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Randevú
„…kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti
örö mö tök tel jes le gyen!”
(Jn 16,24)
A randevú találkozás. Megbeszélt
he lyen, meg be szélt idõ ben, meg ha tá rozott céllal, vagy éppen pusztán az
együttlét érdekében. Randevúzni bár mi vel és bár ki vel le het, s éle tem so rán,
mond ha tom, na gyon sok lénnyel ran devúztam. Tulajdonképpen el mond hatom, hogy mindennel és mindenkivel
ta lál koz tam, aki vel és ami vel akar tam,
egyet ki vé ve. An nál az egy nél, úgy látszik, nem az aka rat szá mít. Pe dig egy re
jobban vágyom rá, hogy találkozzam
vele.
El sõ nyug dí jas nya ra mon na gyon érdekes volt olvasni azok tapasztalatát,
akiknek sikerült. Legutóbb Tanquerey
összefoglalásában ol vashattam azoknak a keresztény misztikusoknak a ta pasztalatairól, akik írásban is be számol tak a ran de vú ról, de be szá mol tak az
útról is, amely oda ve ze tett. Az tán ennek nyomán felelevenítettem azok ta pasztalatát, akik valamikor, talán két ezer éve ta lál koz tak ve le – sze mé lye sen
–, majd va la ho gyan ké pe sek vol tak átadni ezt a tapasztalatot másoknak is –
sze mély te le nül. Vé gül – idõ ben dús káló em ber lé vén – még azt is meg en gedhettem ma gamnak, hogy egy kortárs
pap, egy indiai jezsuita, Anthony de
Mello tol lá ból el ol vas sam, hogy mindezek re, sõt még az egész hin du és buddhista hagyományra is alapozva, õ ho gyan tanítja ennek a találkozásnak az
elõkészületeit.
S ak kor kezd tem meg ér te ni a ta lál kozás igazi nehézségeit. Tu da tos mun ka
és ön kén tes szen ve dés – ír ja Gurdjieff,
s ezzel a megfogalmazásával nagyon
közel áll a misztikusokhoz. Min denesetre mindkét oldal mérhetetlen sok
mun kát ígér, és sok ön kén te sen vál lalt
szen ve dést. Azon ban míg az egyik oldal en nek vál la lá sát – és így a ta lál kozást is – a pa pok és szer ze te sek fel adatá nak tart ja, a má sik – Gurdjieff – ki fejezetten olyanok feladatának, akik az
élet, a hét köz na pi élet ré sze sei, meg látva, hogy a me cha ni kus mun ka és az önkén te len szen ve dés sok kal kö ze lebb áll
éle tük höz, így eset leg job ban vágy hatnak ezek meg ér té se után. Ta ní tá sá ban
az zal fog lal ko zik, ho gyan vál hat tu datos sá az au to ma ti kus, me cha ni kus élet,
és ho gyan vál hat a min den na pi szen vedés hal maz ön kén tes sé, a ran de vú ér dekét szolgálóvá. Izgalmassá ak kor vált
számomra mindkét oldal javaslata,
amikor felfedeztem, hogy mindkettõ
ugyan ar ra épít, va gyis az em be ri test re
mint egyet len kéz zel fog ha tó, szá munkra elérhetõ munkaeszközre. Az egyik
az ördög ben nünk mûködõ je len lét ének, a bû nök fész ké nek és me leg ágyá-

nak tekinti, amely ellen ennélfogva
küz de ni kell, min den meg nyil vá nu lá sát
ir ta ni kell, erény re, Is ten nek tet szõ mûködésre kell cse rél ni. A má sik vi szont
en nek az esz köz nek az év ez re dek alatt
kialakult helytelen használata miatti
rossz mû kö dé sé re, va gyis ar ra hív ja fel
a fi gyel met, egyet len esz kö zünk mû ködése hogyan tehetõ olyan ná, hogy aki
felettünk áll, tisz tán lát és szü le té sünk
óta vár a ran de vú ra, vég re szá má ra, az
eszköz számára is nem csak eszé re-vehetõ, ha nem a tes te és az ér zel me szá má ra is el fo gad ha tó, s így kö vet he tõ legyen. A je zsu i ta pap ja vas la ta is nagyjából ez. Õ az apostoli hagyományra
alapozva azt javasolja, hogy menjünk
egy olyan pap hoz, aki ma ga már ta lálkozott vele, és megtaníthat min ket folyamatosan vagy egyre többet imád koz ni, és ez az ima majd las san át ala kítja a tes tün ket, amely nek így las san látha tó vá és kö vet he tõ vé vá lik a ke re sett
cél. Mellóval szemben Tanquerey azt
mond ja, hogy ez az utol só lé pés – ma ga
a ran de vú – nem a mun kánk: az erõ fe szí té se ink, a ve zek lés, a böjt, az ima, az
erényes cselekedetek számának ered ménye, hanem ezek mellett aján dékként kap juk, vagy nem kap juk, de ezek
nélkül csak kivételes esetekben, vil -

lámcsapásszerûen következik be a ta lál ko zás. Jé zus ra hi vat koz va Mello azt
mondja, hogy a találkozást csak kérni
kell, és megkapja bárki. Ha nem, az
csak a rossz mi nõ sé gû ké rés mi att van.
Gurdjieff javasolt módszerében lehet
felfedezni azt a lehetõséget, hogy a
munka – ha hosszú iskolai: kö zösségi
és egyé ni gya kor lat után is, de – minden kép pen ered mény re, még eb ben az
élet ben sze mé lyes ta lál ko zás hoz ve zethet, mert mint mond ja – ha nem is ezekkel a szavakkal –, minden folyamat
anya gi, va gyis ener ge ti kai, és így a csillagok születésétõl a megszentelõ ke gye lem ára dá sán át a han gyák és em berek élet funk ci ó já ig minden nek az alapját ugyanazok a kozmikus törvények
ké pe zik. Így csak a szük sé ges anya gok,
valamint energia jelenléte és kellõ
mennyisége szabja meg a találkozás
lét re jöt tét. Ezek össze gyûj té se pe dig az
em ber élet mi nõ sé gén, lé te zé sé nek szintjén múlik, amely szint szerencsés kö rül mé nyek kö zött – ahogy Jé zus is ta nítot ta – el ér he tõ bár ki szá má ra, aki ké ri,
te hát vá gyik rá és haj lan dó ten ni ér te.
Ed dig tar tott szá mom ra az el mé let, és
be kellett látnom, hogy nagyon hasz nos nak bi zo nyult. Min den be ígért, ki látástalanul nagy munka ellenére meg -
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erõsítette a találkozás utá ni vá gya mat.
Újra, de most már nem intellektuális
alapon kezdtem imádkozni, új ala pokon kezd tem is mer ked ni tes tem, ér zelme im és gon do la ta im kor lát ja i val és lehetõségeivel, és esténként másképpen
néz tem a csil la gok ra is. In ten zí ven készül tem az õszi lel ki gya kor lat ra és a közös sé gi ta lál ko zók ra. Reg ge len te me ditál tam, és nap köz ben össze tett moz gásgyakorlatokat végeztem – mert mint
em lí tet tem, idõ köz ben nyug dí jaz tak, és
így mér he tet le nül sok idõm lett.
Már egy ideje rájöttem, hogy hiába
min den ko ráb bi élet ta pasz ta la tom és élmé nyem, mert nem tu dok – nyug dí jasként még ke vés bé tudok – hi te les len ni
mások, a naponta dolgozók elõtt, ha
nem jön létre ez a találkozás. Akkor
igen, csak is ak kor. És ak kor tör tént vala mi, ami ért le ír tam ezt a sok min dent,
ami má sok szá má ra ta lán ér dek te len.
Nem kell meg ijed ni. Nem azt a bi zonyos ta lál ko zást írom le, mert azt még
sen ki sem tud ta ért he tõ en – a hét köz napi értelem számára érthetõen – leírni.
Nem. Egy má sik találkozót írok le.
Olyas fé lét, mint ami kor hosszú pró bálko zás – mun ka és szen ve dés (és öröm)
– után végre sikerült lefényképeznem
egy rókát ott, úgy, ak kor, aho gyan azt
meg ál mod tam. Húsz egy né hány évi termé szet fo tó zás után fel hagy tam ez zel a
szen ve dé lyem mel, mert rá jöt tem, hogy
vannak az életben más, sokkal gaz dagabb, rej tel me sebb te rü le tek, ame lyekrõl még egyetlen „fotóm” sincs. S rá
kel lett jön nöm, hogy eb ben a ke re sésben is ugyanazok a szabályok, mint a
természetben. 1. Meg kell szabadulni
egy sor rossz beidegzõdésemtõl. 2.
Ezek helyére a célnak megfelelõ be idegzõdéseket kell begyakorolnom. 3.
Meg kell találnom a keresett lényt. 4.
Meg kell ismerkednem a keresett
lénnyel, an nak cél já val, sze re pé vel, tulajdonságaival, szokásaival, tar tóz kodási helyével. 5. Eleinte csak ritkán,
majd egy re töb bet együtt kell ve le lennem.
Egyik reg gel fél öt kor kel tem, és neki vág tam to rony iránt a Pré di ká ló széknek, hogy visszaérve, ki lenc óra felé
már együtt reggelizhessek fe le sé gemmel. Nem kis feladat, de tudtam és
akar tam. Ve lem jött egy ön ként vál lalko zó is me rõ söm is. Õ is tud ta és akar ta,
mert már tavaly is megtette velem az
utat. Ak kor még nem tud ta, mi vár rá, és
sokkal többször próbált meg kitérõket
ja va sol ni. Most is meg pró bál ta, de elma gya ráz tam ne ki, hogy nem ki rán dulni megyek, hanem gya korlásként pró bá ra ten ni a tes te met, az aka ra to mat, és
mindezt az értelmem vezénylete alatt
pontosan úgy, ahogy elterveztem. A
borz nem volt a ter ve im ben. Va la hol a
Disz nó szál lás-völgy ele jén vet tem észre. Õ is ész re vett min ket, és csak annyi
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idõt en ge dett ne künk, hogy is me rõ söm
a távcsõn át elgyönyörködjön benne
egy per cig. Nem lá tott még ilyen ál la tot. Mire átvettem a távcsövet, eltûnt
egy tölgyfa gyökerei kö zött. És ak kor
tör tént va la mi, ami re nem szá mí tot tam.
A vá rat lan ta lál ko zás szép las san átalakította begyakorolt napi me net rende met. A borz ké pe egy re több ször je lent meg me di tá ci ó im alatt. Üres pil lanataimat, amikor szándékosan nem
akar tam sem mit ten ni, kezd te meg töl teni az a gon do lat, hogy még nincs az albumomban borzkép. Lelkigyakorlatos
el mél ke dé se i met egy re több ször sza kítot ta meg a tölgy fa gyö ke rei kö zött rejtõzõ borzvár ké pe. Mintha minden
össze es kü dött vol na az ere de ti, a má sik
ta lál ko zó utá ni vágy el len. Még va dász
ismerõsöm is azzal búcsúzott, amikor
éves mézszükségletünket megvettem
ná la, hogy az idei év tõl már le het borz ra
is va dász ni. Ak kor mond tam ki elõ ször
han go san, hogy sze ret nék fo tót ké szí teni egy borz ról, és hogy ta lál tam is egy
vá rat. Még az sem vál toz ta tott a hely zeten, hogy le he tet len nek tar tot ta, mondván, a borz csak igen ké sõn, sö té te dés
után jön ki a vá rá ból, ami kor már szin te
sem mi fény sincs. Ha pe dig már ki jött,
gyors moz gá sa és a hosszú ex po zí ci ós
idõ mi att le he tet len éles ké pet ké szí te ni
ró la. Tud tam ezt már a ró kák nál be szerzett ta pasz ta lat ból is. És még is… Meg
kell pró bál ni! Mi kor lesz ilyen le he tõsé ged új ra? Mi az ne ked, egyik dél után
új ra le mász ni a Szõ ke-for rás völ gyé be,
és sö tét ben vissza? Meg éri! – mond ta
egyre erõsebben ben nem valaki. Az,
hogy mi ért is kell ne kem az a fo tó, és mi
van ak kor, ha már le fény ké pez tem, fel
sem merült bennem, és az eset szem pont já ból lé nyeg te len is. A lé nye ges az
a ta pasz ta lat volt, hogy egy igen erõs elhatározást, egy szán dé kos mun kát hogyan ké pes egy má sik, sok kal lé nyeg telenebb, pusztán a becsvágy vezérelte
szerzési vágy szinte teljesen felülírni
bennem. Va laki erõsebb volt bennem
egy má sik nál.
Éreztem, hogy meg kell ten ni, hogy
megszabaduljak a nyomástól, mert a
borz ké pe, ahogy ép pen ki lép vá ra ka pu ján, a gyö nyö rû öreg tölgy gyö ke rei
közül, már éjjel is feltûnt, álmaiban.
Egyik délután nekiindultam. Min den
me net rend sze rint zaj lott. Meg ta lál tam
a vá rat, s kel lõ tá vol ság ban, meg fe le lõ
szögben és szélárnyékban, egy másik
tölgy mö gött le tá bo roz tam. Ettõl kezdve már jól is mert volt a hely zet. Vár ni
kellett. Szóval olyan vagy, mint a
pecások? – kérdezte Gyurka bátyám,
ami kor elõ ször me sél tem ne ki a ter mészetfotózás örömeirõl. Igen. Pont
olyan. Olyan vagyok már, mint akik
tud nak vár ni. Õ is olyan, csak nem vallja be má sok nak. Aki nem olyan, az elfog lal ja ma gát min den fél ével, hogy ne

unat koz zon, és még min den fé le el méle te ket is fel ál lít an nak alá tá masz tá sá ra,
hogy miért fontos mindaz, amit tesz.
Elõbb vagy utóbb azon ban rá jön, vagy
nem jön rá, hogy valójában nem tud
mást tenni, csak várni. Figyelmesen
várni, hogy kellõ idõben, amikor ko pognak vagy kiáltanak, ébren legyen,
és ki tudja nyitni az ajtót. Vagy meg
tud ja nyom ni az ex po ná ló zsi nór gombját.
Vár tam. A Nap egy re la po sab ban sütött be a völgy be, a vár be já ra ta sö tét be
borult, és a fénymérõ már fél má sodper ces ex po zí ci ós idõt mu ta tott. Muf lonok jöttek, bégettek egy sort, cso dálkoztak, hogy miért állok ott, majd el mentek. Meg szólaltak a kabócák is.
Valahol fenn az oldalban mozgolódás
tá madt. Disz nók le het nek – gon dol tam.
Ami kor már a fél má sod perc is túl rö vid
lett a filmemnek, pakolni kezdtem.
Nem si ke rült! Pe dig vá ra ko zás köz ben
ígé re tet tet tem va la ki nek, hogy ha si kerül, megírom a találkozás történetét.
Hát min den nem si ke rül het!
És ak kor a moz go ló dás fenn az ol dalban erõ sebb lett, és ele gán san, jól fé sülten, kialudva kigördült, mit kigördült,
kihullámzott egy fiatal kis borz az
egyik szik la mö gül. Sza po rán ku ta tott a
ki dõlt tör zsek alatt, és moz gá sá ból ar ra
következtettem, hogy a vára fe lé tart.
Vagy nem is a vá ra? Ta lán csak ide bújt
leg utóbb, amíg el nem men tünk? Va lószí nû, mert ak kor in nen in dult vol na. És
ak kor még is, mi ért jött pont er re, pont
most? Nem számított most már a sok
mi ért. Ott volt. El jött a ta lál ko zó ra, ha
fo tót nem kért is. De kit ér de kelt már a
fo tó. Hi szen az csak egy pa pír, ez pe dig
egy élõ borz. Sem mit sem tud el mon dani egy élõ borz ról egy fo tó, egy le írás,
de még egy videofelvétel sem. Nincs
más le he tõ ség, ha tö rik, ha sza kad, talál koz ni kell ve le, ha va la ki át akar ja élni ezt az ér zést.
Az óta már na pok tel tek el, és las san
elfelejtem a borzot. Már nem kell vá gyakoznom a találkozásra. Bármikor
találkozhatok vele. Össze is mer kedtünk, va gyis aki kí ván csi volt a má sikra, meg kap ta a le he tõ sé get a ta lál ko zásra. Más nem is kell.
Most már csak ar ra a vá gyam ra kel lene visszaemlékeznem, amelyet a borz
utáni vágy nyomott el. Ott sem lehet
lan gyo sab ban el jár ni – mond ják a hozzá ér tõk, sõt tel jes szív, tel jes lé lek, teljes erõ és egész elme szükségeltetik
hozzá. Kevesebbért nem adják. Pe dig
mi lyen kö zel van! Még a hegy rõl sem
kell le men ni ér te. Az egész rõl a bor zok
te het nek. Meg a ró kák, és a lep kék. Talán a csil la gok is, és a fel hõk. És a vi rágok. Nyá ron. Más kor pe dig a töb bi ek,
mind. Az én nem. Az én megpróbálta.
Mást nem te het. Úgy lát szik, nem ké pes
el fe lej te ni ön ma gát.
Far kas István

