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Ha visszagondolunk 1956-ra, akkor is nagyon sokfélék vol
tunk. Jöttek a csepeli srácok, jöttek mindenhonnan az országból,
jöttek a falusiak és a városiak, az értelmiségiek, az írók... Min
denki eggyé vált ebben a nagyon gazdag nemzeti azonosságtu
datban, és ugyanakkor e mögött ott volt a sokszínűség.

A mai krízisen akkor tudnánk felülemelkedni, ha ezt az össze
tartozás-élményt újra meg tudnánk valósítani. Ha büszkék tud
nánk lenni, és el tudnánk fogadni ezt a fajta nagyon gazdag ma
gyar azonosságtudatot, akkor ki lehetne húzni a gyökerét
mindannak, amivel a nacionalizmust támadni próbálják. Mert erre
az országnak feltétlenül szüksége van. Ha megnézzük, hogy mi le
het a magyarázata annak, hogy a csehek és a lengyelek jobb hely
zetben vannak, mint mi? Vagy mi történt Japánban vagy Szinga
púrban? Nem találunk olyan japánt, aki ne lenne nagyon büszke a
közös eredményekre, nem találunk olyan csehet vagy lengyelt, aki
ne volna büszke a nemzet közös sikereire, eredményeire. Tehát az
azonosságtudat és szolidaritás nélkül nem lehet megváltoztatni a
mai magyar helyzetet. Ezért nem szabad hagyni, hogy szítokszóvá
váljon a nacionalizmus, és nem szabad hagynunk, hogy szitokszó
vá váljon a nemzeti liberalizmus, amelyik a leggazdagabb tradíció
inkra támaszkodik. Vissza kell nyemünk Magyarországon azt az
egészséges, sokszínű nemzettudatot és a nemzeti összetartozás él
ményét, amely meg tudná változtatni nemzetünk sorsát.

Ezzel kapcsolatban az egyik legnagyobb nemzeti liberális gon
dolkodónktól idézzünk egy gondolatot. Ugyan sokunkhoz köze
lebb áll Széchenyi István vagy Eötvös József, ez az idézet Kossuth
Lajostól való, a Pesti Hírlap 1842-es egyik számából: "A civilizá
ció, melynek nemzeties jellege nincs, hasonlít a levágott gyümölcs
virághoz, mely pohárban még egy-két napig elteng, de gyümölcse
soha nem lesz. Hol a honszerelemnek a szívredők oltárán lángoló
tüzét semmi nem élteti, ott népcsorda lehet, de nemzet nincs."

Oktalan tenger
Dadogás a békességről

Költö Bajban vagyunk a békével. Mert hát mi jut róla eszünkbe? Libbenő

gyertyafénytől félhomályos, kongó templomok padjaiban elsuso
gott imák, rózsafüzért babráló reszketeg kezek. Habos ruhában ti
pegő, kicsinyded gyermeküket könnyes kék szemmel átölelő sző

ke anyák. Harmatos rózsaszín virágkelyhek sárgálló bibéire
zümmenő pihe-puha méhike. Az isteni Mester tanít a vízparton,
haján, ruháján végigcsorran a bíborlilamályva alkonyi fény. Szóval
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határozottan az az érzésem, hogy a békét összetévesztjük a nyá
las-nyúlós giccsel. A kisikált, kiglancolt képekkel, a behomályosí
tott objektívvel, a valóság túlontúl éterivé hazudott képmásával.

Ne essünk tévedésbe, tökéletes vagy legalábbis hozzávetőle

gesen teljes pillanatok természetesen vannak, és Isten maga nem
csinál giccset. Azt mi magunk gyártjuk lelkünk érzéstelenítésére
az Isten adta szépségből. Mármost akkor mi is a béke valójában?

Nos, vegyünk egy konkrét példát. Itt ez a ma esti, valóban bé
kés pillanat. A feltételek adottak: nemrég felújított kis házunkban
meleg van, odakinn csillaghunyorgató, tiszta hűvösség, túl va
gyunk a finom és bőséges vacsorán, gyermekeim odafenn lefekvés
hez készülődnek, feleségem segédkezik nekik, én idelenn éppen
rendbe raktam a konyhát, a mosogatógép dolgozik, felhajtottam
egy jó pohár bort, meggyőződtem róla, hogy minden ajtó zárva,
kutyánk egy pokrócon a lépcsőházban fekszik, beengedjük, mert
nincs még kész a kutyaháza. Holnap nem lesz iskola, sem nekem
egyetem, úgyhogy a telítettséghez minden adott, kellően lassúak
és tömények a pillanatok. Mondjuk rá: itt és most ez maga a
béke. A teljes képhez mégis mintha valami hiányozna.

A biológia parancsára még elmegyek vécére. Odabenn, a falon
keresztül tisztán hallom, amint fiam lefekvés előtt pásztorfum
lyáján gyakorol. "Lovam rétben nyugszik, szája vérrel habzik" 
gyönyörűen cifrázza, öröm hallgatni ezt a saját zenegyárat. Még
is, a nagy-nagy békességbe valami nyugtalanító árnyalat szűrő

dik, szövődik. Ahhoz, hogy mindezen anyagok összeálljanak
biztonságos otthonná, hogya vérből, melyet gyermekeim tagjai
ba sikerült átmenekítenem, az élet heve és továbböröklődése le
hessen, nos, mindehhez éhező-fázó, ismerős és ismeretlen elődök

munkája, szenvedése kellett. Beépítettük hamujukat a házunk fa
lába, az tartja épületünket. Valójában hamis és álságos ez a tisz
teletadás is előttük, mert csak egyféle virtuális, szellemi közös
ségvállalást jelent, nem éheztünk, fáztunk és szenvedtünk, nem
éltünk át (túl) háborúkat az ősökkel együtt soha. Fájdalmuk
ugyanúgy szervült belénk, ahogy az elbomlott tetemek a növek
vő fát trágyázzák az erdőn, ahogy egykori névtelen, boldogtalan
parasztok furulyába fútt keserűsége most az én aljas kis köznapi
élvezetemet táplálja. Vagyis békénk ára a mások vére, akárhogy
szépítgessük is.

Es még egy mozzanat: a mosdóhoz lépek kezet mosni, mikor
érzem, elered az orrom vére. Mostanában egyre gyakrabban esik
ez meg velem. Előfordul például az egyetemen, mielőtt órámra
bemennék. Egy vércsepp perdül az ingemre, s mire észreveszem,
már be is ivódott. Mehetek a vécébe, vizes papírzsebkendővel

tisztogatni, míg nagy, halványbarna folttá nem fakul, mintha
csak idióta tanár úr módjára lekávéztam volna magamat. Fogal
mam sincs, mit jelent ez, talán komoly figyelmeztetés, talán sem
mi komoly, holmi egyszerű vérbőség vagy szaglóhámhiba. Or-
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voshoz nem értem rá elmenni vele, ha nagyon gyakorivá válik a
dolog, beszedek vérzéscsillapítót, és javul a helyzet.

Elnézést a nem túl gusztusos részletekhez nem szokott olvasó
tól, de valahogy érzékeltetnem kellett, hogy idillünknek nemcsak
eredőjén, de szemhatárán is nyugtalanító fellegek torlódnak. Egy
szóval békénk fenyegetett, és zárvány-szerűségéhez, mondhatni
tökéletességéhez ez a törékenység is hozzájárul. Benne van a pak
liban, hogy bármelyikünknek bármikor súlyos baja eshet. Ez nem
csak a modernitás rákfenéje, a felfokozott tempó következménye,
hanem mondhatni az élet mindenkori velejárója. Mert hát, valljuk
meg, nem édes mindegy, hogy rákban, a legkitünőbb műszerektól

körbevéve hal meg az ember gyermeke, vagy szamárköhögésben,
torokgyíkban, egy bedeszkázott pestisbarakkban, esetleg egy val
lásháború idején rágyújtott ház falai között?

Szóval békénk mindkét oldalán ott strázsál a végesség, az em
beráldozat tudata. Az anonim szenvedés tömegsírjain épülnek kéj
lakjaink, melyekre bármikor rázuhanhat egy szikla vagy egy fa. Mi
több, így van ez saját életünkre vetítve is. Mostani békés idősza

kunk egy rettenetes, zaklatott periódus közvetlen következménye.
Alig voltam itthon, rendezvényról rendezvényre loholtam, szerve
zési gondok, megírandó munkák tervei zakatoltak a fejemben.
Mindeközben anyagi forrásaink teljesen elapadtak, gyülekeztek a
fizetetlen rezsiszámlák, gyermekeink ebédbefizetései és a zeneisko
lai hangszerhasználati díj (lásd még fiam pásztorfurulyája... ) ki
egyenlítését is húztuk-halogattuk. Még csak azt se mondhatom,
hogy a saját hibámból. Egyfolytában telefonálgattam körbe külön
böző kiadókat, szerkesztőségeket, mindenki nyugtatgatott, hogy
elóbb-utóbb utalják a megígért honoráriumot. A munkát minden
esetben régen lead tam, mindannyiszor szigorú, sürgős határidőre.

Az összegek egyikének kifizetése több mint egy éve húzódik. A
tudat, hogy alig futja otthon ennivalóra, folyamatosan felélte ener
giáimat. Tehetetlenségérzet gyötört, fúrtam előre magam napra
nap a munkák alagútjain, nem sok időm jutott gyerekeimre sem.
Aztán végül kiértünk az őszi szünet tisztására. Nyugalom, béke,
itthoni munkák, bár túlfelől persze már leselkedik a november
rettenete. Kimerítő vidéki haknik, szervezendő és levezetendő es
tek, közben az órákra való készülés stressze, a családdal kapcsola
tos rossz lelkiismeret, a létszükséglet-szerű, mégis luxusnak érzett
olvasásra ellopott éjszakai órák, a kábult reggeli rohanás a hat óra
harmincötös buszhoz. Közben a fejemben munkálódó új regény
terve, melynek nem ülhetek neki, még nem (nekiűlök-e valaha
is?). Rettegés, amikor befut egy-egy telefon vagy e-maiI: hol tar
tasz a szöveggel, melyet holnapra ígértél?

Nevezzük ezt viccesen béke-harcnak? Hiszen hétköznapi szin
ten lassan ott tartunk, hogy harcolunk a békéért, mint hajdan, a
létező szocializmus éveiben sulykolták belénk. A béke ugyanis
ideális állapot, szajkóztuk annak idején: mihelyt a világkapitaliz-
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muson diadalmaskodtunk, és a honi visszahúzó elemeket ki
szűrtük, megérkezünk az örök béke honába. "Itt nyugosznak a
honvédek, / Könnyű nekik, ó1< nem élnek" - írta Arany János a sza
badságharc leverése után, persze inkább erkölcsi célzásképpen.
Vagyis csak a halott törődhet bele az igazságtalanságba, az élő

soha, ő mindig újra és újra fellázad. Áttételesebben értelmezve:
az élő sosem képes belenyugodni valamibe, sosem képes meg
maradni az adott állapotnál, mindig valami másnak a megvaló
sítására törekszik, mindig két állapot között leledzik.

Belga barátnénk megjegyzése jut eszembe, aki, mint a brüsz
szeli rendezvény egyik szervezője, meghívottként vett részt a
budapesti Városmisszión. Azt fájlalta. hogy az itt elhangzott ta
núbizonyságok nagy része esetében a tanúságtévő előadta ko
rábbi súlyos problémáit, mondjuk például rákos gyermeke halá
lát, majd hálát adott az Úrnak, aki megszabadította a gonosztól,
és azt állította, hogy a Jézussal való találkozás óta egyenletes ke
gyelmi állapotban lebeg, áldásnak látja gyermeke szenvedését, és
többé semmi problémája nincsen. Ez nem ilyen egyszerű, lázon
gott Marie-Francoise, és saját bőrünkön érezzük, hogy igaza van.
Megint csak a kegyes hazugságoknál tartunk, melyek szinte be
épültek, beleégtek tudatunkba. Jézus választása óriási adomány,
de önmagában nem oldja meg gondjainkat, sőt, megszűnt gondja
ink helyébe újak lépnek. Ráadásul a világ is hitelesebbnek, elfo
gadhatóbbnak érzi tanúságtételünket, ha nem bugyirózsaszín idillt
rajzolunk elé, hanem küszködö, de jóra törekvő emberek képét.

Mindeddig azonban, azt hiszem, mégsem a békéről beszél
tem. Vagy ha igen, akkor csak úgy, ahogya vakon született szól
hat a színekről. Pécsett jártunk egyszer vívódva hívő-nemhívő

költő-barátommal.A nap zöme nagyon is "világi" programokkal
telt el, nem csoda, ezért is mentünk: felolvasni, irodalmárokkal,
barátokkal, esetleg irodalmár barátokkal találkozni. Úgyhogy
amikor sétálgatva a dzsámi elé értünk, közöltem, hogy én most
beszaladok imádkozni. Öt perc volt az egész, mikor azonban ki
jöttem, örömmel mondtam neki, milyen jól sikerült most ez az
imádság. Miért, kérdezte ő meghökkenten, hát nem minden
imádság sikerül jól? Nem bizony, mondtam neki, olykor teljesen
kopá ran, szinte érzéketlenül morzsolja el a szavakat az ember,
máskor minduntalan elkalandoznak a gondolatai, abban a pilla
natban viszont szinte röpített valamiféle felhajtóerő, egyfajta tü
zes nyugalom. Nem kellett szép lassan levetkőznöm a nyugtala
nító külső hatásokat, egyre beljebb hatolva, nem is sejtve,
eljutok-e addig, amíg kellene: nem, rögtön ott voltam az imád
ság szívében. Hogy ez mitől függ? Biztos, hogy nem tőlem, leg
alábbis nem csak tőlem. Ettől még persze mindent meg kell ten
nem a "sikeres kivitelezésért" , de az égi Látogató aztán vagy
tiszteletét teszi, vagy nem. Utóbbi esetben olykor úgy teszi tisz
teletét, hogy nem látogat meg: "Négykézláb mdsziam, álló Istenem /
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MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS

Teológus

lenézett rám, de nem emelt fel engem. / Ez a szabadság adta értenem, /
Hogy lesz még erő, lábra állni, bennem." Vagyis egyes esetekben ne
kem, szerencsétlen, csonkabonka emberi lénynek kell kipótolnom
azt, amit Isten megoldatlan hagyott, míg más esetekben (és nem
én döntöm el, mikor) ő pótolja ki fogytán lévő testi-lelki erőmet.

Az is a baj a békéről való beszéddel, hogy lehetetlen békes
ségben végigvinni. Most például, mikor ezt az írást befejezern.
vasárnap van, mise után, ebéd előtt, békeidő, mégis emészt,
hogy itt, gépem előtt fecsérlem el a békesség valódi, istenáldotta
idejét. Nincs elég időnk megérlelni magunkban, hogy mit is kel
lene írnunk a békéről, szorít a határidő, a sarkunkban lihegő kö
telességek. Könnyen mondhatjuk persze, hogy Mária módjára te
lepedjünk csak Jézus lábához, és hagyjuk a dagadt Mártákat
másra, s akkor megoldódik minden ... Máriának azonban áthág
hatatlan státusza volt egy szilárd családstruktúrában, nekem
csak rosszul fizetett szakmám, neki nem voltak gyerekei, lakbé
re, rezsije ... Jó, rendben, átlátszó kifogások. Ám az igazság nyil
ván az, hogy Mária nem volt egész életén át hibátlan Mária
(Marta sem volt mindig kárhoztatandó Márta), nem mindig a
legjobb pillanatban csinálta a legjobbat, csak éppen az Evangéli
um villanófényében előnyös arc maradt meg róla. Nem ásított,
nem hunyorgott. Szerenesés asszony, bár ez több mint szerencse.

Én meg itt ülök, bögre kávéval a kezemben, szemben a
zsámbéki medence kéklő lapályával, Billie Hollyday fájdalmasan
pulzáló, meg nem unható dalai szűrődnek ki a teraszra. A Jóis
ten tejszínhabos felhő-dekorációt közlekedtet felettem, pusztán
az én örömömre, az őszi fények játszanak a postaláda oldalán, a
szederindák és -levelek között. Hűs a szél, himbáltatja a szem
közti, tobozzal zsúfolt fenyő ágait. Odabenn családom Márton
napra készülődik, ludakat varrnak, zászlót fabrikálnak. Az imént
locsoltam meg az ebédre szánt csirkecombokat, a nevezetes
Százlábú Csirke combjait, aki életét áldozta érettünk, akinek éle
tét elvettük, hogy élhessünk. Nem mintha megérdemelnénk,
hogy élete árán éljünk. Nem mintha megérdemelné, hogy felél
jük életét. Az igazi békesség nem indokolható észokokkal, nem
racionális és nem is tartós idelenn. Egy tartósabb, minden észér
ven felül álló békesség tükörképe, váratlanul elárasztó tenger.
Ne magyarázkodjuk, fürödjünk meg inkább vizében!

Béketöredékek
1951-ben a totális és erőszakos mobilizálás idején, amely különös
súllyal nehezült a szerzetesrendekre, Sík Sándor a maga háborgó
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