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A kereszapámról álmodtam, egy mondatot csak, a halála után néhány
hónappal. A keresztapám egy különleges figura volt, egy igazi unikum, egy
egyszerre régi és modern úriember, úgy is nevezték, hogy „ein ungarische
Graf”, vagyis egy magyar gróf, ami bár kutyabőrileg helytelen volt, de
egyébként nem.
Sajnos életem során két-három hetet láthattam összesen, talán a
föntiekből sejthető, hogy Németországban élt, Freisingben (ahol a világ első
sörgyára működött, de ez most végletesen lényegtelen), illetve először nem,
hanem Bozenben, a szülővárosában, amit a háború után Németországtól
Olaszországhoz csatoltak és Bolzanonak kezdtek hívni, ám ő a német
határral együtt visszahúzódott, bár állítólag az olaszt élete végéig jobban
beszélte, mint a német nyelv finomabb nüanszait, ami valószínűsíti, hogy a
város tényleg Itáliához tartozott inkább, mint Germániához.
Föl-fölmerül a vágy ilyenkor, hogy az ember összeszedje a részleteket,
egészen a legutolsó sarokban megbúvó szilánkokig, összesöpörjön mindent
egy lapátra és precízen ráragasztgassa a papírjaira, ám valahol mindig
megbuknak ezek a tervek, nem is megbuknak, inkább elenyésznek, mígcsak
ki nem hal lassan mindenki, aki még mesélhetett volna, és ezzel minden
zsilip elzáródik.
Ami ennek ellenére előbb-utóbb visszaköszön, az a huszadik század,
átüt, jobb esetben csak átdomborodik minden élet- és családtörténeten.
Keresztapámról is csak ezek a momentumok jutnak eszembe, a Bolzanodolog, a háború, hogy a család egyik fele itt, a másik ott, meg hogy először
megszökött az esküvőjéről. Bár ez utóbbiért nehéz lenne a történelemre
hárítani a felelősséget.
A családfa több országon keresztül hajtotta ki nyugat-európai ágait
oda, ahol éppen napjainkban készül kihalni. Az ősök az elmondások szerint
Ausztriából származnak, onnan jöttek Magyarországra, ahonnam a
keresztapám apja, Géza bácsi Bolzanoba vándorolt ki, s ott három gyermeket
nemzett, akik közül már egy sem tudott magyarul. Az egyik
leánygyermeknek
autóbalesetben
meghalt
egyetlen
lánya,
igaz,
negyvenévesen, de utód nélkül, a másiknak, sok éve eltávozott,
Olaszországban élő kereszanyámnak eleve nem volt gyereke, talán ezért is a
húgáé vagy nővéréé, aki a balesetben később meghalt, sok időt töltött nála,
elhunyt keresztapám lányai pedig, túl a harmincon, sőt a negyvenen,
egyelőre nem mutatják a családalapítás szándékát. A magyarországi ág, hála
Istennek, sokkal vitálisabb. Egyébként nem tudható, mi vezetett oda, hogy
vasfügönnyön túli rokonaink legyenek a keresztszüleim. Mondták, hogy
keresztanyámnak erős kívánsága volt ez, mégis.

De messzire kalandoztam keresztapám egyetlen mondatától,
menségemül említve mindjárt, hogy a huszadik század kacskaringói tereltek
be a körülmények, a köröttességek megmagyarázásának széles karámjába.
Tehát ült a keresztapám egy szürke pokróccal leterített ágy szélén, tőlem
jobbra és a szobában is jobbirányban, tudta, hogy nemsokára meg fog halni,
és azt mondta: ...boldoggá tenni az utolsó hónapot . . . úgy, hogy semmi ne
számítson . . . hogy ne kelljen mosogatni meg takarítani...
Keresztapám ekkor már hónapok óta halott volt, ám ottléteinkből
tudtam, hogy sem a mosogatásból, sem a takarításból nem kellett kivennie a
részét különösebb mértékben, sőt az álom álmodójakét, szintetizálójaként
mondanom kell, hogy nekem sem. Szóval ez egy oldalról jött gondolat volt, de
mint jelzés, mint szimbólum, jól kifejezett egy csomó dolgot a köznapi életet
mételyező kényszerekről.
Keresztapám magyarul beszélt ebben a rövid álomban, csak a precízió
miatt említem. (Egyszer, gyerekkoromban, mikor Magyarországra látogattak,
végigkergettem a balatoni teraszon egy seprűvel, mert nem volt hajlandó
magyarul beszélni velem. De megint elkanyarodok.) Békésen ült ott az ágy
sarkán, mégis megéreztem azonnal, még álmomban, hogy egy képzeletbeli
kést fog a kezében, egy hámozókést, amivel lehámozni készül magáról
mindazt, ami az életben voltaképp teljesen felesleges, mégis emberöltőn
keresztül hordozzuk magunkhoz nőve.
Álmomban nem neveztünk nevén semmi ilyesmit, mégis ezer ötlik fel,
ha nekilátunk sorba állítani legalább néhányat. Ember embernek farkasa,
hiúság és kivagyiság, csupa olyasmi, ami ott legbelül egyáltalán nem okoz
örömet, és mégis, mégis, hányan élnek így. Miközben minden perc veszteség,
amit ostobaságra fecsérlünk el, veszteség minden pillanat, amikor a
másoktól elválasztó falakat építjük, nem pedig bontjuk. Úgy élnek az
emberek, mintha örökké léteznének, holott nem. A végén, úgy mondják,
nagyon leegyszerűsödik minden. Addig kell használni az órákat és a
perceket, a másodperceket, amíg visszavonhatatlanul meg nem szólal a
csengő. Amíg ki nem csenget a pedellus bácsi óra negyvenötkor.
Ezt mondta a barátom is, aki kőműves és hidegburkoló, hogy itt élünk
a Földön, legaktívabb éveinket számolva, húsz vagy harminc évet
(tiltakoztam és mindjárt utánaszámoltunk, lehangoló, de ennyi az eredmény),
és hányan képesek évtizedekig haragoskodni a szomszéddal vagy bárki
mással, tonnaszámra pazarolva azt az energiát, ami nekik kiméretett. Valami
végzetesen megbomlott. Nem most, már nagyon régen, ezredekkel ezelőtt.
Az özvegy csontjáig megtörve roskadt a sír szélén és zokogva bömbölte:
olyan hamar elment! A férfi, akit a föld most örökre megevett, hetvenhat éves
volt. Hetvenhat év, mint egy pillanat! A dédnagyapám megpróbált örökké
élni! De éppen megérhette volna a kilencvenet, mikor elszólította a már
könnyan lebbenő árnyak mindenkit magába kebelező éjszaka-világa. Ahová
eltávozni csak akkor vereség, ha előtte elvesztegettük a perceket és az éveket.
Nem szabad foglalkozni semmivel, ami csak holnapra lényeges és
holnaputánra lényegtelenné enyészik! Erős kézzel kell félresöpörnünk
életünk útjáról a fölösleges dolgokat és a lényegre fókuszálni. Azokra a
mozdulatokra, amik valóban fontosak, vagy magunknak, vagy másoknak.
Másoknak, de ezáltal magunknak is.

Ezeket mondta a barátom is, holott nem volt filozófus, hanem ő
kőműves, kőműves és hidegburkoló. Ekkor döbbentem rá, amit nem
megfogalmazva, de alaktalanul, amorf kezdeményként már sejtettem egy
ideje, hogy az anyag, az anyaggal való kapcsolat milyen fontos az ember
életében. Volt ebben valami különös jelzés, hogy a barátom kőműves és
hidegburkoló, és hogy ennyire megragadta a lényeget.
Mindenfelé kutatni kezdtem az emlékeimben és sorba állítottam a
korábbi észleléseket, és már nem is nagyon csodálkoztam az eredményen,
hogy az anyagot precízen megmunkálók és precízen felhasználók mennyire
mélyre tudtak hatolni az élet lényegének kutatásában, legyenek azok
bármiféle foglalkozásúak.
Megmondhatom, úgynevezett értelmiségiek nem kiemelkedő arányban
találhatók közöttük. És ez talán éppen az anyaggal való kapcsolatból
eredeztethető, hogy aki nem érzi rendre a keze között a körbevevő teret
fölépítő elemeket, az nagyon sokat elveszt a világgal való kapcsolatból. És
amennyit elveszt a külső természet megismeréséből, ugyanannyit elveszít a
végső lényegből, a belső megismerésből, mert az ember először csak olyan,
mintha fölfújnák gumiból, kifeszül valahol a térben, de még messzemenőn
üres.
Ám hamar elkezdődik a föltöltődés! Másik barátom, aki
elektroműszerész, s exportra tervez s épít berendezéseket, mivel NyugatEurópában mérnökök hada sem birkózott meg a feladattal, azt mondta
egyszer, hogy ő már gyerekkorában ugyanúgy látta a világot, ugyanúgy
osztályozta szét az embereket és a történéseket, mint később, felnőttként. Ő
már, döbbentem rá később, egészen korán feltöltődött azzal a valamivel, ami
a belső ürességet felváltja a világ s magunk megismerése során.
Barátom szavaitól indíttatva én is visszagondoltam az első évekre, a
korai élményekre, s fölfedeztem, hogy akiket akkor értelmetlen embereknek
tapasztaltam meg, olyanoknak, akikben az erkölcsi és intellektuális tartás
gyermekként elvárható szinten nem jelenik meg, azok később sem nőttek
már föl a társadalom piros szintvonala fölé.
Azt is mondta a barátom, aki elektroműszerész, de idővel
villamosmérnökök munkáját kezdte irányítani, hogy a fejében megszülető,
közönséges emberek számára bőven fantasztikusnak nevezhető berendezései
a maguk monumentalitásában megvalósulhassanak végre, tehát azt mondta,
hogy ha egy embert meg akarunk ismerni, akkor nem pszichológiai meg
intelligenciateszteket kell íratni, hanem csak beszélgetni kell velük fél órát,
és igaza is volt, még ha magától értetődőnek is vette, hogy az ilyemihez érteni
kell az emberekhez, vagyis intelligensnek kell lenni, merthogy ez annyira
magától értetődő volt számára.
Zoli bátyám pedig, aki megyei matematikaversenyt nyert, idővel
otthagyta az egyetemet, többfélét is, és most egy bádogossal szerelnek
ereszcsatornákat
mindenféle
házakra,
és
otthonosan
mozog
a
kvantummechanika egyenletei között, mindeközben érzi az anyagot és a
lényeget, azt, hogy nem lehet elszakadni a földtől, a fától, a vastól, az
energiák kezünkbe gyűjtésétől és felhasználásától, mindattól, amit nagyon
esetlen szóval „csinálásnak” nevezek most.

És az anyag megérzése, megérintése még mindig nem a végső
fordulópont, amiért a „csináló” emberek annyira feljebbvalóak, hanem az
igazsággal való könyörtelen szembesülés avatja őket az élet gáncstalan
lovagjaivá, az, hogy az anyag nem hazudik, mert nem hazudhat. Ha görbe a
kőműves és hidegburkoló barátom fala meg a kőlapok a padlón, ha nem
működik az elektroműszerész barátom áramköre, ha Zoli bátyám
ereszcsatornája a falra ereszti a vizet, nincs mentség. Szembenézés van és
nagy igyekvések, hogy nehogy.
És aki nem néz szembe az anyagból eredő igazsággal nap nap után, az
nagyon elveszett ember! Ám ha háziasszony és letesz egy jól sikerült
ínyencséget az asztalra, már jól szembenézett! Szembenézett, ha kicserélt egy
defektes kereket vagy megjavította a csöpögő vécétartályt. Szembenézett!!!
Legyőzte a sikertelenségtől való félelmet! A tehetetlenség félelmét, ami
minden akcióval egyre kisebbre és kisebbre zsugorodik össze.
És ha legyőzzük a félelmet és lassan mindent megtanulunk jól
elrendezni a két kezünkkel, földet s házat, autót és hajót, kedvest s minden
mást, akkor előbb-utóbb megérezzük, hogy a kezünkben van az anyag fölötti
hatalom, hogy többé nem vagyunk játékszerek a világmindenség kezében.
Olyasmit gondolunk, hogy jöhet bármi, semmi nem számít! És nem valami
ilyesmit mondott a keresztapám ott álmomban? Hogy „semmi ne
számítson?”...
Hirtelen azt gondoljuk, ő ott másképpen értette ezt, de nem, mégsem,
mert a mondat, hogy „semmi nem számít”, egyetemlegesen jelzi az
elkövetkezőktől való nem-félelmet, az életben való helytállást, a fölemelt főt.
A jó értelemben vett fölényt. Igaza volt kereszapámnak: egy ilyen hónap
kellene. Mindenkinek! Legalább egy ilyen hónap.

