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„Ti is keressétek és kutassátok a kincset,
mely nem enyészik és maradandó,

a helyet, ahová molyok be nem férkõznek,
hogy megegyék, és férgek nem emésztik meg.”

(Tamás-ev. 70)

A csordultig telt csupor

AZ EDÉNY TELE VOLT, hiszen már
sok évtizede mûködött, szolgált. Ott
volt benne minden, ami ez alatt történt
vele. Ott voltak a formák, igen, elsõ-
sorban a gömbölyûek, de az élesek és
szögletesek, a csúcsosak és lankásak,
a meredekek és az egészen laposak is.
Ott voltak a színek a napkeltékkel és
delelõ vakulásokkal, a derengések
szürkületével együtt, a hangok a za-
jokkal és zörejekkel, a csipogások és
bõgések, a brekegések és a kelepelé-
sek, a csevegések. És ott voltak az illa-
tok és szagok, és ott voltak a tapintá-
sok, a billenések, a dörzsölések és se-
besülések, a csípések. Ott voltak a
sérülések, sértõdések, megbánások és
megbántások, a hiúságok, az irigysé-
gek, és igen, ott voltak a nagyzolások
és a kis tettek. Ott az ígéretek és a fele-
dések, az adott szavak és a hûtlensé-
gek. Ott a gerjedések és lankadások,
az erõfeszítések és csendes ücsörgé-
sek. És igen, ott voltak benne csordul-
tig a szavak, a szavak és a szavak. A
kimondottak és a kimondatlanok, az
ismertek és az ismeretlenek, a hûek és
a hûtlenek. És az elvek és eszmék is.
Egy élet termése volt az edényben.
Csordultig volt. Minden cseppjét is-
merte unalomig. És akkor megjelent
egy új csöpp. Egészen kicsi volt, fé-
nyes és jó illatú, csillogott, és a zenéje
egy hang volt, de a legszebb, amit va-
laha hallott. De már nem fért el az
edényben. A nagy figyelemben az
edény hirtelen megrepedt a füle felett.
Egészen kicsi repedés keletkezett,
amelyen át lassan elkezdett szivárogni
a tartalom. Örülni kezdett, mert a kis,
új csepp nagyon kívánatos volt, vala-
hogyan nagy szükségét érezte. Nem
tudta, miért. Nem bánta az elszivárgó-
kat, csak a kis cseppnek legyen benne
helye! És akkor leállt a szivárgás, és az
edény újra csak feltelt, mert a forrás,
ahonnan a megszokott jött, sokkal bõ-
ségesebb volt, mint az, ahonnan az új,
kis csepp. Nagyon bánkódott, és gon-
dolkodni kezdett, hogyan csinálhatna
neki helyet? Szükség volt rá, minden
porcikájában érezte, bár az edény
egész tartalma ellene volt, mert félt,
féltette megszerzett helyét és pozíció-
ját: ez volt õ. Félt, hogy az új csepp nõ-
ni kezd, és akkor neki mennie kell.

JÚLIUS VÉGÉN A VIHAR KETTÉTÖRT

KÉT HATALMAS FÁT fenn, a Jász-hegy
gerincén. Az egyik egy bükk volt, a
másik egy magas kõris. Évszázados
fák voltak. Rengeteg ág is letört. A
fûszálak ezt épen megúszták, s a kis
bükk- és kõrissarjak is az óriások tö-
vében. Sajnálkozva állt meg a kidõlt
óriások mellett, hiszen teljes kitelje-
sedésük miatt mindig példaképei vol-
tak. Hatalmas égbolt nyílt meg azok-
nak a kis hajtásoknak, amelyek évek,
évtizedek óta türelmesen vártak a so-
rukra az óriások árnyékában. De sok-
kal nagyobb fájdalmat érzett akkor,
amikor az a kis bükkhajtás, amely pár
éve hajtott ki a kertben, és amelyet fi-
gyelme is segített, és már vagy hat-
méteresre nõtt, a nagy szárazság miatt
kiszáradt. Élhetett volna és kitelje-
sedhetett volna, hiszen a szomszéd-
nak köszönhetõen, aki kivágta a „ron-
da” gyertyánokat és csertölgyeket,
hogy ezüstfenyõket és tujákat ültes-
sen helyettük, volt légtere, és fényt is
kapott eleget. Már az is csoda volt,
hogy ott, ahol néhány száz méteres
körzeten belül egyetlen bükk sem
volt, egyszer csak megjelent. Egy
vaddisznó szõrébe kapaszkodva jö-
hetett. Kár érte. Ki tudja, mióta várta
az alkalmat? Egyre melegebbek let-
tek a nyarak. Sok jele van ennek itt
fenn is. Megjelent az éjszakai páva-
szemes pillangó, a szender, mediter-
rán lappantyúk kiáltása tölti be az éj-
szakát, feljöttek a bodobácsok, és né-
hány éve a parlagfû is kidugta a fejét a
vaddisznók feltúrta, kopárrá vált út-
széleken. Valami lehetõvé vált ott,
ahol eddig lehetetlen volt, mert a hely
be volt töltve. Most hely teremtõdött
valami új, más számára, ami ott volt,
jelen volt, de el volt foglalva, be volt
töltve. Várni kellett.

NÉHÁNY ÉVE – lassan évtizede –,
amikor még állami, majd a vezetõk
által megvásárolt cégnél dolgozott, a
fiatal titánoknak még ki kellett várni-
uk, amíg az öreg „matuzsálemek” ki-
halnak mellõlük, hogy megnyíljon a
várt, kedvezõ, áhított állás és fizetés.
Volt idõ, amikor nem volt más dol-
guk, mint elkísérni az öreget, és
csendben hallgatni, ahogy az ügyeket

intézi. Figyelni rá, és tanulni tõle. A
szavait, a hangsúlyait, a hallgatását, a
gesztusait, majd ha megnyílt a lehetõ-
ség, a tapasztalatok birtokában meg-
próbálni megnyilvánulni, nem úgy,
ahogy õ, hanem ahogy saját értésünk,
tapasztalatunk és temperamentu-
munk a lehetõ legjobban lehetõvé tet-
te. És azonnal megnyílt számunkra a
következõ lehetõség – egyelõre csak
a képe –, egy még magasabb lehetõ-
ségé, hiszen még mindig volt felet-
tünk fõnök, aki a maga módján szin-
tén öregedett. és öregebb volt nálunk,
így a lehetõség ott volt. Igen, hallott,
hallottak olyanokról, akiknek az apja
vagy az anyja jól feküdt valahol, vagy
volt egy gazdag nagybácsijuk Kana-
dában, akivel ha a fiatal jóban volt,
élete végéig biztosított volt számára a
jó, akár munka nélküli pénz, vagyis
megélhetés is.

A természet is produkál ilyen esete-
ket, amikor például a Sikárosi-rét szé-
lén, még nem a kaszáló területén, de
még nem is az erdõ sûrûjében lepoty-
tyan, majd gyökeret ereszt egy kis
makk, és aztán lassan, évtizedek alatt
hatalmas, terebélyes, matuzsálemko-
rú csertölggyé teljesedik. De ezek rit-
ka és egyáltalán nem jellemzõ esetek.
Az erdõ sûrûjében, a rét sûrûjében, a
város, a társadalom sûrûjében ez szin-
te lehetetlen. Várni kell. Néha nyer
valaki a lottón, néha… Néha meleg-
szik az idõ…, néha. Néha szerencsés
helyre, jó földbe pottyan egy mag…,
néha. És a többivel mi a helyzet?

A TERMÉSZETBEN MINDEN A TERMÉ-

SZET ERÕIN, a törvényeken múlik, va-
gyis az egyed szempontjából a vélet-
lenen. Amikor a kis dédunoka húguk
feljött egyik délután, és meglátta a fe-
hér fal alatti repedésbõl kihajtó és
gyönyörûen virágzó, óva-védett ká-
nya-harangvirágot, nem tudta meg-
állni, hogy le ne törje, és oda ne adja
édesanyjának. Puff neki – mondta az
anyukája, aki érzékelte a történteket
–, ezt most jól megcsináltad! Pillanat-
nyi tragédia volt – és pillanatnyi
öröm. De a harangvirág nem így érzé-
kelte. Néhány héten belül újra ott vi-
rultak a virágok a száron, hiszen a jó
föld – a fal repedésében – és a kis



drót, amivel a falhoz erõsítették, biz-
tosította az életerõt és a tartást. Ott
volt a hely betöltetlenül, gátló ténye-
zõk nélkül, és betöltõdött a lehetõség.
Élettel.

VAN AZONBAN EGY KÜLÖNÖS LÉNY A

TERMÉSZETBEN, amelyik számára a
helyzet nem ilyen egyszerû. Különös
lény. Ránézésre hasonlít bármelyik
gerinces állatra, bár két lábon jár, és
nincs szárnya. Ha léte fenntartásán
fáradozik, szinte mindenben hasonlít
egy fûszálhoz, egy fához, egy han-
gyához vagy egy rókához. Küzd és
küzd. Megszerez és befogad mindent,
ami a megélhetéséhez szükséges, sõt
többet is, vagyis tartalékolni is képes,
mint bármelyik másik élõlény. Ebben
a tevékenységében képes mindent el-
lesni a nála jobbaktól, képes hatalmas
áldozatokra, hogy elsajátítson isme-
reteket, amelyek jólétét és szerettei
jólétét fenntartják, biztosítják. Képes
türelmesen várni az elõbbre jutásra,
vagy akár megküzdeni is érte, mint
egy farkasfalka vezére, vagy egy han-
gyaharcos, ha a bolyt veszélyezteti
valami. Egyet azonban elfelejt köz-
ben, amit a tölgy vagy a fûszál soha-
sem: a kiteljesedést. Nem veszi észre,
hogy „szélfútta fûszál” jellege ellené-
re „mocsári ciprus” lehetõségekkel
rendelkezik. Pedig látja önmaga mel-
lett az olimpiai bajnokokat, az igazán
nagy mûvészeket, a Nobel-díjas tudó-
sokat és egészen egyszerû, de átme-
netileg tekintéllyel, hatalommal,
súllyal bíró szüleit, nevelõit. Látja,
láthatja, ha nyitva van a szeme. És eb-
ben van a különössége. Néz, és még-
sem lát, hallgatózik, és mégsem hall.

Ugyanakkor, ha vallásos, vagyis
valamelyik felekezet tagja, Jézust,
Mohamedet, Sivát, Krishnát vagy
akár magát Istent követõnek vallja
magát. Felnéz a sztárokra, mert irigy-
lésre méltónak látja õket; felnéz pap-
jaira, tanítóira, ha azok szépen be-
szélnek vele, és nem követelnek tõle
semmit. Utálja szüleit, mert azok ma-
radiak, elavultak és tele vannak hi-
bákkal, és követelményeket támasz-
tanak. Vagyis nem látja önmagát, és
nem látja a világot sem maga körül.

Nem látja, hogy minden a szülõktõl
indul, akármilyenek is. Különös mó-
don és helyen találkozó két sejt a testi
eredete, és hozzá különös módon el-
jutó erõk éltetik, tartják fenn mozgás-
képességét, tartják fenn érzékenysé-
gét, erejét. Különös táplálkozási és
emésztési folyamatok zajlanak le
benne akaratlanul, és különös módon

el is használódik ezek alatt a folyama-
tok alatt. Tökéletesen mûködik – eb-
bõl a szempontból –, és észre sem ve-
szi, hogy a szülei és nevelõi – a ma-
guk módján – elõkészíteni próbálják
valaminek a helyét. Valami olyasmi-
nek, ami õt magát meghaladja. Egy
„rossz” szülõ is – éppen a negatív pél-
dájával, öntudatlanul. Lépések tör-
ténhetnének egy olyan lépcsõn,
amelynek a vége nagyon magasan
van – a „mocsári ciprus” lehetõségeit
messze meghaladó magasságban.
„Szedd össze magad, fiacskám” –
mondta az anyja, amikor valami szét-
szóródott, aminek együtt volt a helye.
Aztán álltak mellette mások is, akik-
nek õ szintén a másikat jelenti, akik-
rõl azt sem tudta, miért jöttek, miért
áldoztak idõt, pénzt, képességet arra,
hogy vele beszéljenek, együttmûköd-
jenek, együtt hallgassanak, együtt le-
gyenek, esetleg éppen akadályokat
állítva elé.

Nem látja, nem hallja, nem becsüli
az ingyen ajándékokat, amelyek egy
ideig ott vannak, aztán eltûnnek.
Büntetlenül el lehet menni mellettük,
de ha figyel, marad valami rossz íz az
eltûnésük után. Van benne, kifejlõ-
dött benne valami, ami nem akar el-
menni, hanem erõsödni akar, állandó-
ságban, biztonságban szeretne lenni.
Elfoglal egy helyet, amely másé len-
ne, de miatta nem lehet. És néha érzi
is ezt. Néha. Ilyenkor gondolja: Jó –
lenne – nekünk itt lenni. Akkor gyor-
san életbe lépteti a védekezõ mecha-
nizmusokat, a szokások és asszociá-
ciók láncolatát és az önmegnyugta-
tást, a „nekem igazam van”-t. És
marad a patthelyzet – akár egy egész
élet során. Van egy hajléktalan-éhe-
zõ, aki be kívánna jutni a számára te-
remtett helyére – neki készült. És van
a bitorló, a helytartó, aki nem kívánja
elhagyni a helyet, amit bitorol. Nincs
még egy ilyen lény. És hiába szólnak
könyvhegyek errõl, hiába mondják és
tanítják neki pozitív és negatív példák
tömegei, csak a bitorló hallja, nyeli
el, falja fel és emészti meg, vagy in-
kább okádja ki. Leül olyan helyre,
amely még nem az övé, és nem várja
meg, amíg az õt megilletõ helyre hív-
ják. Nincs hely benne annak az igé-
nek a számára, amelyet hallania kel-
lene. Nem rossz õ, hanem ilyennek
nevelték. És aki nevelte, azt is ilyen-
nek nevelték. Nincs hely benne annak
látására, amit láthatna.

Pedig milyen világos beszéd:
„Megmondtam volna nektek, ha nem
lenne sok lakóhely Atyám – Apukám

– házában.” „Elmegyek, hogy helyet
készítsek néktek.” „Azokban a na-
pokban nem habozik majd az aggas-
tyán megkérdezni a hétnapos gyer-
meket, hogy merre van az élet helye,
és õ élni fog.” A helykészítõk szerepe
az, hogy a házba, amelyet vállalnak,
eljusson, lépésrõl lépésre eljusson az,
akié a ház. És minden és mindenki
helykészítõ lehet, ha a ház meghallja
és meglátja, hogy nincs más szerepük
számára, csak ez. Minden helykészítõ
szerepe egyszer csak betelik, hogy át-
adja a házat egy újabbnak, egy maga-
sabban elõkészítettnek, a következõ
szobát feltárónak. El kell mennie,
mert tovább kell lépni. Azért, hogy
lassan hely teremtõdjön benne annak
számára, akié a hely; és lassan, nem
önszántából, de egy azt meghaladó
erõ hatására lassan távozzon az, aki a
bitorló, akinek az életben megvan a
sajátos helye és szerepe, de nem ott és
olyan mértékben, ahol betölti.

Miért lassan? Miért nem azonnal?
Mert a hely minden részének fel kell
készülnie a fogadására: mindennek a
maga helyére kell kerülnie. És ez az
elsõ csepp szerepe. Ha befogadják,
lassan, egyenként „kézbe veszi” az
ott lévõket, és átvilágítja, áthatja
õket. Lassan és egyenként. És meg is
méri õket egyenként, és a helyükre is
teszi õket sorban, mindet, mert objek-
tív mércéje van. A nagy fa kidûlhet
egy pillanat alatt, de itt nem a termé-
szet törvénye érvényesül, hanem egy
magasabb törvény, amelyhez folya-
matos szándék és önkéntes áldozat
szükséges. Különben az üres, átvilá-
gított helyre visszatér a bitorló, hét
társával…

És ha megtörténik az átvilágítás…?
Ha lassan minden a helyére kerül?
Igen. Akkor õ, aki a helyén, a birtoká-
ban, az övéi között van, õ már szereti
az õ urát és az õ Istenét teljes szívbõl,
erõbõl, teljes akarattal és értelemmel,
és képes szeretni a felebarátját – az
ugyanabban a helyzetben lévõt –,
mint önmagát, hiszen már egyek,
testvérek, bár már egy másik testben
és másik vérben egyek. „Ez a fény a
fényember bensejében van, és az
egész világot megvilágosítja. Ha õ
nem világít, akkor sötétség van” –
mondja egyik apokrif, de szent
könyv. Ezért nemcsak küzdeni kell,
hanem várni, türelmesen várni is! És
szükséget, hiányt is szenvedni érte –
amennyire és amikor csak lehetséges.
Az objektív mérce kedvéért.

Farkas István
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