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a zarándoklat között. Semmi, hiszen ugyanazokat a helyeket jár
juk végig, szállodákban lakunk, étkezünk, bámészkodunk, fény
képezünk, vásárolunk. Mégis, a zarándok egészen más, útjának
nem csupán múltbéli és jelen, de jövőbe vetett dimenziója is van.
A szent helyek a zarándok számára nem csupán történeti, de sok
kal inkább iránymutató jelentést hordoznak. A hazatérő turista
csupán egy - legyen akármilyen gazdag - élménnyel gyarapo
dik. A zarándok - megtérte után - már nem ugyanaz a sze
mély, mint amikor vállára vetette életének terheivel és vágyaival
teli tarisznyáját. A zarándok szívében béke és nyugalom honol,
mert halad valami felé, a "mindennapiság" valóságából kilépve a
szakralitás végtelen mezői nyílnak meg számára.

A Hegyi beszéd boldogságai is a jövőbe vetülnek. A lélekben
szegények, a szomorúak, az igazság éhezői (Mt 5,3-12) nem
azért boldogok, mert ilyen "adottságaik" vannak, hanem mert a
jövő ígérete áll nyitva előttük. Sőt, mintha Jézus a "boldogságot"
negatívadottságokból bontaná ki, a lukácsi változatban (Lk
6,2-23) egyértelműen.

A lelki béke, a szorongás, a depresszió ellentéte nem valami
leülepedett tespedés, hanem, mint a nyolc boldogság dinamiz
musa mutatja, mozgás, úton levés, zarándoklat egy minden em
ber számára - személyi attribútumként adott - cél felé, amely
nek iránya önmagunkat meghaladóan kívülre, a transzcendens
valóságra mutat.
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OSZ a hegyen
Válaszom műfaja körkérdésre talán szokatlan, de (aztgondolom) közvetve
arra válaszol.
Amióta nyugdíjazták, mindennap ugyanazon az úton megy föl a
hegyre. A keresztig autóbusszal, onnan a horhoson végig gyalog. Ha
ismerősökkel találkozik a buszon, ketten-hárman együtt indulnak el
a meredeken emelkedőúton. Ha a ház kerítéséhez ér, megáll a kapu
ban, zsebéből előkeresi a kulcscsomót, kinyitja a zárat. Belép a telek
re, behúzza maga után a kaput, amit egy drótkarikával rögzít. Mé
lyet lélegzik, könnyűnek érzi magát. Ha süt a nap, ha fúj a szél, ha
szakad a hó, ha ömlik a zápor, ezt az utat minden nap megteszi.

Az első útja a pincébe vezet. Ha ismerőssel jön föl a hegyre,
az nem mehet el addig a háza előtt, amíg be nem hívja. Leülteti
a vendéget, kinyitja a falba épített szekrényt, két poharat vesz
e16, leakasztja a szögről az üveglopót, lemegy a három lépcsó
fokkal mélyebben nyíló pincébe, a hordók között ma tat, majd
előjön a borral teli lopóval. "Ezt kóstold meg" - mondja. Van,
akinek a fehér borból tölt a pohárba, van, akinek a vörösböl,
olyan is van, akit a fehér után a vörösből is megkínál.
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"Csináltam egy kis előszüretet" - mondja. - "Lemetszettem
két fürt szőlőt, kipréseltem, de csak tizenöt fokot mutatott a
must. Várok még két hetet, akkor lesz meg a szüret." A fény felé
emeli az oportóval teli poharat. Koccint avendéggel. "Ha esik
az eső, nálam akkor is meglesz a szüret. Tavaly óta a sorok kő

zött nem kapálok. Itt van a gép, de nem használom. Így a tőkék

ről nem viszi el az eső a földet, és sár sincs a sorok között. Meg
aztán, tudod, a derekam is, a kor is."

A telek egyik végét a kocsiút határolja, a másik vége keletre
néz, és a völgy felé lejt. Ha kiáll a hétvégi ház teraszára, félkör
ívben végiglát a tájon. Balra a színesedő erdő, előtte mély völgy,
jobbra a város házai és a kék ecsetvonással meghúzott látóhatár.

Itt szép a hóval födött táj, szép a tavasz, a virágzó fák, szép a
termést érlelő nyár, de legszebb számára az ősz. A tél fehér és
tiszta, a nyár forró és várakozással van tele. De az ősz mind
egyik évszaknál gazdagabb. A túlsó domboldalon a cserszömör
ce vörös foltjai már lángolnak. A szőlő levelei, ha átsüt rajtuk a
nap, látszik, hogy megfakultak. A fény tompább, az árnyék
hosszabb, a levegő csípősebb.

Amikor húsz éve megvásároita a területet, elvadult birtokot
kapott. Aztán szőlőt telepített, gyümölcsfákat ültetett, hétvégi
házat épített. Amit maga körül lát, amihez nyúl, ahhoz szemé
lyes köze van. Ha a rádióban az ország történelméről, a honfog
lalásról, az államalapításról beszélnek, ő a keze munkájára, erre
a földdarabra gondol, amit birtokba vett.

Ahány gyümölcsfája van, az annyiféle. "Nem egyetlen és a
legjobb fajtát választottam" - magyarázza. - "Csupa csonthéjú
gyümölcsfát telepítettem, de különfélét. Tudod, arra gondoltam,
ne kelljen sokat permetezni. És ne egyszerre, hanem májustól
októberig érjenek, teremjenek. Ezért van itt cseresznye, meggy,
kajszi, szilva, barack és mandula. A legtöbbje már leérett. A
mandula van hátra és a dió. Meg a szőlő."

Az idegen megköszöni a vendéglátást, és elmegy. A férfi
maga elé néz, és a szüretre gondol. A pince rendben, a falak a
friss meszeléstől fehérek, a hordókat kimosta, a ,Prés, a kád, a
sajtár tiszta. Nyugalom van benne és várakozás. Es csönd. Amit
tavasztól őszig a szőlóben tenni kellett, azt elvégezte. Felesége
otthon az unokákra vigyáz, övé a hegy, a szőlő és a présház.

Dél van, lenn a városban harangoznak. A hang hullámokban
fölkúszik a hegyre. A férfi kiáll a ház elé, lenéz a völgybe, azu
tán följebb emeli a tekintetét, arcát megfürdeti a fényben. Kezé
ben még ott a pohár, amibe magának töltött. Belekortyol. Hálát,
derűt és talán valami boldogságfélét érez.
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