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író, pszichológus

Még egyszer mondom, tizenkét éves voltam. Életemben akkor
láttam először keresztényeket. Hogy addig miért nem, annak
részben életrajzi, részben politika- és társadalomtörténeti okai
vannak. Akkor, Lipcsében voltam először együtt olyan emberek
kel, akik nem titkolták keresztény mivoltukat, nem is hivalkod
tak vele, hanem egyszerűen csak azok voltak.

Benne éltek a szörnyűséges NDK-ban, tudomásul vették, bele
törődtek. Nem tudták eldönteni, hogy szenvedjenek-e tó1e, vagy
inkább mégiscsak büszkék legyenek rá. Mindennap hallották és 01
vasták, hogy övék, a proletároké a hatalom és az ország, ám való
jában fürdökádjuk sem volt. Semmijük sem volt, csak egy asztaluk,
én pedig egy egész hónapig ott ültem velük ennél az asztalnál.

Nem voltak különösebben vallásosak, az élet apró-eseprő dol
gai foglalkoztatták őket: túlórák, bevásárlás, hiánycikkek, sport;
ám eközben mindennap háromszor megszólították Istent. Illő

tisztelettel, ugyanakkor szeretettel és közvetlenül.
Nekem végül azt mondták, hogy jól van, hallgathatok is, ha

úgy jobb nekem. Attól fogva együtt hallgattam az őszavaikkal,

ha ez lehetséges, a kért áldás pedig továbbra is mindenkire vo
natkozott az asztal körül.

Azóta több mint harminc év telt el. Traudl néni az utolsó na
pokban mondta, hogy: egyszer majd világhírű professzor leszek,
elmegyek Lipcsébe, és őket meg sem fogom ismerni. Nos hát,
professzor nem lett belőlem, világhírű sem vagyok, de azért négy
évvel ezelőtt ismét eljutottam Lipcsébe, és elhatároztam, hogy
megkeresem Meissneréket. Csakhogy a Népkert utca házait idő

közben lebontották, Meissner nevű családból pedig sok van.
Meg aztán, ha megtalálnám is őket, mit mondanék nekik?
Miképpen is hozhatnám tudomásukra, hogy munkám közben,

amikor hideg téli estéken falusi házamban egyedül vacsorázom,
időnként eszembe jut: hátha az áldás, amit annak idején oly ma
gától értetődően kértek, nincs időbeli korlátok közé szorítva,
hátha nem csak egyszeri étkezésre szól?

Sursum corda
inkább
Csak nem gondolja bárki komolyan, hogy e&y napon említhetőŐ és
a "hétköznapi"? Nem fogom, nem akarom Ot "bevinni" a szürkébe,
az izzadtságosba, a kínlódóba, a lélek lapos kis hétköznapjaiba!

Sursum corda! Inkább.
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No igen. Csakhogy. .. amikor az onkológiai beteg rám teszi ke
servét, no igen, akkor lenn vagyok. Szinte agyon vagyok nyom
va. Kőmadár a szíven. Viszem a másiknak, a szomorúnak a ter
hét, nohát, ez hétköznap tud lenni valóban, és szürke. A másik,
a szorongó, retteg, kínozza a veszteség érzése, miközben nem
igazán tudja, mi az, amit veszít vagy titokban éppen hogy veszí
teni akar; irigy, izolált, ijedtében a környezetét, a családját gyötri,
utána megtelik beteg bűntudattal, aztán nekem elmondja az egé
szet és sír. Vagy sírunk. Hát sursum corda ide meg sursum
corda oda, ez hétköznapi teher a javából.

A fő menedékem ilyenkor az, hogy ÁTADOM, vedd át, mon
dom Neki, szíveskedj, a hatalmas erejű kéznek, mely olyan, mint
a miénk, de szegek verték át. Olyan, mint a miénk, de megtörte
és megáldotta a kenyeret. A kéznek, amely formál és teremt,
amelyen át oly végtelen szeretet árad. Tehát, hogy rövidre fog
jam: ÁTADOM. Másképp mondva: továbbítom. Akár Sík Sándor
versében, abban a sürgönypóznásban: viszik az áramot, nem
tudni honnan, nem tudni kinek, de rajtuk megy át az Üzenet.
Valaki oda állította őket, hát állnak, hosszan elnéznek a nyúlós
utakon, látnak embereket és országokat, bolond és keserű látáso
kat, a forradalmak bárgyú körfutását, az őrülések örök újulását.
Drótok. Egy darab inci-finci drót vagyunk a sürgönypóznában.
Hogya fenn említett költő Acélembernek nevezte a sürgönypóz
náit? Ó, kell néha egy kevés nárcizmus. Nem sok, mert a
hübriszt már a holt istenségek is utálták, jó lesz vigyázni.

Ott tartottam, hogy ÁTADOM.. Ezt ~yakorolni kell nap mint
nap, lépésrőllépésre tanulni, az ATADAST. Ismerős sokaknak az
a tengerpart, ahol két pár lábnyom halad a homokban, egymás
mellett mennek, csak mennek egész nap, lényeg az, hogy az
egyik pár lábnyom gazdája álmodja ezt a tengerparti menést, és
ezenközben lepereg előtte egész élete. A bak-szagú nyomor, vagy
is a sötét és rossz napok is benne vannak az életfilmjében. És az
álmodó, amint épp szemléli ezeket ott a tengerparti menésben,
egyszer csak felkiált:

- Amikor az életfilmem a legkomiszabb pontokhoz érkezik,
akkor csak az egyik pár lábnyomot látom a homokban. Uram,
miért akkor hagysz magamra, amikor a legjobban kínoznak a
dolgok?

- Dehogyis hagylak - válaszolják neki -, olyankor a vál
lamra veszlek.

ÁTADNI - mert képes átvenni, mit több, még minket is fel
vesz a vállára terhünkkel és a másik terhével egyetemben. Ak
kor, amikor a síró, panaszkodó onkológiai vagy másféle nyugta
lan csúszik kifelé a kezemből, akkor zordul megkérdezem: hát a
Gondviselésben tetszik-e hinni? Csend a válasz sokszor. Hát ez a
hétköznapi.
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