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Változattöredékek a tiszteletre

Tisztelet: egyike azoknak a szabályozottan pozitív csengésű szavaknak, amelyek
fogalmi értékét és eleven gyakorlatát, pragmatikáját vajmi ritkán vizsgáljuk. Már
pusztán a szó előtt is fejet hajtunk, s tiszteletlenségnek éreznők tudatos boncol
gatását.

A tisztelet valamifajta alá-fölérencteltséget tételez föl. Azt tiszteljük, akinek
tekintélye van. Sokatmondó tény, hogy e morális képzetkörbe illeszkedősza
vak eredetileg konkrét érzékelést jelöltek: a tekintély például a "tekint" szár
mazékszava. Magyar nyelvi adatunk önmagában még eléggé szegényes ta
nulsággal járna; megelőzi azonban a tisztelet latin szavának fejlődése, vala
mint ami utána következett, vagyis e latin szó átvétele, továbbélése jó néhány
európai kultúrnyelvben. A respectus mögött a "visszatekint" jelentésű ige áll,
mely természetesen és rövid úton dúsult fel a tekintetbevétel, a megbecsülés
jelentésárnyalataival. S nem mondjuk-e azt tiszteletünk kifejezésére, hogy fel
nézünk valakire? Ennek a szóbokornak a jelentésfejlődése is bizonyítja, hogy
legelvontabb, legbensőbb érzéstípusaink is testhelyzetekból, mozdulatokból,
látható-hallható megnyilvánulásokból szürődtek le, váltak érthetővéa tudat,
a megismerés számára. S bizony nem árt e sok kéztől illetett, bepárásodott,
kifakult szavakat megmosni olykor ősi mozdulataink, ösztönös gesztusaink
forrásvizében.

*'"
Tiszteld apádat és anyádat - hangzik fel a Dekalógus igéje. S az Úr parancsa
az is, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből... A posztbiblikus tudat fenn is
akadhat e különbségtételen: miért ne furcsállhatnánk, hogy szüleinket, hozzánk
közel álló társainkat tisztelnünk kell csupán, a szeretet pedig Istent illeti meg?
Ez azonban csupán értetlen visszavetítés. Az ószövetségi nyelv nem pszicholo
gizál - mint ahogy az újszövetségi sem -, érzelmi tartományaink, indulatré
tegeink között nem úgy különböztet, nem ott húz határvonalat, ahogy és ahol
késo1Jb megszoktuk. A kimondhatatlan nevű iránti szeretet például tökéletesen
megfér a félelem érzetével, aminthogy erről az istenfélelem fogalma is tanúsko
dik. Sót, még a Mindenható is mintha félne, hiszen maga is szereti népét, már
pedig aki szeret, az fél: az félti szeretetének tárgyát, vagyis féltékeny reá, s ez a
számon kérő féltés elsőrendű isteni attribútum.

A szülőtisztelet legalista követelménynek látszik, de egzisztenciális szükség
letre utal: hogy hosszú életű légy e földön. A tisztelet nem csupán annak szelgal.
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annak a járandósága, akí kapja, akinek kijár: legalább annyira, alighanem
még inkább életbe vágó igénye, érdeke annak, aki meghajlik a tekintély előtt.

Ki kezeskedik a tekintélyért? Mi adja a tiszteletreméltóság fedezetét? Jé
zustól is megkérdezik, miféle hatalommal gyógyít, tanít, magyarázza a tör
vényt. Az ő tekintélye (exousia) megmagyarázhatatlan, csak annak nyilván
való, aki hisz: aki hisz őbenne. Hatalma különben sincs: amire így kérdeznek
a farizeusok, amit az ennek megfelelő görög szóval illet az evangélista, az
valójában meghatalmazást, megbízást, küldetést jelent. Jézus tanítványai 
akiknek mestere, rabbija ő - már nem bölcsességéért, Istentől kapott tudásáért
követik, hanem érte magáért: a mester-tanítvány kapcsolat megközelithetetlen
felsőfoka ez, de talán épp ezért ősmintája minden ilynemű kapcsolatnak.

Gyermekkorunkban olykor még félünk is attól, akit tisztelünk: szülőnktől, taní
tónktól, a bölcsen és szervezetten fölénk rendelt tekintélyektől. Van ebben az
érzékeny, majdnem megszakítatlan tisztelettudásban (lám, milyen informatív
szóösszetétel!) nem jelentéktelen mértékben egyfajta szakrális östapasztalat. ki
alakulatlan - mitikus színezetű - transzcendencia-élmény is, amely a szentség
előtti hódolat és rémület archaikus kettősségéból forr ki. Létezik egy angol szó,
az awe, amelyet legalább két önálló szóval lehet csak visszaadni magyarul ( de
például franciául is): csodálat, tisztelet illetve félelem, döbbenet jelen
tésnyalábjait fogja össze.

A felnőttkorban, pontosabban a kora ifjúság éveiben megszülető tiszteletről be
szélek: arról, amelyiknek tárgyát már nem készen kapjuk, amelyik maga csatla
kozik és ragaszkodik a kiválasztott személyhez. Lényeges tehát már a választás,
még ha nem lép is ki egészen az önállótlanság bábállapotából. Mikor valakit ifjú
fővel tisztelünk, kicsit még szülőhelyettestkeresünk és találunk meg benne; de
a helyettesítés már csakis részleges, sőt, ellenpontozó lehet. A felnőtté érés nem
lebecsülendő teljesítménye éppen az, hogy nemegyszer mélyen sebző befolyá
soltsággal, odaadással helyet adunk az eddigi autoritással szembeszegülő. an
nak ellentmondó új, választott tekintélynek.

A tisztelet persze nem vegytiszta érzés, nem is életkor függvénye; bár
többnyire valóban a fiatalabbtól száll az idősebb felé, belévegyü1 az egyko
rúak közöttí kapcsolatokba is: például a barátságba. Manapság talán kevésbé,
s hogy így van, korántsem örvendetes. Milyen lélekemelő szellemi kaland
Babits, Kosztolányi és Juhász Gyula igazán ifjúkori levelezését olvasni: meg
ható és meggyőző tisztelettel lesik, várják egymás véleményét, óvakodva és
mégis rajongva emeli mesterévé egyik a másikát, mihelyt kéziratot küldött
neki, vagy véleményét kérdezte egy újonnan olvasott műről.

Mester és tanítvány: ebben a szereppárosban ölt testet legigazabban, amihez
most közelitgetünk. A két elnevezés csupán szellemi, intellektuális szinten érvé
nyes kapcsolatot sejtet, pedig ezt a viszonyt finom és bonyolult lélektani hajszál-
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ér-rendszer hálózza be. A mindenkori tanítvány nemcsak szakmai eligazítást,
okos szavakat vár a mindenkori mestertől, hanem személyes példát, szívesen
tenném hozzá: példázatot. A mester azonkívül, hogy magas fokon érti, műveli
és átadja egy tudományág, egy szakterület, egy művészi alkotó módszer titkait
és ismeretanyagát, megtestesít, mondhatni emberközelbe hoz, hozzáférhetővé

tesz egy magasrendű morális eszményt, egy kiváló, az átlagos viselkedés- és
elviselésmódozatokból kiváló magatartást. Ugy gondolom, bármihez érthet a
mester, verstanhoz, ellenpont-technikához, késő középkori viselkedésszabályok
hoz, mélylélektanhoz vagy biokémiához, sajátos és izolált tárgyát okvetlenül
beilleszti az emberi tudás, sőt, az emberi megismerés, úgyszintén egy körvona
lazható, morális színezetű világviszony egészébe. Nem is éppen szavakkal, s
nem is föltétlenül tudatosan; ellenkezőleg, az igazi tisztelet mintha fordítotttan
lenne arányos a mester-öntudattal, a mestergőggel. Tiszteletet javarészt éppen
olyanok vívtak ki maguk iránt, akik saját porciójuknak számító tudományukra
is rá mertek kérdezni, kételkedni mertek benne, a bölcsességet nem a tudás
birtokában, hanem a tudatlanság pontos és kíméletlen föItérképezésében látták
(Szókratész). Van azonban egy képesség, amely sohasem téveszti el hatását fo
gékony fiatal lelkekre és agyakra, s ezt jobb szó híján ízlésnek nevezném. Az
ízlés, mely a megismerés elemibb, személyközelibb rétegéhez tartozik, amely
kevéssé radonaIizálhatóan is pontos, sőt, szinte tévedhetetlen lehet, éppen arról
gondoskodik, amire a tiszetletet érző és még tájékozatlan léleknek legfőbb szük
sége van: a kusza egyvelegként magukat kínáló értékek és magatartásmódok
szűrését, igazság és hamisság, lényeges és lényegtelen megkülönböztetését. A
mester segít abban, hogya tanívány tájékozódási és viszonyítási pontokat pil
lantson meg a világ zűrzavarában, végső soron tehát abban, hogy fölvázoljon
magának valamifajta értékrendet. A dolog nem megy sebesülések nélkül. Aki
tanítvány, aki már eljutott odáig, hogy méltó tekintélyt képes tisztelni - hiszen
most csak erről a típusról beszélünk -, általában nem ízléscsírák, személyes
értékválaszások nélkül, tiszta lapként áll tanítója elé, s bizony a tisztelt mester itt
is, ott i;s érzékeny pontokhoz ér, hegeket szakít fel, dédelgetett szenvedélyekbe
gázol. Epp ezért a tisztelet nemcsak állapot, hanem dinamikus folyamat is, a tisz
teletért a tekintélyhordozón kívül magának a tisztelő tanítványnak is meg kell küz
denie, mert a mester küzdelemre szólítja önmagával.

Akit tisztelünk, távolabb van. Térben is, nem csupán időben (életkorban). A mester
nehezen hozzáférhető, nemigen ér rá. Még az időbeosztása is szuverén, tiszteletre
méltó. Próbálnánk csak nem tiszteletben tartani. Akit respektálunk, annak nagyobb
személyes tere van, mint más halandó ismerőseinknek. Bele kell törődnünk, hogy
várva várt szavainak csak ezredrészét, hozzá forduló, őt kereső, neki szánt saját
szavainknak tízezrelékét hallhatjuk meg, mondhatjuk el.

A mester elviselni tanít. Lerí róla, hogy ó már eleve sokkal többet szenve
dett. Es él és jön-megy s nem gabalyodik bele pillanatokba és problémákba,
mint mi magunk folyton-folyvást, s nincs fontosabb számára, mint tudása s
a közös tudás, de csak ameddig le nem jár az idő.
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Példák: Berzsenyi Kazinczyhoz 1809-ben: "Te nem temjént, hanem ítéletet kí
vánsz. De tudod-e azt, hogy az én ítéletem nem lehet egyéb, mint temjén! Okom
nincs a hízelkedésre, sem néked a gyanúra. Elég dicsőség az nékem, hogy én
Téged ismerni és csudálni tudlak". Pedig éppen eléggé keménynyakú no meg
öntörvényú volt a levélíró: s idő múltával bensőben. ízlésben el is távolodott a
mestertől. Hasonlóképpen keresgélte már a saját ösvényeit, járatait a költő alko
tás útvesztőjében a zsenge korú Weöres Sándor, aki legmélyebb hódolattal szó
lítja Mesternek Kosztolányit a neki címzett levelekben.
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A tisztelet rendesen nem tart örökké. Mintha volna bizonyos élettartama, élet
ciklusai: előbb-utóbb kissé kifárad, elöregszik. (Ismételjük: a személyes kapcso
latban létesülő tiszteletformákról beszélünk) Sajátosképpen egy olyasféle érze
lem kezdi ki kényes épségét, amely mintha nagyon közel állna hozzá: a szeretet.
Óhatatlanul elérkezik a pillanat, midőn akarva-akaratlan fölfigyelünk a megbe
csült mester, példakép gyöngeségeire, mulasztásaira, egyszóval: esendőségére.

Ráérezhetünk tudásában a szúken1átás, határozottságában a görcsösség, eredeti,
összetéveszthetetlen stílusában a modor illetve a modorosság jegyeire vagy ép
pen nemkívánatos előjeleire. Es ezek még csak fokozatok, mennyiségek. Azt sem
igen védhetjük ki, hogy egy szép napon föl ne neszeljünk valamilyen súlyosabb
vétségre, rajta ne kapjuk mesterünket azon, hogy önmagára, tulajdon tanítására
cáfol rá valamely ügyetlen vagy - még rosszabb - tudatos, taktikus cseleke
detével. Ezen a ponton ugrik ki a tisztelet valamelyest rideg, enyhébben szólva:
normatív, előíró jellege. Mert mesterünkre mintha búrát illesztenénk, mintha
mindig előnyös megvilágításba ültetnénk: pózba vágjuk. Ha viszont lemeztele
nedtek már gyengeségei, s nem fordíthattuk el fejünket, mint Noé fiai - ez a
fázis különben egyszerre elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen - meg kell érte
nünk, meg kell bocsátanunk neki, sőt esetleg reánk hárul a feladat, hogy hely
reá11ítsuk becsületét: önmagunk előtt, önbecsülését: az ő számára. Ilyenkor vi
szonozhatunk, grádicsán melléléphetünk, s valóban magasabbra érünk, de vi
gyázat, ez az új helyzet kényes, kettősünkborotvaélen táncol. Mégis, azt hiszem,
ilyentájt ér kapcsolatunk a delelőjére. tiszteletünk még sértetlen, de már segí
tünk, elnézünk, helyesbítünk is, már hibástul is elfogadunk. Szeretet ért be ben
nünk.
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El is kell tudnunk veszíteni őt, lehet, hogy véglegesen; persze ez a veszteség
nem jelenti azt, hogyeltöröltük, éppen ellenkezőleg:fölszívtuk, magunkévá ha
sonítottuk lényét, példáját, tanításait. Az igazi mesternek nincs is ellenére ez az
elszakadás. Nietzsche Zarathustrája maga vesz búcsút: "Most már magam me
gyek tovább, tanítványaim!... Rosszul háláljuk meg tanítónk munkáját, ha min
dig csak tanítványok maradunk. S miért ne tépáznátok meg babérjaimat? Tisz
teltek engem; de mi lesz, ha ez a tisztelet egy napon összeomlik? Vigyázzatok,
agyon ne üssön titeket egy szobor!. .. Most meghagyom néktek: veszítsetek el
engem, és találjatok magatokra". A babértépázás drámáját a lázadó maga is
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szenvedi. Szabó Lőrinc talán még jobban megértette, mit.kapott Babitstól, mikor
"szelíd tanítványból" "barbár tanítvánnyá" vadult...

Ilyen szavakkal éltünk: magunkévá hasonítjuk, rajtakapjuk, fölnézünk reá, el
fordítjuk a fejünket, megvilágításba helyezzük. Vélhetően ezeknek a gesztusok
nak a mentén húzódik a határvonal, melyen túl már a szeretet kezdődik. Meg
számlálhatatlanul sokféle ez is. Az bizonyos, hogy nem birtokol, nem vár el,
illetőleg nem esik kétségbe, ha elvárása nem teljesül. Nem követni akar, hanem
kísérni, ugyanott lenni, ahol a má sik, méghozzá meghatározatlan időre. Bármi
lyen furcsa, ez a gyengéd érzelem kevésbé s érthető és sebezhető, mint a tisztelet,
mert a hibákkal, vétkekkel, tökéletlenséggel eleve és l étszerűen számol- persze
mintegy ösztönösen, öntudatlanul. A szeretetnek annyira kell a másik, hogy az
a másik nem hozhatja zavarba egykönnyen. Nincs időbeosztása sem: mindig
készen, sőt résen áll, lényege épp az elid őz és, a vele töltött idő végtelen meg
hosszabbítása. Ha a tisztelet szabályosan és igényesen választja le tárgyáról az
esetlegesnek látszó fogyatékosságokat, a szeretet mintha gátlástalanul és nem
törődöm módra vetné oda újra meg újra a másiknak: tudom, hogy több vagy.
Szemében a személyiség ideálja nem az arc, a magatartás fölött lebeg, hanem
annak suta ráncain, együgyű fintorain, emennek kínos botladozásán, ügyefo
gyott vétkein is átdereng.

A múlékonyságnak
(Emblemesoudevíses chretiennes, Lyon 1701)
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