
DÉVÉNY ISTVÁN

MAI MEDlTÁCIÓK

••

Otpercesek
A szavakról

1929-00n született Szege
den.Teológiai tanulmányait
Szegeden és Budapesten
végez1e. 1958-1972 között
a Szegedi Hittudományi
Föiskolán tanított. 1972-oon
emigrált Svájcba, ahol
egyházi szolgálatban állt
1979-ig. 198D-tól a bázeli
Egyetemi Könyvtárban,
1984·tól nyugdíjazásáig a
luzemi teológiai fakultás
könyvtárában dolgozott.
Legutóbbi írását 2005. 2.
számunkban közöltük.
A hetvenes években a
Szabad Európa Rádió
vallási müsorában elhang
zott ötperces meditációk.

Az ember, amikor világra jön, közösségbe érkezik. Évekig tart,
míg lassan oldódik tökéletes kiszolgáltatottsága , de további évei
során is - mielőtt a Bibliában olvasná, hogy "nem jó az embernek
egyedül lenni!" - tudja, reméli, kívánja, várja és akarja, hogy
"hozzá-tartozó" legyen és "hozzá-tartozói" legyenek. Ady egyik
verseskötetének címe: Szeretném, hogyha szeretnének - a címadó
versben még hozzáfűzi, "s lenn ék valakié" - egyetemes emberi
vágyat juttat kifejezésre. Nem kell költőnek lenni ahhoz, hogy ezt
elmondhassa az ember. Elmondhassa különböző nyelveken, de
emberi nyelven, egyszeru szavakkal, mily erővel él benne a k öz ös
ség utáni vágy.

A beszéd a lélek, a szellem eszköze, hogy élményeit, gondola
tait, érzéseit, emlékeit, elhatározásait, terveit, egyszeruen mind
azt, ami benne élt, él vagy élni szeretne, szavakba öltöztesse, ki
mondja, másokkal közölje, s viszonzásul ugyanezt kapja. Juhász
Gyula költői megfogalmazásában:

Szavak, csodálatos szavak,
Békitenek, lázítanak.
Eldöntenek egy életet.
Följárnak mint kísértetek.
Szárnyainak, mint a gondolat.
Görnyedve hordanak gondokat.
Világot jelentenek.
Meg1zaltál , ha már nincsenek.
Dalolnak és dadognak ők,

Gügyögnek, mint a szeretők.

Ölnek és [öltámasztanak.
Szavak, csodálatos szavak.

Így igaz. Biztatás, bátorítás, vigasztalás, lelkesítés, tanítás, útmuta
tás, tanácsadás, figyelmeztetés, erősítés, lélekgyógyítás, és még mi
minden szép és jó érkezik szavak által. Sajnos más is: sértés, bán
tás, hazugság, félrevezetés, becsapás, lélekgyilkosság, és még mi
minden hasonló. A jó is, a rossz is szavak által, nem egy esetben
egyetlen szóval. Igaz ugyan, hogy m érhetetlen mennyiségben hang
zanak el üresjáratú, fecsegő, tartalmatlan, jelentéktelen - vagyis
"jelentés"-telen - szavak, más esetben rendkívüli - pozitív vagy
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negatív - energiával telítődik az emberi beszéd. A szavak "ölnek
és feltámasztanak" .

A 19. század egyik ismert lelki írója, az angol oratoriánus
szerzetes F. W. Faber a szép és jó szavak életadó erejéről így be
szélt: "A jótékony szavak a világ számára a zene harmóniáját
hozzák. Úgy tűnik, egészen sajátos erő rejtőzik bennük. Nem
egyszer életre szóló barátság épül egyetlen szóra. Előítéletek vá
laszfala omlik össze, úgy, hogy a beszéd ezt legtöbbször nem is
annyira mondanivalójával, egyszeruen puszta jóságával éri el. Fel
tud oldani félreértéseket, amelyeknek tisztázására néha hossza
dalmas magyarázkodások sem voltak képesek. A jó szó gyógyít
ja a lélek sebeit. Sokakat tesz boldoggá. Eloszlatja a lelket borító
sötét felhőket." Életidegen lelkesedés! - mondhatná valaki. Biz
tos, hogy nem tartozik mindennapi tapasztalataink közé a sza
vak teremtőereje, mégis kérdezhetjük: ha ritkán is, de nem for
dul elő mindenki életében, hogy egy-egy szó, egy mondat
energiát sugárzóan beleépüllelkébe, oly erővel, hogy évekig, ta
lán egy életen át felejthetetlen marad?

Negatív előjellel lefordítható mindez a szavak pusztító erejére
is. Akár egyetlen szó diszharmóniát teremt, barátságot semmisít
meg, előítéletet épít, gyógyíthatatlan sebet okozhat, a lelket sötét
felhőbe burkolja. Egy tanmese szerint: "Egy veszedelmes mérges
kígyó csak mart és mart. Joggal rettegtek halálos mérgétől. Egy
szép napon aztán minden megváltozott. Csoda folytán megta
nult a kígyó beszélni. Ettől kezdve már nem mart. Már nem volt
szüksége rá." (Feleki László). Stefan Zweig, öngyilkosságát indo
kolva, búcsúlevelében írta, hogy "nem tudok már hinni Európa
újjászületésében" . Ehhez Julien Green naplójában a következő

megjegyzést fűzte: "Nincs jogom elítélni ezt az embert. De neki
talán joga volt erre a posztumusz, reményt vesztett üzenetre?
Túlságosan sok boldogtalan és reménytelen ember kerülhet hatá
sa alá." A szavak "ölnek és feltámasztanak" .

A szavak tengernyi sokaságában az egyik nyelv sajátosan közel
áll hozzánk: anyanyelvünk. Ha mondtunk vagy kaptunk éltető sza
vakat az életben, legtöbb esetben ezen a nyelven történt. illyés Gyu
la köszönetet mond a magyar nyelvnek, amelyen el tudta mondani
gondolatait. .Fölmagasodni nem bírhatsz, de lobogsz még szél-ka
szabolta magyar nyelv ... De fiaid közül egy, íme: C..) nem léphet
föl oly ünnepi polcra, nem kaphat koszorút oly ragyogót, ame
lyet, szaporán lesietve, ne hozzád vinne, ne lábaid elé tenne, mo
sollyal bírva mosolyra vonagló ajkad, fölnevelő édesanyám."

A becsületró1

A századforduló táján került először magyar színpadra Edmond
Rostand romantikus drámája Cyrano de Bergerac-ról, a kiemelke
dően nagy orra miatt reménytelenül szerelmes lovagról. Évtizede-
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kig játszották - Szerb Antal ezt írta a darabról: "A mű még min
dig él, és új meg új Hjúságok szívét lobogtatja meg." A befejező je
lenetben Cyrano, halálosan megsebesülve, visszatekint életére, és
előretekint halálára. "Kitéptétek kezemből a babért. A rózsát, min
dent, ami kincset ért. Vigyétek hát! De valami maradt, amit irigy
ség, csúf rosszakarat nem vehetett el. Ezt ma este még, ha majd
előttem feltárul az ég, s jó Istenemhez felszállok a mennybe, ma
gammal tisztán, tündöklőn viszem be. Mert foltja nem volt egy pa
rányi sem. És ez ... a becsületem."

Oszinte vágy él az emberben a megbecsülés iránt. Már a kis
gyermek is érzékenyen reagál a gúnyra, s boldogan fogad min
den elismerést. A felnőtt pedig fokozottan törekszik arra, hogy
közösségben való 'tükröződése' jó legyen. Ebben a tükörképben
jobban tudja magát értékelni, s - más feltételektől persze füg
gően - így tud önmaga számára valamelyes lét-nyugalmat,
lét-biztonságot szerezni. A megbecsülés szinte szárnyakat ad, a
sértés pedig megbénítja az embert. Ezért képes szinte mindenki
sok mindent kockáztatni azért, hogy becsülete ne szenvedjen
csorbát, ezért képes sok mindenre azokkal szemben, akik becsü
letébe gázoltak.

Még jelentéktelennek tűnő dolgokban, még idős korban is,
amint erről Kellér Andor Lovagi torna című novellájában olyan
szemléletesen beszél. Öt idézem: Egy fehér bajuszos aggastyán
felelősségre von egy csontos arcú vénembert, mert az vén sza
márnak nevezte őt, s kihívja vértelen párbajra, ki tud többször
leguggolni és felállni. A nézők szeme láttára "ereszkednek, emel
kednek, konokul, verejtékezve, nyögve, arcukra fagyott keserves
mosollyal, amely csak azt kívánja jelezni: Én bírom - de bírja-e
maga is?"

Ez a nagyon kívánt értékelés, megbecsülés igazi érték. Az
ószövetségi bölcsesség-irodalom egyik tömör, közmondásszerű

tétele: "Többet ér a jó névagazdagságnál, és a megtiszteltetés
az ezüstnél, aranynál. De mint a hó a nyárhoz, az eső az aratás
hoz, úgy nem illik a balgához a megtiszteltetés." A »balga«, a
rokon értelmű szavakat soroló Magyar Szókincstár szerint egy
ügyű, ostoba, botor, oktondi, bárgyú - mondhatjuk, hogy az
észhiányos ember. A 'balga' jelzőnek a szentírási szóhasználat
ban viszont elsősorban etikai hangzása van: az erényhiányos em
berról van szó - aki mégsem tudja eltiporni magában a megtisz
teltetés, elismerés vágyát, igényét, reméli, hogy mindenek ellenére
megbecsülik - annyira alapvető ez a vágy és igény.

Pál apostol élete egyik mérlegében is szerepel ez a szó: "Gon
dunk van a becsületre, nemcsak Isten, hanem az emberek előtt

is." Hogyan érvényesítette ezt a törekvését? - kérdezzük tőle.

Válasza: "Helyt álltam verésben, tömlöcben, fáradozásban, béke
tűrésben, igazmondásban, megszégyenülésben... " Sokat követelt
másoktól, még többet magától, s mint Mestere, közszemlére tette
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életét: ellenőrizni lehetett a szó és a tett harmóniáját - a becsü
letesen megszolgált megbecsülést.

Ezt különben már a pogány korok etikája is ismerte. Platón
vallomása egyik dialógusában: "Amikor olyan férfiút hallok az
erényről- vagy a bölcsesség egyik fajtájáról beszélni, aki talpig
férfi, és méltó a szavakra, amelyeket kimond, módfelett örülök,
mert figyelek a beszédre és a beszélőre, mennyire összeillenek és
harmonizálnak egymással. Teljes mértékben zenésznek látom az
ilyen embert, a legszebb harmóniák létrehozójának, aki nem lírát
vagy gyermeteg hangszereket penget, hanem valóban a saját éle
tét éli, amelyben a szavaival összhangzanak a tettei."

A találkozásról

Ha utcán, villamoson, boltban ismerőssel találkozunk, jó reggelt
vagy jó estét kívánunk, és továbbmegyünk, tovább utazunk, intéz
zük vásárlásunkat. Néha megállunk egy pillanatra, néhány szót
váltunk, megkérdezzük, hogy mindenki egészséges-e a családban,
hol fogja tölteni a szabadságát, vagy mit akar vásárolni. Néhány
udvarias érdeklődés, néhány hétköznapi kérdés, ez az egész. Sza
vak segítségével mindent elmondtunk, amit mondani akartunk,
hiszen alapjában véve nem is volt mondanivalónk.

Hogy milyen nehéz az igazi találkozás, s mennyire erőtlenek

ilyenkor szavaink, akkor érezzük igazán, amikor valakit lelkünk
titkaiba - érzelmeink hullámzásába, gondjainkba - szeretnénk
beavatni. Ilyenkor érezzük, hogy a szó mindig kevesebb a való
ságnál. "Szívem gazdagabb, mint a nyelvem, abban bizonyos va
gyok (... ) Boldogtalan én, ki számhoz nem bírom emelni szí
vem" - így panaszkodik Cordelia, Shakespeare Lear király című

drámájában. Mindannyiunk élménye ez, amikor érezzük, hogy
szavaink szaporításával semmit sem érünk el. Szorongva érez
zük életünk egy-egy jelentős órájában, mennyire kiszolgáltatot
tak vagyunk, amikor szavakból próbálunk hidat építeni. "Mióta
készülök, hogy elmondjam neked szerelmern rejtett csillagrend
szerét egy képben csak talán, s csupán a lényeget (oo.) S még
mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem,
hogy ha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett." Radnóti
Miklós, a szavak mestere így ismeri be a szavak erőtlenségét.

Van segítség, a szavakon túl? Van, de ez sem teljes. Ottlik
Géza Iskolájának regényhőse: "Medve tapasztalta, hogy szavaival
és cselekedeteivel csak nagyon tökéletlenül tud bánni, s mégis,
ha néha mindent rosszul mondott és rosszul csinált is, édesanyja
sohasem dőlt be ezeknek a torz és teljesen hamis látszatoknak,
hanem a szíve mélyén megértette őt. Hitt tehát abban, hogy a
gyarló szavakon és nehezen kormányozható tetteken túl sokkal
épebb és egészségesebb titokzatos megértés köti össze egyik em
bert a másikkal. Most ez a hite megingott. Megingott, aztán újra
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megszilárdult. Megingott, megint kétségek árasztották el C..)
Birkóznia kellett a kételyeivel életre-halálra, mert ha ez a rej
télyes, mély, eszköztelen megértés nincsen, ha csak délibáb volt,
akkor teljesen magára marad, kiszakad a világból... Hinnie kellett
tehát minden áron és reménykednie, tűzön-vízen át, mert ezzel az
utolsó szállal kapaszkodott az emberi világ valóságába."

Van szavakon túli "titokzatos megértés", mint ahogy van sza
vak előtti is, amikor az arc, a szem, a kézmozdulat árulkodik ró
lunk. De mindez együttesen sem képes teljesen bemutatni, hogy
"ki vagyok én". Olyan mélységek - lélekrezdülések, gondolati
asszociációk, érzelmi reakciók - élnek bennünk, amelyek egy
szerűen közölhetetlenek. Azzal kell számolnunk, hogy végső

szinten érthetetlenek vagyunk, s számunkra is mindenki érthe
tetlen. S ha ilyen, akkor "érinthetetlen" - bírálhatatlan - is.

Ez lenne a végső szó az emberi találkozásokról? Csak köze
ledni tudunk, de megérkezni nem? A mások megismerésének és
magunk megismertetésének vágya mindig csak vágy marad, de
teljessé sohasem válhat? Kilátástalan, hogy ami az életben talán
a legfontosabb, hogy "én" és "te" a legvégső rétegig "mi" le
gyünk? Nem marad más hátra, mint tört szárnnyal tenni kísérle
tet a repülésre? Marad a "nem ismer senki" szomorú beismeré
se? Évezredévek távolából szólít a zsoltár-hit: "Uram Istenem, te
megvizsgálsz és ismersz engem. Gondolataimat látod messziről.

A szó még nincs nyelvemen, s lám az Úr már tud mindent C..)
Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem."
Persze ez "csak" hit, nem tapasztalati bizonyosság. Mégis: végső

menedék ismeretlen, kiismerhetetlen önmagunk számára.
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