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Luca néni föltámadása
Regényrészlet

Luca nagypéntek este templomba ment. A neogöt, és ebből következően barokk lelkületű

templomban leült a XII. stáció képe mellett és nézte a feszületet.
IG élheti meg a saját életét? Ő? És ami saját, az kié? Hogyan saját? A halál az igen, az

mindenképpen és teljesen. Atyám, Atyám, mért hagytál el engem! A halál irtózatos
reménytelensége után a Pokol már enyhület, mert ott legalább az ördög megtöri a
magányt. Ministránsfiú sietett el a padja mellett, fekete galleros fehér csuhában, stoplis
tornacipőben.Elmosolyodott. Akár a gól, olyan, a gólt az Isten se védi ki, éppen attól gól,
hogy túlesik a reménytelenen, persze a hasonlat nemcsak sánta, hanem egyenesen
nyomorék, mert a gól megtörtént. a halál pedig megfog történni; maga a teljes és bizonyos
vereség, a személyíség, a test, a lélek leomlása egy elsötétült pillanatban, amelyben az
újjáépülésnek szikrája sem világít. Ezért a haldoklás még csak nem is hasonlat rá, mert az
talán csak fáj, ijesztget, de éppen a sajgó szervek, a rémüldöző értelem jelzi és bizonyítja,
hogy még innen vagyunk, még remény is akad talán. Ott, abban a pillanatban már
nincsenek szervek, félelem sincs, fájdalom sincs, szö sincs: csak oly abszolút elhagya
tottság, melybe az Atya sem talál utat. Ez lenne az a kö, amelyet a Teremtő sem képes
fölemelni?

A festő nem annyira ügyetlen volt, hanem inkább szűklelkű; igazi, tizenkilencedik
századi gőgös, aki szakmáját güzümöd kitanulta, és a világot szakértelme határainál
befejezettnek nyilvánította. Miután így kirekesztette érdeklődésébőla szellemet, fogalma
sem lehet arról az eseményről, ami a festményen történt. Jézus kidolgozott atléta-izmait
mutogatta, a latrok keresztje elfordítva, hogy alakjukkal ne kelljen vesződni, a Krisztus
lábánál álldogáló Szűzanya,Mária Magdolna és János apostol úgy nézett a Fölszögezettre,
mintha vonatot várna. A négy alak arca egy a karakteresítö piktorkodás ellenére, akár
valamely Szukri-regény hősei: hiába feddhetetlen műlovarnőaz egyik hercegi családból,
iskolaigazgatónőa másik, börtönévei ellenére ügybuzgó párttitkár a harmadik, a negyedik
pedig lehet akár kiugrott szerzetesbóllett kémíkus, hatujjú, mégis mínd ugyanaz; emberré
szabott majom, amelyet pszichológiai törvényszerűségek taszigáInak, szociológiával
kimért pályán, aki már se nem akarja, se nem tudja fölfogni, mi a különbség az
idegrendszer és a szellem működése között, Luca itt megborzongott. Lehet, hogy az
ember képes elvarázsolni magát? Ha mondjuk, ígygondolkodik, akkor ténylegesen ilyenné
lesz? Ha elhiteti magával, hogy ugyanaz elgondolni egy marék sózott tökmagot és
Antigonét, akkor hovatovább nem is játszódik le benne semmi egyéb a tökmagevéshez
szükséges idegélettani folyamatokon kívül? A neuronok így és amúgy, aztán semmi több?
Mintha a gonosz tündér békává varázsolná az embert. Majornmá.

A tipus a majomszabású ember?
Az Úr ilyent haláltusájában sem mondott, sosem érte be olcsó szánakozással, mert

senkit nem tartott elveszettnek. Még a Bal Latrot sem, aki pedig gyalázta és kigúnyolta a
kereszten. Micsoda teljes élet, amely még ott sem esett szét! Nem önuralom, az erőt vesz,
legyőz, megtör; legalábbis eltitkol, szöval hazudik, átalakítja a valóságot, bármilyen
nemeset is mutat helyette. A teljes élet az események minden viharában sima, az, ami, az
érzelmeket nem nyomják el az érdekek, egyiket sem az indulatok, a jelen egy percet sem
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veszik el a vágyak, a jövőt sem szennyezik sunyi előszámítások, nem jó és nem rossz, hanem
a valóságos és csonkítatlan az összes következményekkel együtt, amelyek osztályozhatatla
nok a kellemetlenségek és kellemetességek primitív szempontjai szerint. Még csak nem is
erkölcsös vagy erkölcstelen, hanem a belső valóságának hiánytalan fölmutatása. Itt a
szelídség. A Bal Lator átkaira a mellette gyötrődőMindenhatótól büntetést, de még feddő

szót sem kapott. A pokloklegsötétebb fenekére vethette volna a káromlót, hogy Dante se
találjon rá. Hallgatta inkább szelíd türelemmel a maga semmivel sem csekélyebb testi
kínjában és megalázottságában, meghagyta őt a választott útján, önállóságának kétes,
mégis saját méltóságában.

A Bal Lator az új ember! Ajövő fia, aki minden körülmények között önmaga akar lenni, a
keresztfán is. Istennel szemben is. Igaz, nem ismeri föl az Urat, de ez nem véletlen. Nem
figyelmetlenség, hanem belső személyiségvonás. Az ószövetségi tömegember még
elszenvedte a reá rótt Törvényt, a megváltott újszövetségi a szeretet kettősfőparancsában
személyként betölti. A Bal Lator lelki utódai egyének, akik a Törvényből a maguk
individuális igénye szerint választanak érvényesíteni vagy félredobni valót. Az Egésztől

irtóznak. Éppen, mert Egész, amely egyéntes csapongásuknak útját szegné. Jézus nem
válaszol a Bal Latornak, úgysem értené, nincs füle. Elsorvadt, elsorvasztotta a nagy
szabadságában, melyet Krisztus azért adott mindenkinek, hogy személlyé válhasson,
megszölítharö Isten-Barátta, Egésszé. Ö konokul megmaradt tömegembernek, kapcsolat
talan, hideg, elkülönült lénynek, most ott a bal oldali keresztfán egy főből álló tömegként
üvölt, most végre elérte, amire törekedett: különbözik, Kivált hát a tömegből, amely az
embernek amúgy sem lehet otthona. Persze nem így akarta, mert fáj, és sors, de ő éppen
azért lépett a tömegbe, hogy jő szélben kiválhasson, tajtékként csaponghasson fölötte,
viharban elbújhasson; sorsának, fájdalmának, személyes szabadságának felelőssége elől.

Hallását is azért sorvasztotta el. A fül ugyanis a személyes kommunikációhoz kell, az
egyénihez elég a száj. Modernebb időkbenwalkmant használt volna szivacsos fülhallga
tökkal. hogy kis magnójának konzerv-hangjaival a bentről vagy kintről jövő szólítást
hallatlanná tegye, ha sorsa a gondos manőverek ellenére mégiscsak szembejönne,
üvöltene. Isten, ha vagy!

És Isten!
Krisztus arcára fénysugár mutatott. A maníros festő által pingált arcon olyan kifejezés

ömlött el, mint egy napozóén, mögötte kéken ragyogott a mediterrán égbolt, üde pinea
sor zölden vonult a végtelen felé. Persze a hegy, gondolta Luca. Olajfák és talán szölök, a
tavasz Jeruzsálemben meleg, a szőlősgazdák bőre cserzett, sötét, és amikor fölfogadják a
szőlőmunkásokat ...

Luca földerült. még a XIX. század sem nevelhetett annyira rossz festőt, aki a krisztusi
misztériumot képes lett volna elrontani, igen a Szölősgazda fogadja föl azokat a kapásokat
is teljes bérért, akik napszállta előtt jelentkeznek. Ezért nem válaszol Krisztus a Bal
Latornak; most minden szö elriasztaná. Most egyén csak igazán! Morzsa, atom, a tömeg
legkisebb egysége. Sem ösztön, sem érzelem, sem tudás nem szervezí, egyedül a hisztéria.
Ha nem volna a fára szögezve, most széttépné az egész világot. Valószínűleg tőle ijedt meg,
s hőkölt hátra a római hóhérlegény a kép aljában. Az egyetlen ember, aki még bízik benne,
és türelmes hallgatásával kitünteti, az a Názáreti. A hóhérlegény alacsony homloka,
hátraduzzadó koponyája mínősítésakar lenni a festő részéről, dehát nem a hornloklebeny
ben, hanem éppenséggel ott hátul az agyalapi mirigyben zajlanak azok a folyamatok,
amelyek megértetik a hóhérlegénnyel, hogy a Bal Lator megfeszítve is azt üvöltí, amit a
tömeg. Mért nem tudott belőle igazán kiválni, mért nem lett a kereszten sem személlyé?

A pribék is hallgat. Ö nem a Bal Latornak, hanem önmagának, mert elviselhetetlenül
sokat tud. Kimondhatatlanul sokat, mert a tobozmirigyével tudja, a gyomrával, a
hipofízisével. azt pedig megfogalmazni lehetetlen. Mindjárt elvágódik: mind a két lába
lépne valamerre, Máriáék gyászához nem csatlakozhatik, fölrepülni nem tud áldozata fölé,
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mögöne a tömeg félelmetes. Mit tehetne Ő, Isten szürke kis.$Yilkosa? Persze parancsra: a
császár nevében, Pilátus, a centurio, az őrmester szavára. O csak szögelt, mint máskor.
Annyiszor. Mikor mit. Jól, pontosan ennyit vártak tőle; hogy szívesen-e, csak rá tartozott.
Érezte a tömegből azt a hangot, ami hamarosan erre lesz kíváncsi. Kizárólag erre,
olyannyira, hogy ütheti majd mellé is a szöget, csak lelkesen tegye. És ennek a hangnak
nem lesz olyan gazdája, mint Pilátus, a parancsnok, a százados, az őrmester. Ha egyáltalán
lesz gazdája. Nem azért fog hatalmaskodni, mert ő a császár, a helytartó, a főpap, a
hajótulajdonos, hanem csak. Motívumok nélkül, pusztán azért, mert neki mindenképpen
különböznie kell, s mivel nem egész személy, hanem csonka egyén, hullámtaraj a
tömegen, csak neki a partnak tiszta erőből, addig, amíg alá nem bukik, akkor örökre vége.
Előtte kell hát a világot babrálni, hátha igazíthat rajta valamit. És ha lesz hozzá elég ötlete,
ravaszsága, fegyvere, meg is teszi, ha milliók döglenek bele, akkor is.

Az Olajfák hegyén Krisztus jobbján és balján az emberiség két fele, mint a végítéletnél.
Jobbról a magukba szállók, a könyörületes szívüek, a sorsukat vállalók, a másik emberben
önmagukat fölismerők, balról, akik gyermekes spekulációk kedvéért a tisztánlátásról
lemondanak, Istent akkor sem akarják fölismerni, ha két szemükkellátják, a megváltásra
igényt nem tartanak, üdvösségről lemondtak, a létet születéstöl halálig számítják, a
személyes sorssal járó szabadság terhét elutasítják abban a balga hiszemben, hogy a
szabadság a gazdi engedelme, mint amilyen a macskának jár: az asztalról a kolbászt nem
eheti meg, de a macskatányérból már igen.

Termeszemberek. Fölosztották egymás közt a létezést, a munkát, a gondolkodást, a
tudást, a szernélyt, az igazságot, az értelmet, a megismerést, a szabadságot, a jogot. A
szeretetet is megpróbálják jóságra, empátiára, toleranciára hasogatni. Az osztozás néhol
arányosabbra sikeredett, másutt hisztérikus kisebbségek erőszakoskodilak a többség
fölött - míndenütt egyaránt tudják, hogy rossz. Mire megy az, akinek pár paragrafussal
több a joga a többinél. ért valamit polimerekhez vagy a szögeléshez és összes
életkapcsolata az érdeken nyugszik szeretet helyett? ...

Ahogy a világhatalmak fölosztják maguk közt a földeket s a rajtuk élő népeket, úgy
vetették magukat az egyének a létezés egészére. Szétmarcangolták, s azóta ki-ki a maga
konca mellőlfúj a másikra. Természetesen ez az állapot a legidiótább öncsalás. Zsuzsánna,
a koldus soha nem fogja a templomi perselybe szánt két forintokból, a szomszéd tegnapi
újságjából, kinőtt gyerekruhákból, elkunyerált fél fej káposztákból összeszedni a világot;
még a családját sem. A foglalások és elnyomások egyre rafináltabb trükkjei mind mélyebb
szolgaságba taszítják az elnyomókat, arra kényszerítve őket, hogy vezetőiketkizárólag az
őrök kasztjából válasszák; akik ugyanúgy viselkednek az anyaországban, mint a gyarmato
kon, a harácsolók dühödten tapasztalják, hogy mennél több jogot sajátítanak ki, annál
messzebb kerülnek az igazságtól, a specialisták rémülten fedezik föl, hogy agykínzó
vasszorgalmuk elbutítja őket; a közszabadság elnyomásba torkollik, a magánszabadság
narkomániába és öngyilkosságba, más szöval életfogytiglani lelkiismeret-furdalásba, a
szellemi élet intellektuálissá kopárodik, a művészet "nem közvetít többé Ég és Föld
között", hanem lepaktál a konfekcióiparral és divatok kitartottja lesz.

Ha rossz, akkor is szabad. A két lator talán rabolt, gyilkolt, kutat rnérgezett, ilyesmik
számítottak akkoriban bűnnek. A Bal Lator nem bánta, amit tett, csak azt, hogy elfogták.
Teste el is szenvedte a büntetést, de a szelleme fittyet hányt neki, legalábbis addig, amíg
társa rá nem pirított. Az Evangélium több szavát nem jegyezte fel, de ennyi elég, hogy
ráismerjünk: lelkének Tamáson túli homályára.

Tiszta leányhang csendült föl a templomban: az Uram, irgalmazz-t énekelte. Luca
megfordult: fekete hajú, barna börü lány ült a mögötte lévő padban. Cigány? És vak! Luca
hallgatta a háromszor szárnyaló könyörgést, aztán elszégyellte magát. Azért ült be a
templomba, hogy Krísztus szenvedéséről elmélkedjék. Már az egész emberiséget és a
világtörténelmet elkerítette, de Krisztushoz nem jutott. Igazából gondolni se mert rá.
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Ezen a napon Ferenc is templomban ült, Luca parancsára. Ő Budára ment, a
ferencesekhez.

- Nehogy azt hidd, hogy pogány vagyok - mondta este a vacsoránál Lucának -, de
megmondom neked úgy, ahogy van, én szeretemJézust, de ő túlságosan bonyolult Isten a
mai embemek. Hogy meghal értünk és föltámad, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, hogy nincs
teste és mégis mindenütt jelenvaló. A mai ember eszének gubancos ez a csavarosság, ez a
sok átvitt értelem, vagy mi. Manapság nyíltabban gondolkodunk, célirányosabban. Én
például elfogadnám Istennek Szent Antalt. Imádnám, járnék hozzá templomba, Ő meg
adna a fejem fölé hajlékot, a számba betevő falatot ...

- Rumot - csípett Luca.
- Na és, az is kell. Rumot is adna. Fogadok, hogy mindenki más is hasonlóképp van

ezzel, csak röstelli bevallani, nehogy butának nézzék, amiért ő egy bonyolult, elvont Istent
képtelen fölfogni. Szerintem az volt a tiszta dolog, amit a rómaiak csináltak meg a görögök.
Sok isten, és ki-kiválasszon közülük kedvére. Aki az autóját, előszobafalát,a kertjét vagy a
tévéjét imádja, ne szégyellje. Legyen autótemplom és tévétemplom, bútortemplom,
egyszemgyerektemplom, rumtemplom. Nagyon kérlek, hogy ne röhögj. Én ezen ma este
őszinténelgondolkodtam. Az ember az egyetlen élőlény,amelyiknek van vallása. Ha olyan
a kurzus, sumákol, átkereszteli hobbinak, betegségnek, szenvedélynek, szórakozásnak,
Ferencvárosnak, munkának, pihenésnek. Igen, leleményes lény az ember. Például Edit
nénje még sose mondta, hogy saját magát imádja. De ő az Isten Szomfován, a Csemy utca 6·
ban és kész.

- Gyurka ...
- Gyurka bácsi nem Isten, csak főpap.A gyomra az Isten. Egyilyenvallásnak ugyanolyan

mitológiája, rituáléja van, mint a többinek. Hallgasd meg egyszer Gyurkát, amikor
elmeséli, hogyan evett meg MáJ!OCson hetvenkét szilvás gombócot, Dömösön huszonnégy
krémest. Mint egy hősi eposz. Es véletlenül sem többet vagy kevesebbet, mert ezek szent
számok. Aki például hetvenhárom szilvás gombócot bír megenni, az valószínűleg nem a
hasát imádja, hanem egyszeruen nagyétkű. Az ő Istene talán a takarítás, a pénz vagy a
műveltség, valami más.

Nézd meg egyszer figyelmesen Gyurka mozdulataít ebéd közben. Egyáltalán nem
köznapiak, ahogy egy pap is másként mozog az oltár előtt.

- Szerintem kapkod.
- MeUékes. Bizonyos vallásokban a szertartások a dühöngesig fajulnak. Gyurka

ugyanolyan eksztázisba kerül a leMros tésztától vagy a káposztás csülöktől, mint egy
szent az ostyától. .Haelvennéd tőle, megölne vagy belehalna.
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