véletlenül sem valamely tiszteletre méltó zsidó férfiú,
hanem a lenézett szamaritánus lép a történetbe. Bűnös vámos, írástudatlan halász, a
rettegett üldöző lesz apostol, a megvetett és eldobott kőből szegletkő, az Egyház Si
monra épül, őt teszi az Úr Kéfává, Petrusszá, azt a Simont, aki Jézus szenvedéseinek
első jövendölésénél értetlenkedik, aki a Genezárati-tavon elsüllyed, aki háromszor
tagadja meg Mesterét Nagycsütörtök éjszakáján. Az elsőkből utolsók lesznek, akik
meg akarják őrizni életüket, elveszítik; akik magukat fölmagasztalják, megaláztatnak
és fordítva.

Minden pontosan fordítva ahhoz képest, ahogy a józan testi emberek: a pap, a lé
vita, az idősebb királyfiak látják és gondolják.

Mert a mesében is. A legkisebb királyfi, a satnya, a beteges, a lenézett, az ember
számba alig vett; vagy Borsszem Jankó, a törpének is kicsi, a kemencepadkán heverő

legény, a semmirekellő, Hamupipőke, a Libapásztorlány, a Kiskondás és a többiek. A
kicsik, az alig-múlt gyermekek, mindig ők a hősök. Az utolsók, ők ülnek a végén a
Király mellé, ők kapják a fele királyságot, mert ők hajlandók meghallgatni a róka
könyörgését, ők szánják meg a tört szárnyú szárcsát, a méhecskét, ők osztják meg
utolsó falatjukat a rászorulóval.

*

Legkisebb királyfinak vagy Borsszem Jankónak születni kell. Az Írás szavával: kegye
lem kérdése, hogy ki léphet a történetbe és ki nem. Mégis: a kegyelmet lehet kérni.
Mégpedig úgy, hogy az utolsó helyre kell állni, a megalázottak közé: kondásnak, ju
hásznak, kertésznek, Harnupípökének: szolgálni kell zokszó nélkül. Sőt, a legősibb

mítoszok hagyományait őrző mesékben újjá kell születni (előbb a sárkány által szét
tépetni stb.), amint Jézus is tanácsolta Nikodémusnak.

Nem lehet véletlen, hogy Jairus lányának föllámasztása és a tizenkét esztendeje
vérfolyásban szenvedö asszony csodás gyógyulása egyazon történetben szerepel.
Jairus lányának lelkét Jézus teremtő szóval adja vissza: "Leány, kelj föl!" A vérfolyá
sos asszony titokban furakszik az Úrhoz, és alattomban érinti meg ruhája szegélyét,
hiszen a mózesi törvény értelmében tisztátalan. A Mester csak nyugtázza a tényt,
mint annyi más esetben még: "Leányom, hited meggyógyított."

*

Az utolsó helyről, a tisztátlanságból, a kivertségból. a megalázottságból, az igazságta
lanságból, az üldöztetésből olyan tartománya is látszik a valóságnak, ami a pap és a
lévita öszvérének hátáról. a két idősebb királyfi lovának nyergéböl nem. Onnan lent
ről azért lehet messzebbre látni, mint a magas lóról, mert nem a szem néz, hanem a
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személy; ö pedig nem eseményt, esetet néz, hanem sorsot él át: a sebesültét, az éhező

ét, az üldözöttét. Ő, a személy, hajlandó Isten barátja lenni. Egyet tud: a különbséget
Isten és a Császár országa között, azt, hogy a Császár országa az adópénz recés szegé
lyénél véget ér. Más nem is érdekli. Nem latolgatja, hogy mi lesz, ha a rablók vissza
térnek áldozatukhoz; mi lesz, ha elfogy a pogácsa. Nem is érdekli, csak az, hogya má
sik éhes, beteg, bajbajutott. És mielött az Úr mondta volna (majd csak az utolsó Hús
véton), tudja, hogy mi a Törvény: aki az úton, a porban fekszik összetörve és elha
gyatva, kifosztva, az a Krisztus maga.

*

Aki a történetbe lép, nem a fölöslegból ad nyalintásnyi habot a torta tetejéröl, ha
nem legalább a felét vagy botrányosan sokat. A szegény asszony két fillérjével egész
megélhetését, Zakeus vagyona felét. A népmesék harmadik fiúja - honnan ismerhet
né Krisztus szavait? - megfelezi hamubasült pogácsáját, mert a Törvény, a történetbe
vezető kapu idotlen idök óta úgy rendelkezik, hogy úgy kell egyik embernek szeret
nie a másikat, mint saját magát. Ha úgy adódik, életéból ad egy darabot: idöt, fárad
ságot, törödest. amikor meggyógyítja a rókát, a farkast, vagy éppenséggel életét koc
káztatja a jégesőben a griffmadár fiókáiért.

*

A történetbe lépni annyi, mint testi emberból lelki emberré válni. Hogy össze ne té
vesszük: a lelki embernek annyi köze van az értelmiségihez, mint a tejellenőrhöz

vagy a kékszeműhöz.

Más dimenzió.
Intellektuálisan mindenki tudja, hogy ami anyagi, az egyúttal korlátozott, véges,

entropizálódó, viszonylagos. A lelki ember mindezt nemcsak tudomásul veszi, hanem
e szerint is él, tehát helyreállítja magában a dolgok valóságos hierarchiáját, hogya
viszonylagos szolgáljon az állandónak, a pusztuló az épülönek. nem pedig fordítva.
Személyiségét a testies korlátok alávetettségéból kiszabadítja, és vállalja az összes
egzisztenciális kockázatát annak, hogy nem téveszti össze többé Isten országát a Csá
száréval, fejlödését lelki nemesedésnek tekinti és nem hivatali előléptetésnek.sikeres
vizsgának, lottónyereségnek vagy más hasonlónak. Minden porcikájával tudja, hogya
szellemi élet nem irodalmi, nem tudományos vagy politikai értekezés vagy fecsegés,
hanem egyszerűen a szellem élete. 'Ebben pedig egyetlen bensö vonás,' tulajdonság
átigazítása hatalmasabb esemény egy egész szoborpark leleplezésénél vagy tíz hang
verseny végighallgatásánáI.

Lelki embernek lenni azért sem müveltség kérdése, mert sors. Papolhatunk szel
lemesen és bölcsen, az dönt, hogy megfelezzük-e a pogácsánkat vagy nem felezzük
meg, szembeszállunk-e a hétfejű sárkánnyal vagy nem szállunk szembe, befogadjuk-e
a családunkba a gyermekeket vagy fölapríttatjuk őket.

*

Lelkivé lenni távolról sem jelent visszahúzódást, hanem éppen ellenkezöleg, elöre
lépést, a megismerés kiterjesztését az adópénz peremén kívül eső tartományokra. az
egész szernélyiség mozgósítását. Sorsunkban ugyanis nemcsak ismereteket szerzünk,
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amelyeket aztán előbb-utóbb elfeledünk. hanem élményeken megyünk keresztül,
amelyek kitörülhetetlenül belénk égnek. Az ilyen megismerés természetesen nem föl
tétlenül ellenkezik a logikaival (végkövetkeztetéseit illetően), mindazonáltal más.
Eszköze nem az ész. A kiválasztottnak nem intelligenciatesztet kell megoldania; a
próbatétel a jellemre kíváncsi. A királylány képes-e legyőzni önmagát és megcsókolní
a sündisznócskát; Lévi, a vámos, a Mester hívására odahagyja-e mindenét? A törté
netbe lépöknek. abban a bizonyos pillanatban, kevés is lenne csak az eszükkel dön
teniük, hiszen nem valahány ilyen és amolyan érv összevetéséről van szó, hanem
mindenrdl. Egész addigi életük sernrnisségéröl, hiábavalóságáról. Az összekuporgatott
vagyonról, a kitaposott életpályáról, a sikerröl, a megszokott ellenségekröl, a király
ságról, a gőgről, a biztonságról le kell mondani és nekivágni az ismeretlennek. És
mindez kevés. Az ész idáig még követhetné, manapság bizonyára már komputer is
programozható úgy, hogy áttekintsen egy ilyen döntési folyamatot, hanem a neheze
most jön: jó! Odaveszett minden és a mérleg mégis pozitív.

Ez a történet: nem tudjuk, mi következik, miért, de jó. Nem az eszünknek vagy a
gyomrunknak. hanem egész valónknak.

A legkisebb királylány odahagyja a palotát és a sündisznócska felesége lesz, mert a
sündisznócska mentette meg az ö édesapját. Nem engedelmes, nem hálás, hanem
szereti a férjét. Máté, a Lévi vámosból lett apostol ugyan nincsen jelen Jézus szine
változásánál. de Péter tökéletes mondata minden apostol nevében zeng: "Uram, jó itt
nekünk!" "Ez nekem jó!" - sóhajtotta Chanel Szent Péter, miközben hóhérai ölték.

A dolog - lám - elmagyarázhatatlan. Aki próbálta, érti, aki nem, nem. A logisztikus
gondolkodáshoz szokott ember hiába vár pontos, csiszolt fogalmakat. A történetben
nincsenek fogalmak. Paradoxonok vannak és képek: a mennyország a gyermekeké. a
napnyugta elött fogadott napszámost is teljes bér illeti, a csodakard rozsdás, a tál
tos csikó pókos gebe, lábra se bír állni. Szirnbólumok, példabeszédek. Akinek van fü
le hozzájuk, érti öket, akinek nincs, nem érti. Annak az Evangélium is, a mese is kul
túrhistória. művelödéstörténetiemlék, az osztályharc sajátos megnyilvánulása, eszté
tikum vagy valami hasonló.

*

A népmese és az Írás természetesen korántsem ugyanaz a tudás. Ma már az összeha
sonlításuk sem könnyu. hiszen a mesék eredeti alakjának és üzenetének csupán fosz
lányai maradtak fönn. Annyi mégis bizonyos, hogy az itt utalásszerüen említett ma
gyar mítoszelemek "más vallásúak" ugyan, valamennyi részletükben különböznek a
Szeritírástól. emberképüket. világszemléletüket, üdvtanukat illetöen mégis sok rokon
vonást öriznek.

Az Őskinyilatkoztatásból?

Isten tudja.
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