
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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