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VE RE BES ER NÕ

Me sék a hon fi ság ról
(Memento mori)

Egy szer volt… Hi á ba, a jel zett fo ga lom el mé le ti sík ra köl tö zött. Az, ami ed dig em be-
ri ál ar cot vi selt, im már at tól is meg fosz ta tott, mi u tán ma gasz tos je len té se han go san kop-
pant a föl dön. Meg élés he lyett ma radt hát a ho má lyos kép zet: hon fi ság – né hány egy-
más ba ölel ke zõ hang zó tá vo li ze né je. Ré gen volt, ami kor hõs tör té ne tünk sá mán jai még 
szí nes ron gyok ban, uj jong va tán col tak a nép kö zött, mil li ók nak ígér ve ott hont, ott hon. 
Az vi szont már teg nap tör tént, hogy a hon fi ság ról szó ló me se még töb bet ért ke nyér nél 
és víz nél. A bú za ten ger és a má ju si esõ fris ses sé gé vel ha tott, a fe ke te föld, a kris tály vi zet 
iz za dó szik la áll ha ta tos sá gá val bírt…

Haj da nán, élt er re fe lé egy lány. Fe ke te ha jú, pa rázs sze mû, dél sza ki faj ta volt. Olyan 
nõ, aki, csep pet sem ár tat lan ki su gár zá sá val, ár tat lan ná sze lí dí ti ma ga kö rül ezt a meg-
gya lá zott vi lá got. Te is ked vel ted. Azt mond tad: nézd, még a le hunyt sze me alatt is 
mo so lyog! Az tán el jött a pil la nat, ami kor ka rom ba kap tam, s ki oson tam ve le a sze líd 
es té be, mely idõ köz ben haj nal lett. Vá rat lan szé dü lé sek vit tek ne ki a ta va szi ha tár nak, 
ahol ne sze zõ re me gé sünk las san egy be mo só dott a vi lá go so dó táj jal. S ak kor egy olyan 
or szág ra éb red tem, amely a ma ga va ló sá gá ban kö ze lebb állt hoz zám, mint a sa já tom. 
Csak hogy ez az or szág lát ha tó lag se hol sem volt. En nek el le né re azt érez tem, ben ne 
élek. Va gyis szû kebb pát ri ám, e sze ret ni va ló el me szü le mény va ló ban ak ko ra tér ré szû-
kült, mint amek ko rát a tes tem ki tölt. S ak kor rá döb ben tem, hogy vé gig ezt a tér-odút 
ci pel tem ma ga mon, amely mint ha hús-vér anya gom le ve gõ bõl ön tött min tá za ta len ne. 
Egy õs pél dány, amit szob rá szom el fe lej tett le fej te ni ró lam, mi u tán be lé ön töt te ön va ló-
mat. A lány ra pil lan tot tam. Egy má sik or szág ból mo soly gott rám.

Egy ko ri ke resz tény böl cse lõk, akik meg gyõ zõ dé sük he lyett hi tü ket hív ták se gít sé gül, 
hogy a szá muk ra ért he tõ, ám ki mon da ni ti los ki fe je zé sek rõl el mél ked hes se nek, õk érez-
het ték úgy ma gu kat, aho gyan én most, ami kor szem be sül ni kény sze rü lök egy olyan fo ga-
lom mal, mely a ma ga pos hadt lég ne mû sé gé ben hí vat la nul a fe jem be köl tö zött, s ott vár 
va la mi és  sze rû ma gya rá zat ra. Ezért, még ha lé te zik is raj ta kí vül egyéb do log a vi lá gon, 
an nak sor sa egy elõ re az, hogy ész re vét len ma rad jon. Mel let te ugyan is el le he tet le nül nek 
a min den na pi dol gok ap ró meg vál tá sai, s úgy vé lem, pon to san et tõl a le he tet len una lom-
tól me ne kül nek ve lem együtt azok is, akik éj sza kán ként meg idé zik, „le hív ják” fosz ló 
tes tû, hõ si griff-em lé ke i ket, sa ját ha zá i kat a ma gas ból; s még az után is, hogy az álom 
el pá rol gott, õk, meg told ván azt nap pa li ká bu la tuk kal, má mo ros bá bok ként lá zon ga nak 
test hez ál ló, pu ha há za ik ban, kép lé keny or szá ga ik ban, lel kes ha rag vá ra ik ban.

Ne ked lát nod kell, hogy a jö võ (társadalmi) épít mé nyei már csak ilye nek. Úgy ala-
kul nak szél té ben-hos  szá ban, aho gyan jár-kel ben nük az em ber. Olyan ma ga sak, mint 
ami lyen ma gas va la ki, ha fel fe lé ugor va, ke zét az ég fe lé nyújt ja. Ha zák a ma gas ban. 
Va jon ki nek, s hol kez dõ dik az ég? Föl dig ér-e, kér dez néd. Hát per sze, most is a fû szá lak 
he gyén, a bo ga rak há tán pi hen. De az is le het, hogy a ta va szi fel hõ ha tár tól fel fe lé hú zó-
dik, s ki tud ja, med dig tart. Õs  szel s té len a köd az, ami el játs  sza a ma gas sá got. Olyan kor 
Te is le szállsz kö zénk. Fel hõ ként cso dál juk ben ned a csal fa ho mályt, mely nek lát ha tat-
lan od vai mé lyén, ál lan dó sul va, akár a lé leg zet vé tel, utat ta lál nak a min dig új já szü le tõ 
ha zát lan ság sö tét vá gyai: az egyet len, vég le ges Ha za re mé nye. Csak is ilyen vá gyak kal 
mér he tem le egy ko ri or szá ga im sú lyát. 

Lé te zett egy szer egy él he tõ ség, egy élet le he tõ sé ge, ami kor a fo lyók, akár a köd, 
kezd tek part nél kül höm pö lyög ni. Hi á ba kér de zõs köd tem, le het-e part nél kül höm pö-
lyög ni, el vitt az ár en gem is. Lé tez het-e ár part nél kül, kér dez tem új ra, de már oly mesz-
 sze jár tam, hogy csak a fo lyam zu bo gá sát hal lot tam. Zu bog hat-e a víz el so dort fa ágak, 
una lo mig gör ge tett kö vek, szi laj ka vi csok, ma kacs ho mok nél kül, to lult föl ben nem a 
ké tely, de már a kér dés gon do la tá nak is idõ kel lett, hogy el ér jen hoz zám, oly mes  szi re 
sod ród tam ön ma gam tól. El sza kad tam at tól a part tól, mely ar ról volt hí res, hogy min dig 
csak hol nap vá lik majd lak ha tó vá, hogy az tán vé gül tel je sen el tûn jön, el csen de sed jék 
va la hol mes  sze, egy új víz özön egy for ma sá gá ban, aho vá egyet len kér dés sem ér het el, 
hisz min den ké tely ott ér vé get, ahol a táj sík fo ga lom má ido mul, a köd, aka dá lya it el tün-
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tet ve, tö ké le tes tér nek ál cáz za ma gát, s a tetsz ha lott mér he tet len ség ural ko dik min de nen. 
Oly mes  szi re sod ród tam, hogy to le ráns ba rá ta im sze rint, a má sik ol da lon, már kö ze lí te ni 
lát szot tam. S kép zeld, mind ez egyet len éj sza ka alatt tör tént, ak kor, ami kor bá to rí tá sod ra 
ka rom ba kap tam azt az al va mo soly gó lányt, s ki oson tam ve le a sze líd es té be, mely idõ-
köz ben haj nal lett. A ha tár még víz özön elõt ti ál mát alud ta. A szán tók sö tét zöld hu zat tal 
be ve tett ágyak vol tak, s tud tam, hogy e pa zar szál lást Te bo csá tot tad ren del ke zé sünk re, 
s hogy reg gel, mint va la mi ko mor nyik, csend ben szét társz majd egy ha tal mas füg gönyt, 
míg mi sze rel me sen hu nyor gunk, sze münk ben az el sõ fén  nyel.

Élt egy szer ré gen, s on nan tól örök ké, egy büsz ke, érint he tet len la káj. Egy sze rû Ha za-
ve ze tõ szel lem volt, aki me rev tar tás sal, te kin télyt pa ran cso lón tor nyo sult a kar cos 
mu lan dó ság fö lé. Akár egy je ge nye, me lyet sok em ber öl tõ nyi küsz kö dés vi ha ra edzett. 
Tud tuk, ki Õ, hisz lát tuk, min mun kál ko dik, ami kor a vi lá got fel kap ja az el sõ de ren gés, 
majd tá gul ni kezd a lá tó ha tár, s elõ ké szít egy újabb fel vo nást, fõ sze rep ben a nap pal. Íme, 
uj jong tunk, egy el jö ven dõ or szág haj na la ez itt! Ki ment het ben nün ket a sö tét bõl, s ta lán 
ar ra sem kell már so ká ig vár nunk, hogy az is ten ad ta nép meg vá las  sza ré gen várt ki rá lyát, 
aki vé gig ma sí ro zik majd égi bi ro dal mán, mely oly ha tal mas, mint amen  nyi re be lát ha tat-
lan; s va ló ban, már ott is lép ke dett fá rad ha tat la nul, fe jén a fény ko ro ná val, nyo má ban a 
zöl den zen dü lõ vi dék kel. Alat ta mit sem sej tõ em be rek nem ze dé kei vál ta koz tak, hogy 
le ró has sák ne ki tisz te le tü ket és há lá ju kat. De egy va la mit még a Ki rály nak is tud nia 
kel lett: az em be rek iga zá ból so sem ér tet ték, s még ma sem ér tik, hogy ki nek, s mi ért is 
há lá sak tu laj don kép pen. Hogy mi vég re ez az oszt ha tat lan tûz a szí vek ben, ami kor egy 
egy sze rû hon fike bel amúgy is, a Ki rály nél kül is meg dob ban a ha zá ért. Va la me lyik ért. 
Idõ, s hely szín, itt csak já ru lé kos mu ta tók. Mind egy, mely nem zet fia vagy, csak Fiú légy! 
Vagy ne tán e ki szó lás ha mi san cseng? Tú lon túl fér fi pár ti? Tit kon harc ba hí vó? Va jon, 
az Õ fia, a Meg vál tó mit szól na hoz zá? Ta lán ezt mon da ná: „Lás sá tok, mi lyen nagy sze-
re te tet adott né künk az atya, hogy Is ten fi a i nak ne vez te tünk.” (I. Ján. 3,1). Lám, így is 
szü let het egy mon dat a hon fi ság ról. 

Menj, ha ladj hát to vább, örö münk, bá na tunk kö ve ti lép te id. Ahogy biz tos le hetsz 
ab ban is, hogy fe je den a nap ko ro na egy pil la nat ra sem tû nik el sze me elõl er re ér de mes 
alatt va ló id nak. Azok nak, akik új ra for mál ha tó ha zá ik zász la ja alatt, hi tük sze rint a Te 
or szá go dat vé dik.

(Zenta, 2008. már ci us)
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