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IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

látószög

Kezdetben szögezzünk le néhány dolgot.
Szögezzünk, mint Jézus Krisztust a keresztre. Há-

rom szöggel.
Hittel, mert hit nélkül mit sem ér az élet.
1. Először is: hiszek az Atyában. Az Úristenben. Jehová-

ban, Allahban, a nagy Szellemben, a Nagy Épít őmesterben, 
a felső vezérlő értelemben, a természetben, az Emberekben.

2. Hiszek a Szűzanyában. Nem az a kérdés, szűz-e vagy 
sem, ezt csak a késői korok vitatják: a szűz tisztaságot jelent, 
nem biológiai állapotot. Hiszek a Szűzanyában, hiszek Ana-
hitában, Hekatéban, Turánban, bármilyen néven is nevez-
zék: hiszek a szeretőben, a párban, a feleségben, az anyában.

3. És igen, hiszek Jézusban. Hiszek neki, mint bölcs és 
szelíd harcosnak, aki meghalt elveiért. Hiszek benne, mert 
képviseli mindazt, amire én nem vagyok képes, de szeret-
nék az lenni. Élt, félt, meghalt. Feltámadott: bennünk. Mert 
hiszünk elveiben: hogy valahol mindenki jó. És abban is, 
hogy minden nem bocsánatos. A tanítás egy: ne tégy olyat, 
amit magaddal ne tennél. Egyszerű.

Az ember, én és Te, ragadozók vagyunk. Ilyennek terem-
tettünk. Igen, teremtettünk, és err ől nem nyitunk vitát, 
ennyi alázat legyen bennünk. 

A ragadozás, az ölés ösztöne erős bennünk, meghatáro-
zó. Ami emberré tesz, ami a hitet szentesíti, bármilyen hit 
legyen is az: a könyörület. Csak akkor ölsz, ha muszáj. Ak-
kor igen. Másként nincs bocsánat. Káin óta van gyilkos. 
Ábel óta van vadász és áldozat. Ezek persze hasonlatok, 
allegóriák: de éppen ezért igazak. Mindenek, minden ko-
rok óta ismerik ezt az igazságot.

Amióta az ember gondolkodik (és valószínűleg mindig 
gondolkodott), a jó és a rossz kérdése foglalkoztatja.

Fogja is. Mert ami jó a farkasnak, rossz a báránynak. 
És mindkettő teremtmény, szerepe van, szándéka a nagy 
Tervben. 

És nincsen olyan, hogy de. Nincs. Egyszerűen követ-
jük a hívó szót, mint jól beidomított vadász. Aligha vélet-
len, hogy az Ószövetségben Nimród a nagy vadász, aki 
Isten előtt járt.

Persze, szabad akarat van. Ettől Ember az ember, a 
kedves és kedvenc az Úr előtt. Legyen az Úr, még egyszer 
mondom, bármi, akár a Világegyetem véletlen összjátéká-
nak terméke. De hát a Világegyetemet is mi találtuk ki, 
nem? És ő minket. Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az 
Istennél, és Isten vala az Ige.

Nem hiszem – mert ember vagyok, aki ezt írom –, hogy 
birtokában lennék az igazságnak. De törekszem rá. Aho-
gyan mindannyian.

De. És ismét ez az átkozott szó: de. Az ellenszegülés, a 
lázadó angyalok szava. DE.

Hát ez is Isten akarata. A szabad akarat.
Ezért én hívő emberként mondom: hiszek... DE. Hiszek 

a Szentháromságban. Ha úgy tetszik, a Nirvánában is 
hiszek, a lélekvándorlásban, a mennyben és pokolban, a 
tisztítótűzben, a semmiben is hiszek, a gyertyalángban, 
ami elfújás után is lesz valahol.

DE a tudat megmarad. Lehet egy százlábúban, és lehet egy 
klastrom falán, lehet egy nepáli szalagon, vagy egy kövön a 
sivatagban. Lehet egy imában, és lehet egy gyerek szemében.

A lényeg: a Hit. És ne áltassuk magunkat: Mi magunk 
vagyunk a Hit. Magunkban hiszünk, ezért örökítjük át 
magunkat, akarva-akaratlanul. Húsban-vérben, kőben, 
írásban, mesében. 

Ezért véssük kőbe magunkat, ezért szögezzük örök em-
lékezetre példabeszédként.

A három szög.
Mert Isten így akarja.

A harmadik
   emeletre

Szobám: a harmadik emelet

S aki szeret,

Gondolja meg, mert hosszu az út,

Mert rossz, hazug,

Aki tagad.

Drágám, te ne erőltesd magad:

Az áldozat

Sokkal több, mint három emelet

S hogyha veled

Találkozom:

Én az egész valómat hozom

S nem átkozom,

Aki csupán félig jön ide,

Mert nincs hite:

Ne jöjj ide.
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Veterán

íme ember vagyok – 

költő 

kinek nevére 

megzendülnek

a tűnődő pálmák 

grönland hallgató jegén 




