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Jegyzetlapok
Generációk dialógusa; az mi?

Közösen írtunk egy kis könyvet V. A.-val, aki (jó) költő s esszéíró.
Negyvenhárom éves. Én majdnem mégegyszer annyi. Harminchat
évvel vagyok nála idősebb. A lényeget érintve, beszélgetéseink té
máit, egymás gondolatmenetét, következtetéseit, a belső, szellemi
fordulatok végszavait s végkicsengését mindketten erős érdeklő

déssei fogadtuk s figyeltük, szemrebbenés nélkül véve tudomást
különbözőségűnkről;ő olyan, én ilyen. Sőt, kifejezetten élveztük,
hogy egészen (vagy látszólag) máshonnan közeledve egy ponthoz,
általában lIa centrumhoz" érkeztünk. Ennek hangosan is örven
deztünk. És nagyon jól tudjuk ma, hogy változtunk valamennyit a
beszélgetéseink során; másmilyenként fejeztük be őket, mint
ahogyelkezdtük... És akkor jön az okos riporternő, golyóstoll
nagyságú mikrofont tart az orrom alá, s kérdezi: mondhatjuk e
könyvecske tartaimát a generációk dialógusának? S meghökkenté
sem végett hirtelen elhallgat. Mert hogy valami nagyon blikkfan
gosat sikerült találnia. Én persze nem értem, miért hangzik el ilyen
- ha egyáltalán létező dologra utalna is, lényegtelen - kérdés?
Nem mondhatjuk, felelem, mert a nemzedékek, azt hiszem, nem
tudnak egymással beszélgetni...? ... Hát hogy' képzeli, leül szem
ben egy sereg huszonéves, meg egy sereg hetvenkörüli? És beszél
getnek? Beszélgethetnek? Erre csak néhány ember képes
egyidóben, de leginkább kettő. Ez a kettő viszont bárki lehet. Cse
csemő és aggastyán. Gyerek és ősz törzsfőnök. Két gyerek vagy
két fölnőtt. Kisgyerek és nagygyerek. Két élő, vagy egy élő és egy
halott. S két (vagy nagyon sok) halott.

Hogy ezt komolyan mondom-e? A legkomolyabban. Az igazi
beszélgetés nem szó-, hanem létcsere. Hogy magyarázzam meg.
Nem magyarázom, oly evidens. De a halottak nem beszélnek!
Én: honnan tudja? Volt már halott? Nevetés. Majd kényszeres,
visszahúzódó mosoly. Figyeljen, mondom. Csak a halottak be
szélnek igazán, átsugárzó, "túli" tudással, eszköztelenül; hozzá
juk képest mi a sötétségből a dicsőség fölfénylése iránt tájékozódva
a szó s a gondolat nemes mesterségét qyakoroljuk a hitben ...
Csodálkozás: hogy ezt nem lehet érteni. En: érteni? Az még ke
vés. 6: akkor a halottak nem halottak. Hanem?, kérdezem... Egy
halott az meghalt, kész ... Nem, hanem az a halott, akiben már
azért nincs élet, mert kiszökött belőle... Ezt én nem hiszem,
mondja ... Tudom, halkulok el, és én ezen nem szeretnék és nem
is akarok változtatni. Szerintem az az ember él, akit az életbe, az
életébe vetett hite éltet... Ez mit jelent ... Vannak közöttünk telje-
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sen életszerű halottak. Járnak-kelnek, esznek, isznak, ölelnek,
mégis pang, el-eltűnik, akadozik bennük az élet, vagyis vegeta
tív folytonosság mozgatja a testüket... Nincs, hogyishívják,
olyan izé, amit szelleminek mondanak?.. De van. Zsugorodik.
Mind kisebb. Ha nagyobbacska, akkor elnyúló, leveses. Szemmel
nem lehet látni. Riadtan keres magának bent egy kis lukacskát.
Fél. Tud félni. Él, aszott, pontnyi, menekül. MegszóIítatlan ...
Hogy' lehet- Beszélni kell hozzá. Beszélgetni vele. S nekünk
egymással.

*
Kissé keserű, mikor elcsomagol. Hogy őszintén szólva, mondja,
másra számított. Mire? Hát hogy egy ennyire... idős ember vala
hogy - keresi a szót - megnyugszik. Belenyugszik, ugye?, vetem
közbe. Igen, főleg ha nemsokára - mepint keresi ... - Meghal,
ugye?, szólok. Fölragyog az arca: Igen! Es már... , de hogy ellene,
meg minden, vagyis hogy még mindig, azt nem is igazán értem...
Most borul föl bennem a porcelán rozsomák (menyét féle). Nézze,
először is: olvasta azt a könyvet, amelyről beszéltünk? .. Igen is,
nem is... Azt hogyan kell?, én ... Átlapoztam, ő ... Aha. Ahogy az én
feleségem (mostanában nagyon mélyértelműen és romantikusan
azt lehelik némely apák, szégyellve a feleség szót - ki tudja, miért
- lIa kedvesem" [akinek ugyanis gyereket csináltam]), szóval
ahogy az én feleségem szokta lapozni a kukába ívelő képes magazi
nokat: strat-strat-strat-strat, igen? ... Hát valahogy úgy ... Így bizony
ezt nem lehet. Illetve ezt sem lehet. Akkor viszont minden kérdése
nemcsak fölszínes, hanem alaptalan is. Úgy is mondhatnám, kedves
Eta: hogyan merészeli? Nem, nem velem szemben, Maga miatt. Itt
Magáról is szó van. Maga ember. Maga él. Maga az én testvérem. A
Maga érettségén vagy tartós, esetleg végleges éretlenségén emberek
sorsa múlhat. Nem fontos, hogy nem érti a könyv szövegét. Az
sem, hogy nem érdekli. Olvassa. Szembesüljön azzal, amit nem ért,
ami nem érdekli. Maga hatezer-millió emberrel egy szálra van föl
fűzve ... Én? Hogyan!. .. Úgy, ahogy itt áll. Maga szem a láncolatban.
Cél és áttétel is. Számtalan módon kapcsolódik a többihez. Nem
mindegy, mit érez. Mit él át. Mit gondol. Mire törekszik. Mit tart
fontosnak, mire rántja meg a vállát. Az a könyv, amit átlapozott,
vagy jó vagy nem; közömbös. De ne merje nem olvasni, ha beszél
róla; ez hamisság... Elég agresszívan hangzik... Igen. Ez ag
resszív... Nem nagyon szoktam hozzá ... Elhiszem... Most men
nem kell. Maga keresztény? ... Igen ... Akkor nem értem.

*'"
A kaputól visszafelé menet ezt gondoltam: Most kellett volna
megértenie, amit eddig nem értett. Mikor a legnagyobb volt tó1e,
attól benne a távolság. Tehát az aljazata belül most sem repedezett
meg. Stabilitás: ez a lélek legveszélyesebb állapota. Egyensúly a
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nem-létben. A létezésbe ékelődött nem-lét ketté hasíthatja a léte
zést. A nem-lét nem lét. Lehet róla szellemkedni, a lényege ez:
nem. Az öngyilkos létező önfeledt ostobaságában dicsőítheti a
nem-létet. A nem-lét létként tetszeleg. Az Atya a Van. Amit csinál,
az minden ízében Keletkezés. Az Atya a mindig Több-Lét. Nem
apad, nem csökken, csak ha akarja. Akarhatja. Nem könnyít meg
semmit. Sőt, bonyolultabbá tesz. Mégis egyszerűsít. Itt a valóban
lényegtelenek elhullanak, elpárolognak, s a lényegek között, s kö
rükben másféle (viszonytalan) kapcsolatok szővődnek: hogy vala
mi könnyű vagy nehéz, inkonkréttá lesz, viszonyíthatatlan. Az Ő
bonyolítása a Van-nak alfajai, nem vethető össze a bűnben s a bűn
által gúzsba kötött világ bonyolultságával. "Nem ad semmiféle
földi kényelmet", de ad elrejlő sikátorokat, biztosít egy girbe-gur
ba ösvényt "a jó"-nak, hogy mégis megtörténhessék. Kint is, bent
is. "Nem hoz javulást a világ állapotában, még csak a bűn alkal
mait sem nyesi vissza. Nem hoz fejlődést a társadalmi s morális
viszonyokban." Ez Eta dolga - volna. S a hatezer-millióé. "Nem
nyúl semmihez, nem változtatja meg az emberiség problémáit...
számos földi dolog talán még nehezebb lesz s kilátástalanabb";
hánytorog, fölcsap s visszaomol minden a világban. Örvénylik,
formát váltva körbeforog. A hatezer-millió világát az Atya nem
vállalja át. "Ez nem érdekli őt. Egyetlen dolgot akar: a szeretet
gyarapodását", írja Adrienne von Speyr (Vigilia, 2005. 6. sz.). Ez
az egy azonban mindennek az alapja, s a megoldása is. Mert
"egyedül a szeretet hiteles" (H. U. v. Balthasar).

Etával "lent" kellett elkezdenünk, de nem adott rá elegendő

értelmet (ami most idővel volt egyenlő) ahhoz, hogy "fönt" be is
fejezhessük. Nincs más út: meg kell próbálnunk, "milyen az, Is
tent szeretni s mégis élni." (A. v. Speyr)

Jákoblétra
a földöntúli mennyben hol naptártalan
múzeum van örök vasárnap
és forgadatlan múzeumi rendben
párnán parádéznak a tárgyak

angyal idéz hogy a Történet Könyvét
történtessem és lapozzam
de vértó1i irtózatomban azért
a Hóhér Házában ne lakozzam
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