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A megfosztás rítusa
Józan ésszel tovább már nem t űrhet ő feszültségből sz ü letik min
d en kat artikus ve rs . Ha felidézzük éle tü n k vál ságos percei t, a sz a
kadék per emére mer észk ed ünk vissza, újra éljük a horroruacui von
zásá t. Fér egt est vo nszolja ma gát a porban, nem leh etünk biztosak
abban, hogy va la ha szá rnya t bont. Van hát valamilyen ist enkísér 
tés abban, ha a pokoljárás körülményeiről akarunk sz ámot adni .
Próbáljuk m eg mégis! Tör öljük a szárny hímpor át. és mer űlj ünk a
rn élybe. Pr óbáljuk újraélni az egyko ri érzést, hogya kör végl eg be
zá ru l körülöttünk.

Leginkább félreértett versemről van sz ó, mely az anyám halá
la után írt, a sírásomat azonnal kiv áltó feljegyzések (a Ma lIleg
hau allyám vagy találl tegllap cím en írott ver s és versmagyar ázat)
ikerp árjak ént. sz in te akaratom ellenére á ll t össze. Ez a vers is a
fiókomba visszagyűrt, visszalökö tt kusza soro kbó l épü lt, állt fel
ver ss é. Csakhogy míg ott anyám hal ál át követő, a felnőttben rej
l ő gyermeki összeomlásom ró l volt szó, A megfosztás rítl/ saban a
gyermeki bi zalomból magában mit se m őrző, a Krisztus halálát
előlegező, na gycsütörtöki szerta rtás suga ll ta felnőtt kétségbeesé
se szóla l meg. Ha az ist en gyilkosság történ etét megállítjuk az
id őben, és a hal ál megsejt ésén ek piIIanatát merev ítjük ki, bel éhe
lyezk edhetünk ma gunk is Kri sztus azon követőinek sorába, akik
az Ist enfia halálának kort árs-tanui voltak. Látták a keresztre fe
sz ítés t, elfog ta őket kifosztottságuk tudata, azt kellett hinniük,
hogy minden ed d igi jóra t örekv é s űk hiábaval ó volt, és ne vetsé
ges. Nem tartoznak többé az Istenfi ához. nem remén ykedhetnek
a szer éte t ere jébe n, nincsen közösségük, melyet a hit ereje fog
hatna össze. Akkor és eszerin t a ver s, melyet párbeszédnek hit
tünk, nem éle tü nk elbeszélése az ist eni fülnek , han em árv as á
gu nk tén yén ek írásba foglalása , a kezünk elereszt ését rögzítő

mon ológ .
A letakart óra c í rn ű köt etben jelent meg szövegem . A kritikai,

szerkesztői visszh an g na gy része mint a Pilinszk y-ha gyomány
nyal va ló sza k ítás példáját id ézi , illetve mint "a költő szeku la ri
zá lódó világké pé ne k" bi zonyít ék át emlí ti-köszönti, holott kís érle
tem - és melyik ve rs nem kísérl et csu pá n - a hit, a remén y és
a sze te te t megvonásának katarzisa rév én ép pe n azok elnyerését
célozza meg. A megsz ólal ás előtt i-u tán i csö nd beszél ebbe n a
sz ővegbcn, amelyet Krisztus kínszen ved ésén ek , megkísértésén ek,
lst en á lta li elhagyo ttságá t fölpan aszló an al ógiája bát orít. (5 bizo 
nyos,ln Dsida J enő NIlSycs"itiirtiik cím ú ve rse is.)
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Szokás megkérdezni költőket, hogyan írnak verset. A legtöb
bet úgy, ahogyan Jób beszél az Úrhoz, de profundis, tócsányi mély
bó1 (hogy Petrit idézzem).

A MEGFOSZTÁS RÍTUSA

- Nem változtál semmit. - Ti sem változtatok.
Mégis: utcai ruhában lép be a pap
az őgyelgók közé, leszedik az oltárt,
megfosztják barokk cirádáitól,
a rézserleget és nikkeltálcát papírdobozba
rakják. - Búcsúzni jöttünk, testvérek.
Szövetségünk kétezer évig tartott,
de a mindenki által ismert okok miatt
templomunkat bezárjuk. Éreztük mind
a földcsuszamlást, hallottuk a mélybó1
fölmorajló hangot, értettük, mit mond,
de rosszkedvünkre fogtuk lépteink
bizonytalanságát, mulasztásaink kiújuló
fekélyét. Mostanra azonban iehuílott
szemünkró1 a hályog. Fájdalom és neheztelés
nélkül összejöttünk hát utoljára,
hogy búcsút vegyünk lehetőségeink

tárházától: a hittó1. - Búcsút veszünk
tó1e! - Másodszorra a reménytó1!
- Búcsút veszünk tó1e! - Megnyugvásomra
szolgál, hogy beletörődtetek

a megváltoztathatatlanba, mégis
figyelmeztetnem kell most titeket, hogy
fogadalomtételetek legnehezebb része
következik, azaz, hogy szeretetet nélkül
kell élnetek ezentúl. - Búcsút veszünk tó1e!
- Lépjetek ki az ajtón. Menjetek haza.
Zárjátok magatokra az ajtót.

A hívőt istenének halála élőhalottá teszi, még akkor is, ha volna
egyébként esélye felülkerekedni ellenségén. Vajon más sorsra jut
nának-e a Krisztus-hívők, mint a perui indiánok, akiknek birodal
ma a Nap leszármazottjának tekintett főpap és uralkodó, Ataualpa
halála után összeomlott, ha nem hinnének a halál és feltámadás
egymás utániságában is egyszerre? Nagycsütörtökön az iránytűjét

vesztett zarándok zavar üli meg a kifosztott templomi teret. A
szentségtartó üres szekrénykévé válik. Nincs kinek térdet hajta
nunk, nincs kitől búcsúznunk. Ül a látogató a padban, hallgatja a
jövők-menők cipőtalpának súrlódó zaját, a női cipőtalpak kopogá
sát a kövön. A várakozás a színház nézőterét, a hangversenyter
mek öbleit ellepő morajlás t idézi. Várunk, hogy történjen valami.
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A szentségtartó vörösréz ajtaja szemsértően, olcsón csillog. Valaki
orrot fúj mellettem. Így lesz ezentúl, gondolom a kétezer évvel ez
előtt élő szemtanúk lelkiállapotába helyezkedve, a villamosrólle
szállók átvágnak majd az isteni jelenléttől megosztott templomi té
ren, valaki leül majd a padba, lehajol és beköti kioldozódott cipő

fűzőjét. A padlóburkolat réseit felveri a gyom. Kutyák loholnak
föl-alá, gyerekek kiabálnak.

Tegnap betörtek a házunkba. Bemásztak aházmesterlakás
pinceablakán, ahol a két kemoterápiás kezelés között a húsvéti
ünnepekre hazaengedett magányos öregasszony épp a tévé előtt

bóbiskolt. Nem bántották, de mellette heverő kézitáskájából ki
vették a kórházi borravalóra félretett húszezer forintot. Ez a
mindennapiságában nem különösebben megrázó, más szereplők

kel könnyen behelyettesíthető történet ezúttal a passió részének
bizonyul. A pap miseruháját levetve visszajön az oltárhoz.
Tesz-vesz, fölhajtja az oltárterítő szegélyét, fölborogatja a gyer
tyatartókat, mormolja az antifóna visszatérő panaszát (megfosz
tottak ruháimtól, és köntösömre sorsot vetettek).

Az ajtókopogtatásról a Macbethben című esszéjét Thomas de
Quincey a következőképpen kezdi: "Van egy mozzanat a Mac
bethben, mely gyerekkorom óta mindig zavarba ejt, nevezetesen,
amikor Duncan meggyilkolása után kopogtatás hallatszik az aj
tón. Olyan hatással van ez érzéseimre, amit egyáltalán nem tu
dok megmagyarázni; hatása abban áll, hogya gyilkosságot
visszamenőlegesen valami különleges borzalmassággal és mély
séges jelentőséggel ruházza fel; mindazonáltal bármily makacsul
is igyekeztem értelmemmel okát adni ennek a jelenségnek,
sok-sok évig nem tudtam fölfogni, miben gyökeredzik ez a ha
tás." Kopognak, azaz "a szünetelő élet megindul", ahogyan de
Quincey írja. Egy hosszú pillanatig úgy tetszik, az Artatlan
gyöngébb a Gonosznál.

"Ösztönösnek mondható reakciónk (. .. ), mellyel az életen
csüggünk, mintegy eltöröl minden különbséget, s a legnagyobb
embert is az eltaposott, nyomorult féreg szintjére fokozza le, az
emberi természetet a legelesettebb és legmegalázóbb helyzetben
mutatja meg." A meginduló élet zaja, a cipősarkak kopogása, a
padszomszéd szöszmötölése, mely az oltárfosztás csöndje után
bekövetkezik, hasonló drámai pillanat. Nem hiszem, hogy túl
merész volna azt állítanom, hogy versem templomi látogatója,
aki a nagycsütörtöki szertartás során a hit, remény és szeretet vi
lágból való kivonását éli meg, a benne támadó pokollal néz
szembe. Csakúgy, mint Shakespeare MacbetJljének nézője, olvasó
ja, aki de Quincey szerint: "az emberi szív visszavonulását és az
ördögi szív megjelenését" éli meg. Kettőjük között azonban az a
különbség, hogya visszatérő látogató reményvesztését mégis
csak Istenben gondolja végig.
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