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Jónás jelében
Veszprémhez közeledve messziről feltűnik az égbe törő h úszeme
letes, a város bábeli tornya . Mellette üzletek sora. A nyolcvanas
években a város teljhatalmú ura a sétáló utca másik oldalán levő

régi házakat is le akarta romboltatni, de a múlt védelmezői nag y
erőfeszítéssel megmentették.

Valamikor ott a központban állt anyai nagyszüleim háza,
amelyet a hatvanas években kisajátítottak. Emlékek élednek fel
bennem. Játék és halál. Egyik délután nagyapám rosszul lett, ne
kem kellett átfutni a szomszédba. Többet nem láttam nagy
apámat. Mindent kibírt: az első világháború utá ni hosszú fogsá
got, az elölről kezdést, a második világháborút, majd azt, hogy a
győztesek kiszo lgálói mindent elve ttek tőle. De a családi ház ki
sajátítása már meghaladta erejét.

Megyek az utcán. A szétterülő üz letek után mindig meglep az
evangélikus templom szinte karcsúnak mondható kis tornya. A
reklámokhoz szokott szemem csodálva nézi feliratát: "Erős vár a
mi Istenünk." A felfelé vezető lépcsőkön egy térdére boruló le
ány szobra áll, illetve csak a meggörnyedő hátát látom. A nagy
bánat a címe Marton László szobrának. Valóban mély lelki fájdal
mat fejez ki. A leány szívének töredeimében odaborul az irgal
mas Isten elé, aki erős vára a bánkódónak.

A főutcán kocsik sokasága suhan. Piros lámpát kapok, megál
lok. A túloldalon, szembe velem egy másik szobor szinte ott le
beg az üres térben : Noé bárkája. Egykor a Lenin-szobor helyére
tervezték békeszobornak. Az örmények emlékműve lett. Népek és
állatok maradékai leltek menedéket a bárkában, s várták az özön
víz végét. Lassan eszembe jutnak Tóth Árpád kétségbeesett sorai:

Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve
Mily szörnyű sors a sok szegény emberhaj6é:
Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se,
Kit boldog Ararát várhatna, tiszta N6é.
(Elégia egy rekettyebokorhoz, 1917)

Gyerekkorom köveit koptatom. Balra a színház, jobbra ez volt a
mozi. A színházkertben játszottunk az ebéd után. Egyszer az ebéd
re várva Latinovits Zoltán ránk kiabált, hogy ebben a zajban nem
lehet dolgozni. Zajongó gyerekek voltunk.

Kedvem lenne jelet kérni, múltba és jövőbe mutatót. De mi
lyen jelet kérhetnék? És szabad-e kérnem? Jézustól is jelet kér-
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tek: "A gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más
jelet, mint Jónás prófétáét. Amint ugyanis Jónás próféta három
nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfiai
is a föld szívében három nap és három éjjel"(Mt 12,39-40).

Megyek az utcán. Tűnődöm. Hiszen már megkaptam Jónás
jelét. Pannonhalmára kerültem gimnáziumba. A ballagási meghí
vónkon mottóként Babits Mihály Jónás imájának részlete állt. Ri
chárd atya megtaníttatta velünk az egész verset. Az évek múltá
val bencés tanárként én is feladom kívülről. A diákkoromra
emlékezve a harmadik osztályom ballagási meghívójára a mi
meghívónk sorait írattam: "Óh bár adna a Gazda patakom / sodrának
medret, biztos útakon / vinni tenger felé ... "

A hajóra szálló Jónás, akinek neve "galambot" jelent, riadt
madárként menekült a szívében hallott hangtól. Félt Ninivétől,

félt az úttól, de talán még jobban az Úrtól, mert esetleg nem lesz
elég haragtartó, és nem bünteti meg eléggé a gonosz várost. Jó
nás az Úr által támasztott viharban a hajó mélyére menekült,
aludt, de fölfedezték, és ő felfedte bűnét. Álmában talán az Úr
ról álmodhatott. Mély bánatában kérte, hogy vessék a tengerbe.
A vihar megszűnt, és a csoda a hajósokat Jónás Istenének félel
mére vezette. Babits Jónás könyveben így írta le az elcsendesedő

tengert: "s a messzeségben föltűnt a szivárvány. / A víz simán gyűrű

zött, mint a márvány".
Ebben az évben az érettségire készülőkkel meghallgattunk

Petrovics Emil Jónás-oratóriumát, és néhány elgondolkodtató kép
zőművészeti ábrázolást is megemlítettem. Eszembe jutott Klos
terneuburg, az ágostonos kolostor. Néhány diákunkkal együtt a
középkor egyik legcsodálatosabb szárnyas oltárát láthattam,
amelyet "verduni oltárnak" neveznek. Három sorban követik
egymást a bibliai jelenetek: felül a Mózes előtti ("ante legem"),
alul a Mózes utáni ószövetségi képek ("sub lege"), középen pe-
dig Jézus életének epizódjai láthatók ("sub gratia"). Az idegen
vezetőnk részletesen magyarázta az egymással függőlegesen

összefüggő, tipológikus ábrázolásokat. Jónást az alsó sorban lát
hattuk, amint a tengerbe vetik, és már fél teste benne van az Úr
tól küldött cet gyomrában. A felső sorban az irigy testvérek kút
ba dobják az apjuk által szeretett fiút, az álmaival dicsekvő

Józsefet. Az ószövetségi jelenetek előkészítenek bennünket, hogy
figyelmünk az oltár középső képére irányuljon: Arimateai József
sírba fekteti Jézust. Magyarra fordítva a felirata így hangzik: "A
földnek adatik az Élet, akinek a föld és az ég is szolgál."l

Egy modern labirintusra is felhívtam az érettségizők figyeimét,
amelyet a német testvériskolánk korábbi igazgatója, Michael
Herrnes bencés atya festett. Középpontjában egy összekuporodó
gyermek látható, akit veszélyek fenyegetnek. Egy szót mondogat:
'abba', atyám. A labirintus körei kékre vannak festve, a tenger
hullámait jelképezik. A labirintus kijáratánál Jónás jön elő a cet-
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ből: csodálkozó nagy szemekkel, imádságra tárt kézzel. A képen
- a hagrományos ábrázolással szakítva - csak középről indul
út kifelé. A labirintust nézve Jézusnak Nikodémushoz intézett
szavai jutottak eszembe: "Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam
neked: újra kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zú
gását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Ez áll mindarra,
aki Lélekből született" (Jn 3,7-8).

Megyek az utcán. Szembeötlik egykori iskolám, ma is Szilágyi
Erzsébet Általános Iskolának hívják, de már az egyházmegyéhez
tartozik. Egybeépült vele a neogótikus stílusú templom, égre
mutató tornyai vonzzák a szemet. A Regina Mundinak, a Világ
Királynőjének van szeritelve. Gyerekként sokszor hallottam,
hogy az angolkisasszonyoké volt, de nem tudtam igazán elkép
zelni, kik lehettek azok az "angol" kisasszonyok. Most, mikor
becsöngetek, egy alacsony nővér nyit ajtót rendi ruhában, moso
lyogva. Szinte hihetetlen látomás ez, ha visszagondolok a gye
rekkorra. Itt kezdtem ministrálni még a tridenti rítus szerint, itt
botlottam meg a könyvtartóval.

A templom hajójában Mária szobra néz szembe velem. Szelíd
mosollyal hívja a gondokkal hozzá menekülőt. Feje fölött tizen
két csillagból korona. Veszprém a királynék városa, de Mária a
Világ Királynője és országunk Patrónája. Az Isteni színjátékban
Dante a "remény élő forrásának" nevezte a mennyek királynöjét.'
Itt, az Isten házában énekelték apai nagyszüleim, itt éneklik szű

leim és minden hívő a Máriától reményt kérő legszebb fohászuk:

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Visszafelé a veszprémi színházkertben régi ismerősként köszön
töm Petőfi szobrát, amely az úton levő, céltudatos vándort ábrá
zolja. De mi lett volna vele, ha túléli a veszedelmet? Hogyan éli
meg a kiegyezést? Petőfi egyik legjobb ismerője tanított az egyete
men, Szigethy Gábor, aki a rendszerváltás után néhány évig itt, a
veszprémi Petőfi Színházban volt rendező. Iskolai ünnepélyeinken
többször is szónokolt, mint egy evangélikus prédikátor. Legutóbb
október 23-án járt nálunk, és ajándékul hozta legújabb könyvét:
1956 árnyéka. Első fejezetének címe: Múltlabirintus. A labirintusból
a szerző ilyen élménnyel jött ki: "Túléltük. Belehaltunk."

Mikor az Odüsszeiát tanítottam, sokat gondoltam Jónásra és
múltunkra. A "sokat tűrt, isteni" Odüsszeusz bolyongása során
tudott tanulni hibáiból: lemondott korlátlan tudásvágyáról, gőg

jéről. Hogy megmeneküljön Szkülla és Kharibdisz gyilkos veszé
lyétől, a trójai hős denevérként függött egy fügefán. Ami otthon
várt reá, az volt a legmegalázóbb számára. "Ugatott mellében a
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szíve" látva házában a dölyfös, garázda kérőket. Koldusként lé
pett saját háza kűszőbére, hogy kifigyelje szándékukat. A hazát
váró hősön elmélkedve - számomra is váratlanul - a követke
ző sorok születtek meg bennem:

Álom-váltás
A patakban száraz ágak.
Károg a hold. A csillagok
Denevérek a Tejúton.
Odüsszeusz, ki hazát várt,
Dús Attika agg koldusa.

Jónás, aki Odüsszeuszhoz hasonlóan megjárta az alvilágot, az Úr
szavára másodszor már bátran indult Ninivébe, és hirdette az igét,
a bűnbánatét és a pusztulásét. A haragvó Isten szolgája lett. De
nem pusztult el a város. Jónás csalódott. Mást várt. A legnehezebb
elviselni várakozásunk és az Úr hallgatása közti űrt. A próféta ha
ragos, mord lett, mert a büntetés csak őt sújtotta: mindenki kine
vetheti, mert nincs se tűz, se új özönvíz. Ráadásul az enyhet adó
ricinusbokor is elszáradt. Odüsszeusz a kérőkön kitölthette harag
ját, de mit tehet Jónás?

Az Úr, aki maga a szent szabadság, szabaddá akarta tenni ha
ragos szolgáját is, ezért megszólította szívében: "Azt hiszed, jo
gos a haragod a ricinusbokor miatt?" Jónás dühös igenlő vála
szára az Úr újabb kérdést tett fel: "Hát akkor én ne irgalmazzak
Ninivének, a nagy városnak, amelyben több mint százhúszezer
olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és
a bal keze között és igen sok állat?"

A sírjából harmadnap feltámadó Jézus tüzet rak, halat süt a
halászó apostoloknak. Gondoskodik róluk. Nem korholja őket az
elhagyattatásáért. Az őt háromszor megtagadó Péternek sem
mond semmit, csak háromszor megkérdezi: "Simon" János fia,
szeretsz engem?" (Jn 21,15-18). Ezt kérdezte már igazában Jó
nástól is, ezt kérdezi tőlünk is. És ha szívünk töredeimében fele
lünk, akkor Jézus Lelke elcsöndesíti lelkünk háborgó tengerét.

A betegsége miatt sokat szenvedő Tóth Árpádnak Isten oltó-ké
se című versét, mintha Jónás válaszaként is olvashatnánk:

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom.

393


