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gyomirtó szerrel minden növényt elpusztíthatunk a 

géntechnológiai úton ellenállóvá alakított növényen 

kívül. Korábban ez így hangzott; miért is kellene a kapát 

kézbe venni, ha helyettünk a kiszórt gyomirtó szer 

kiválogatja a gyomokat a termeszteni kívánt növényünk 

mellől. Ráadásul ez a kényelmi lehetőség sokszor a 

termesztett növényállomány tőszámának 

megtöbbszörözési lehetőségével hozzá is járult a 

termésátlagok növeléséhez. Így akár még hitelesítette is 

a több terméssel az éhezés elleni küzdelem törekvését. 

Legfeljebb nem számolt az okozott környezeti 

következmények (talajélet csökkenése, vízkészletek 

szennyezése, biológiai sokféleség szűkülése stb.) 

hatásával. Piciny szépséghiba, hogy ebben az időben az 

ugarolásért fizették a nyugat-európai gazdákat, ahonnan 

egyébként az éhezés leküzdéséért folytatott versenyt 

diktálták. A GMO-k esetében – mint már említettem – 

még több termésre sem hivatkozhatunk, legfeljebb a 

kényelmesebben megmentett termés mennyigét, az 

egyszerűbb kárelhárítást írhatjuk a javára. Ezzel 

szemben áll viszont a mérleg másik serpenyőjében az 

egyre kiszámíthatatlanabb következmények kockázata. 

Ráadásul ezek a következmények többnyire nem is 

korrigálhatók, mert ha az okozójuk önjáró akkor 

visszavonhatatlan. Míg a kémiai eszköztárból használt 

anyagok (tabletták, permetezőszerek stb.) 

forgalmazását, alkalmazását az esetleg később 

napvilágra került kedvezőtlen hatások ismeretében be 

lehetett, s be lehet tiltani, (lásd pl. DDT, vagy 

Contergan tabletta) addig az önmagát reprodukáló élő 

módosulatot már aligha. Ezért más a döntéshozók 

felelőssége az ilyen szervezetek köztermesztésének 

engedélyezésekor. Talán mégsem a Természetet, 

hanem Magunkat kell legyőzni.   

 

 

 

 

TARNAI IMRE 

A II. VATIKÁNI ZSINATOT 

KÖVETŐ REFORMOK - AHOGYAN 

EGY EGYHÁZMEGYÉS PAP 

ÁTÉLTE ÉS MA LÁTJA 

E cím némi nehézséget okoz: A cím második felének 

alanya, az „egyházmegyés pap" kifejezés előtt 

határozatlan névelő áll. Ami azt jelenti, hogy valami 

általánosan jellemző képre lenne kíváncsi, aki a témát 

kijelölte. Én viszont elsősorban arról tudok beszámolni, 

hogy én magam hogyan éltem át a reformfolyamatot, 

ami pedig — amint rövidesen ki fog derülni — minden 

bizonnyal nem mondható jellemzőnek. De 

kiindulópontnak talán meg fog felelni. 

A XX. századi liturgikus megújulás „nagyöregje", 

Parsch Pius, Volksliturgie c. könyvében foglalta össze 

és tárta az érdeklődők elé elgondolásait. Könyve első 

fejezetének ezt a címet adta: „Wie ich zűr Volksliturgie 

kam". Ebben a mondatban a lényeges az „ich" névmás. 

Nem hangsúlyos, de lényeges. Saját életének azon 

mozzanatait mutatja be e fejezetben, amelyek 

megérlelték benne életének nagy művét. Én is csak úgy 

tudom érthetővé tenni a magam hozzáállását a 

liturgikus reformokhoz, ha saját előéletemből 

felvillantok egyet s mást. Elnézést kérek ezért a magam-

mutogatásért, de e nélkül nem tudom a témát 

megközelíteni. 

Kezdem gyerekkorommal. 

Nem tudom, mennyire közismert az a szó, hogy 

„smokk". Mióta elkerültem otthonról, nem nagyon 

hallom. Az Értelmező szótár szerint sznobot vagy 

fontoskodó személyt jelent. Ez utóbbi jelentésébe illik 

az az értelmezés, amit gyerekkoromban ismertem meg: 

olyan személy, aki öncélúan és kínos pontossággal 

ragaszkodik az előírásokhoz, és a rajta kívül álló ese-

ményekben is azt figyeli, hogy szabályosan történnek-

e. Például partitúrával a hóna alatt megy az operába, és 

egész előadás alatt a kottát lesi. Nos, én ilyesmit nem 

műveltem, mert sajnos a zene világa meglehetősen 

távol áll tőlem, de tettem sok egyebet, ami miatt 

gyerekkoromban sokszor neveztek smokknak. 

Egy példa: nagyon szerettem a társasjátékokat, mert 

azokat pontos szabályok szerint kellett játszani. Minél 

bonyolultabb szabályai voltak a játéknak, annál jobban 

szerettem. Mérgelődtem, amikor valamelyik játékostár-

sam nem vette komolyan a szabályokat. Nem az volt 

fontos számomra, hogy nyerjek a játékban, hanem hogy 
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a szabályok pontosan érvényesüljenek. Nem nehéz 

felismerni, hogy ebből az alapállásomból nőtt ki később 

a rubrikák iránti vonzódásom is. 

Érdekes, hogy aránylag későn kezdtem el ministrálni, 

később, mint egyes osztálytársaim. De amikor 

megtanítottak, akkor az nem tetszett, hogy az adott 

templomban egyes dolgokat másképpen kell csinálni, 

mint ahogyan az imakönyvben leírták. 

Vasár- és ünnepnapokon becsületesen járt a családunk 

szentmisére, de ezen túl nem buzgólkodott. 

Nagyszombaton elmentünk a „feltámadásra", amely 

kifejezés köztudottan a körmenetet jelentette, de a 

nagyheti szertartásokról semmit sem tudtam. Nem 

csoda, hiszen ismeretes, hogy azokat annak idején kora 

reggel — vagy jó esetben délelőtt — végezték, többé-

ke- vésbé üres templomokban, főleg városhelyen. Már 

ministráns voltam, amikor egy alkalommal a szemembe 

ötlött templomunk hirdetőtábláján egy plakát, amelyik 

a nagyheti szertartások rendjét és időpontjait ismertette: 

ez felkeltette az érdeklődésemet, és minden egyes 

alkalomra elmentem. Ettől kezdve minden évben a 

csúcspontot jelentették számomra a nagyhét nap- '.ai. 

Az év többi szakában is főleg azok az istentiszteletek 

érdekeltek, amelyek valami rendkívüli szertartással 

voltak kapcsolatban. Ki nem hagytam volna például az 

áldozócsütörtöki nagymisét, mert akkor kellett 

evangélium után a húsvéti gyertyát eloltani. 

Aztán hallottam a „Szunyogh-Misszáléról", valakinél 

láttam is, és nem nyugodtam addig, amíg nem kaptam 

egyet magam is. Ennek segítségével eztán már alaposan 

megismerkedtem a szentmisével és az egyházi évvel, -s 

ministrálásaim alkalmával a szentmisék előtt már elő 

tudtam készíteni a miséző számára a misekönyvet, 

kikeresni belőle a napi szentmisét és kom- ~ 

emorációkat. 

Volt a közelünkben egy görög rítusú templom. Elég 

sokszor eljártam, de és próbáltam összevetni a 

miséjüket a mi szertartásunkkal. Tetszett li- mr májuk 

gazdagsága, örömmel áldoztam két szín alatt akkor, 

amikor en- a lehetőségnek nálunk még híre-hamva sem 

volt, irigyeltem a hívek tevékeny részvételét, de azért a 

magunk — látásmódom szerint — logikusadban 

felépített miséjét többre becsültem. 

Érettségi után történt, hogy a Korda antikváriumában 

rábukkantam egy kis misekönyvre, a hivatalos 

misekönyv imakönyvnagyságú eredeti, Desclée 

kiadására. Azonnal megvettem, és a nyarat azzal 

töltöttem, hogy a bevezető rubrikákat az utolsó betűig 

áttanulmányoztam, beleértve a „De Anno et eius 

Partibus" és a „De Defectibus circa Missam 

occurentibus" c. fejezeteket is, ami abban a kis 

könyvben bizony több száz oldalnyi latin szöveg volt. 

Ezt a könyvet azóta is ereklyeként őrzöm. 

E rubrikák olvasása során tudtam meg azt is, hogy 

létezik versus populum oltár, és valahonnan tudomást 

szereztem arról, hogy van ilyen Magyarországon is két 

helyen: a pécsi székesegyházban és Kelenvölgyben a 

Szent Szabina kápolnában. Mondanom sem kell, hogy 

ezt a kápolnát sürgősen megkerestem. 

Ezek után vonultam be a szemináriumba. Itt 

ismerkedtem meg Parsch Piusnak Az üdvösség éve c. 

háromkötetes munkájával, amely döntően befolyásolta 

hozzáállásomat a liturgiához. Ennek tanulmányozása 

vezetett be a liturgia szellemébe, és érttette meg velem 

egyre jobban, hogy a szabályok mögött az értelmet 

kell keresni. Hogy nem az az igazán fontos, hogy ho-

gyan kell valamit tenni, hanem hogy miért kell úgy 

tenni. Magától értetődik, hogy a Volksliturgie-t is 

végigolvastam, és véglegesen elköteleződtem a li-

turgikus megújulás eszméje mellett. 

Vakációkban sűrű látogatója voltam a Szent Szabina 

kápolnának, és barátságba keveredtem annak 

lelkészével, Körmendy Bélával, aki maga is buzgón 

fáradozott, hogy a liturgiát közelebb vigye a néphez. 

Negyedéves koromban az esztergomi bazilikában a 

prímási misék ce- remoniáriusa voltam: itt aztán magas 

fokon kiélhettem liturgikus hajlamaimat. 

Nagy örömmel fogadtam — ugyancsak még kispap 

koromban — a Mediator Dei enciklikát, és 

természetesen azon melegében átrágtam magamat rajta. 

Még nagyobb örömet jelentett, amikor pár évvel később 

teljesen váratlanul visszakaptuk — ahogy Parsch Pius 

nevezte — a második szent éjszakát, a húsvéti vigíliát, 

amiről pedig neki az volt a borúlátó véleménye, hogy az 

évszázad folyamán nem fog sor kerülni rá. A 

Gondviselés mégis megadta neki, hogy ezt még 

megérhette. 

Primíciám végén nem Te Deumot énekeltünk, hanem a 

Canticum Trium Puerorumot és a 150. zsoltárt, ahogy 

annak idején a rubrikák a szentmise utáni hálaadást 

előírták. 

Azután kikerültem a pasztorációba, ahol természetesen 

igyekeztem az akkor lehetséges keretek között úgy 

végezni a szertartásokat, hogy azok ne csak az 

előírásoknak feleljenek meg, hanem aktívan be tudjam 
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kapcsolni valamennyi résztvevőt is. Szárnyakat kapott 

az igyekezetem, amikor sor került a húsvéti vigília után 

a nagyhét többi szertartásának reformjára is, amit 

persze nagy lelkesedéssel hajtottam végre. 

Hála Istennek, elég szép számmal voltunk akkoriban 

olyanok, akik megértettük, miért van szükség a liturgia 

reformjára. Akiket kezdettől fogva megihletett a század 

első felében megindult megújulási mozgalom; — vagy 

talán pontosabban szólva: eleve ugyanazon 

hullámhosszon mozogtak, hasonló gondolatok 

foglalkoztatták őket, és ismerősként üdvözölték annak 

törekvéseit. De sajnos a klérus javarésze nem igazán 

értette. Szemükben a liturgia egy szabályhalmaz, 

amihez engedelmességből igazodni kell, mert csak 

ebben az esetben „érvényes", amit csinálunk, de 

ezeknek a szabályoknak az élethez vajmi kevés közük 

van. Semmi értelme sincs ezeket változtatgatni, ha 

egyszer az ember már nagy nehezen beletanult és 

megszokta őket! — Ezért említettem az előadás elején, 

hogy a reformok olyan jellegű fogadtatása, amiről 

beszámolok, nem igazán mondható jellemzőnek. 

Ilyen előzmények után virradt fel a II. Vatikánum 

ébresztette hajnalhasadás, amelynek első elkészült 

dokumentuma éppen a liturgia megújításának 

elindítását célozta meg. Tudjuk: sokan ezt is vegyes 

érzelmekkel fogadták, nem értették. Én pedig azt nem 

értettem, hogy mi ebben az újdonság. Nyilvánvaló: ez a 

nem-értésem egyenes következménye volt annak, amit 

múltbéli liturgikus kalandjaimról eddig elmondtam. 

Ismerősként üdvözöltem a Sacrosanctum Conciliumban 

lefektetett alapelveket: úgy éltem meg, hogy végre 

kodifikálták azt, ami eddig is magától értetődő lett 

volna. 

Hát így fogadta a sok egyházmegyés pap közül az egyik 

— és vele együtt elég sok más, reformra éhes — 

egyházmegyés pap a reformfolyamat megindulását. 

Megalakult az egyházmegyei liturgikus bizottság. Részt 

vettem a munkájában. Volt bőven tennivalónk, hiszen 

ezekben az években egymást követték a reform-

rendelkezések. 

Türelmetlenül vártam ezeket a „végrehajtási 

utasításokat". Soha nem vártam meg, hogy magyarul is 

megjelenjenek, hanem a latin könyveket szereztem meg 

mindjárt a megjelenésük után, és amit lehetett, azonnal 

átültettem a gyakorlatba. Ún. kísérleti templomokat 

jelölt ki az Ordinárius egyházmegyeszerte: természetes, 

hogy köztük volt a rám bízott plébániának a temploma. 

Volt egy káplánom, aki filmezett. Összefogtunk, filmre 

vettük a szentmise megújított szertartásait, végigjártuk 

a filmmel az egyházmegyét, és a rekollekciókon 

bemutattuk a papoknak. Hogy mennyire hatékony az 

ilyen vizuális információátadás, azt mi sem bizonyítja 

jobban, mint a következő epizód: A felvétel során egy 

apróságot elhibáztunk. A vetítések előtt és után 

felhívtuk rá a figyelmet, hogy ez a mozzanat hibás, azt 

nem így kell csinálni, hanem amúgy. Ennek ellenére 

ettől kezdve az egész egyházmegyében mindenki úgy 

csinálta és csinálja mind a mai napig, ahogyan a filmen 

látta. 

Magamévá tettem Parsch Piusnak azt a nézetét, hogy az 

elsőáldozásnak, mint a beavató szentségek részének, a 

húsvéti vigília keretében a helye. (Ő persze még csak a 

nagyszombat reggeli liturgiára gondolhatott.) 

Megvalósítottam a gyakorlatban a megújított, éjszakai 

szertartás keretében, és ezzel azt is elértem, hogy 

jócskán megnövekedett a vigílián résztvevők száma, 

mert az elsőáldozók hozzátartozói mind eljöttek. 

Tapasztalatból ismerhették meg a vigília páratlan 

szépségét olyanok, akiknek e nélkül eszébe sem jutott 

volna, hogy eljöjjenek, hiszen „ignoti nulla Cupido". És 

mivel megismerték, legtöbbjük jött aztán a következő 

években is. 

Amikor megjelent az OICA, a keresztségre előkészítő 

szertartásokat az elsőáldozási előkészítéshez 

adaptáltam, és ettől kezdve — úgy gondolom, hogy 

nem kevés lelki haszonnal — elvégeztem ezeket a 

módosított szertartásokat az elsőáldozókkal a megfelelő 

időpontokban. 

Körülbelül ennyi, amit mondhatok arról, hogy hogyan 

éltem át a zsinat utáni liturgikus reformokat. Válaszra 

vár még az a kérdés, hogy hogyan látom őket ma, és 

hogyan látják őket paptársaim. 

A reformokkal természetesen nem volna baj, annál 

inkább a megvalósításukkal. Az idősebbek közül 

azoknál, akik a maguk idejében nem ismerték a 

liturgikus megújulási törekvéseket, vagy nem érdekelte 

őket — sőt netán ellenszenvvel is viseltettek irántuk —

, az jelent problémát, hogy a régibe nőttek bele, 

nehézkesen változnak. Viszont hozzák magukkal 

beidegződött szokásaikat, azokat is, amelyek az újba 

szervesen már nem illeszthetők bele. Számukra csak 

annyit jelent a reform, hogy „megváltoztak a sza-

bályok". A fiatalabbaknál pedig az a baj, hogy 

legtöbbször — tisztelet a kivételnek! — nem kapnak a 

szemináriumban elég alapos liturgikus képzést. Jó 

esetben megismerkednek az előírások betűivel, de az 
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értelmükkel, alkalmazásuk szempontjaival már nem 

igazán. 

De a legfőbb baj — idősnél és fiatalnál egyaránt —, 

hogy legtöbbjük nem döbbent még rá: szemléletet 

kellene váltani. Sokszor a legjobb szándékúak is úgy 

fogják fel, ahogyan az imént szó volt róla: „eddig úgy 

kellett a szertartásokat végezni, ahogy a régi előírások 

megkívánták, ezentúl pedig az új rubrikák szerint". 

Megismétlem előbb elhangzott panaszomat: nem értik, 

hogy mi az egyes előírások értelme, célja, és hogy 

hogyan kellene őket alkalmazni. Jó példa erre az oratio 

fidelium esete. Úgy gondolják, hogy itt beiktattak egy 

plusz szöveget, ami eddig nem volt: az „új liturgia" 

szerint ennyivel többet kell végezni. Ezt a felfogást még 

elő is segíti az a körülmény, hogy készen áll minden 

miseszöveghez „előregyártott" fohászsorozat, amit ki is 

nyomtatnak egységes szöveggel mindenütt, ahol a mise 

szövegét: joggal hihetik e nyomtatványok használói, 

hogy úgy része ez is a misének, mint a collecta vagy a 

többi változó rész. Holott ennek a miserésznek éppen az 

lenne a szerepe, hogy teret adjon a hívek saját 

szövegezésű kéréseinek, mintegy az ő szívükből az 

Isten szavára fakadó válasz gyanánt: az Isten elhangzott 

üzenetére hivatkozva imádkozzanak a rubrikákban 

megjelölt szándékokra. Kétségtelen, hogy ennek a teljes 

kibontakoztatásához bizonyos érettségre van szükség, 

ami nem érhető el egyik napról a másikra. Csak — 

sajnos — úgy néz ki, hogy legtöbbször hosszú távon 

sem törekszenek ezen gyakorlat felé. 

Az is baj, hogy sokszor felületesen ismerik meg az 

előírásokat. Vagy csak annyit fognak fel, hogy valamit 

meg kell változtatni, hát változtatnak — saját ízlésük 

szerint. Szinte felhatalmazva érzik magukat, hogy a 

liturgia szellemétől olykor nagyon távoli 

elgondolásaikat keresztülvigyék, és úgy érzik, hogy 

most ők a megújítás szellemében jártak el. így születnek 

meg a leglehetetlenebb pszeudo-liturgiák. 

Befejezésül megemlítenék néhány konkrétumot is, 

amelyek nem hagynak nyugton. 

Régen is előírás volt, hogy a szentmise egyes szövegeit 

hangosan kell imádkozni, másokat halkan. Nem 

véletlenül: a misézőnek privát ájtatossá- gát 

előmozdítani hivatott szövegek nem tartoznak a 

nyilvánosságra. Amióta a nép nyelvén imádkozzuk 

ezeket a szövegeket, azóta ennek különösképpen is 

jelentősége volna. Mégis figyelmen kívül hagyják 

egyesek: egyetlen szövegfolyammá olvad össze náluk 

az egész miseszöveg. Olyan érzésem van ilyenkor, 

mintha egy háromdimenziós műalkotást 

kétdimenzióssá lapítanának össze: nem emelkedik ki a 

lényeges. 

Bántó, hogy nem tanítják meg a szolgálattevőket a 

méltóságteljes mozgásra, mozdulatokra, szép 

vonulásokra. Rossz nézni, hogy milyen hányaveti 

módon hozzák oda és terítik ki néha pl. a korporálét, 

vagy hogy milyen pózban ül egyik-másik ministráns az 

ülőhelyén! 

Örvendetes, hogy megszűnt a rubrikák túlzott 

merevsége és aprólékossága. Választási lehetőségeket 

kínálnak fel, és egyébként is rugalmasabbak, szabadabb 

mozgást engednek sok helyütt: alkalmazhatók a konkrét 

viszonyokhoz. De van ennek hátránya is: akiben nincs 

különösebb lelkesedés, az az adott lehetőségek közül 

többnyire a legegyszerűbb megoldást választja, és így 

elsikkad a liturgia gazdagsága és szépsége. Keleti rítusú 

testvéreinknél elképzelhetetlen, hogy nyilvános 

miséken elhagyják az előírt vonulásokat. Miért ne 

lehetne nálunk is kötelezővé tenni pl. azt, hogy nyil-

vános miséken az evangéliumos könyvet az oltárról 

kelljen elhozni és ünnepélyes menetben az ambóhoz 

vinni? Amíg ez és az ehhez hasonló előírások az ajánlás 

szintjén maradnak, addig száz eset közül 

kilencvenötben nem fogják őket végrehajtani, 

különcködésnek fogják minősíteni. 

Azután ott van a felajánlási körmenet fonáksága. Mert 

ezt ugyan elég sok helyen megtartják, de látszik, hogy 

a lényegét nem értik, hiszen az adományokat hozó 

személyek közé állnak be a körmenetbe azok is, akik a 

rekvizitumokat hozzák: térítőket, kelyhet, stb. Pedig 

éppen maguknak az adományoknak a fogadását kellene 

előkészítse ezeknek az oltáron történő előzetes 

elhelyezése. — Másik véglet, amikor már a szentmise 

előtt telerakják az oltárt ezekkel: összetévesztik az 

áldozati oltárt a kredenciával. 

Zavar az is, hogy ha létesítenek is ambót, sokszor 

egyszerűen felolvasó állványnak használják: teljesen 

mindegy, hogy orációk, szentírási szövegek, hirdetések 

vagy bármi egyéb szöveg olvasásáról van-e szó. Mintha 

csak arra való lenne, hogy ne kelljen a könyvet kézben 

tartani. Az a funkciója, hogy az Isten üzenete 

átadásának legyen exkluzív helye, teljesen elvész. Nem 

beszélve arról, hogy gyakran az „ambó" formája is 

méltatlan e funkcióhoz: nem is igazán nevezhető 

ambónak a hevenyészett, kottatartószerű légiié. 

Sok ilyen „típushibával" lehet találkozni, amelyek egy 

részét egy ízben már csokorba kötöttem és itt-ott szóvá 

tettem, nem sok eredménnyel. 
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De nehogy azt gondolja valaki a mondottak nyomán, 

hogy csak a negatívumokat látom! Örömmel 

tapasztalom nagyon sokfelé azt is, hogy élő 

közösségekké kovácsolja össze a szépen és a liturgia 

szellemének megfelelő módon végzett istentisztelet a 

résztvevőket. És azt is, hogy ahol ilyen liturgikus tavasz 

van, ott a véletlenül betévedők is rácsodálkoznak, és 

kifejezésre juttatják, milyen élmény volt számukra egy-

egy ilyen alkalmon részt venni. Ez persze másik 

oldalról nézve azt jelenti, hogy sajnos ritkán tapasz-

talnak ilyesmit, mert máskülönben nem tennék szóvá. 

Adná Isten, hogy mielőbb elérkezzék az idő, amikor az 

ilyesmi már nem lesz említésre méltó! 

Tisztában vagyok vele, hogy eléggé rendszertelenül és 

hiányosan hordtam össze a témával kapcsolatos 

mozaikokat, és javarészt általánosságokban mozogtam. 

Elnézést kérek érte: három plébánia ellátása mellett 

ennyire tellett. Vitaindítónak talán megfelelt. Bár 

tudom, hogy a jelenlévők amúgy is mind szívükön 

viselik a liturgia ügyét. Ha mégis tudtam némi új színt 

eddigi ismereteikhez hozzáadni, megtiszteltetésnek 

veszem. Köszönöm a figyelmet. 

2006 

 

 

 

FARKAS ISTVÁN 

AZ ŐSZI KIKERICS MESÉJE 
 
Lent ült a Márton rét szélén nem messze attól a 

bokortól, amely alatt ülve, úgy jó harminc éve 

elkezdődött valamiféle változás az életében. A bágyadt 

októberi napnak volt még annyi ereje, hogy a farönköt, 

amin ült átmelegítette. A rét most is te volt szórva 

halványlila őszi kikericsekkel, mint minden évben, s a 

nagy fekete harkály is ugyanúgy füttyentette el mély 

hosszú hívójelét, mint bármikor, amikor élete során 

hegyek között, erdőben járva hallotta. Egy dolog 

hiányzott csak a megszokottak közül. Nem volt már 

nála a fotópuskája. Harminc évvel ezelőtt azért vette, 

mert itt a rét szélén, egy kövön ülve, egy csendes nyári 

éjszakán látott meg először néhányat azokból a 

titkokból, amiket csak a csendes éjszakai erdő ismer. 

Akkor egy komód méretű vadkan csörtetett ki a mellette 

lévő bokorból, majd egy farkát magasra tartó róka 

ballagott el előtte, meg-megállva a réten szimatolva, 

ugrásra készen. Akkor úgy érezte, hogy, ha már a sors 

kifürkészhetetlen útjai folytán és édesanyja 

kegyelméből megadatott számára, hogy rendszeresen itt 

élhet az erdőben ráadásul azzal, akit szeret, már csak 

miatta is meg kell keresnie, ki kell tapasztalnia és meg 

kell örökítenie annak minden lehetséges titkát. Hogy 

mindezt miért, azt akkor még nem tudta. Az egésznek 

az okát nem vizsgálta. Elég volt a kíváncsiság. Titok 

pedig volt elég, s amikor a nagy méretű titkok, a 

szarvasok, őzek, vaddisznók és rókák bemutatkoztak, 

jöttek a kisebbek, a nyestek, a cickányok és egerek, 

majd a még titokzatosabbak: a gombák, virágok, 

madarak, darazsak, források, patakok, ködök, felhők, 

hópelyhek és jégzászlók. Mind megörökítésre kerültek 

a filmeken és valahol mélyebben, tartósabban benne is, 

önmagában olyannyira, hogy a legkülönfélébb 

helyzetekben váratlanul, maguktól felbukkantak és 

legtöbbször csodálkozást kiváltva meg is nyilatkoztak a 

jelenlévőknek. Ilyenkor mondta végül, szinte minden 

esetben azt, hogy: de ez csak mese, csak szavak, 

menjetek ki az erdőbe és győződjetek meg magatok 

róluk, ne higgyetek el nekem semmit, mert lehet hogy 

nem is igaz az egész. És persze nem ment ki senki az 

erdőbe, vagy ha kiment, vasárnap délelőtt ment, amikor 

mások is és sokan és még a legkisebb élőlény is régen 

elbújt oda, ahol nem zavarják. Szerencsére, mert ha 

mindenki kíváncsi lenne ezekre és általában a titkokra, 

azok már régen nem titkok, hanem a hétköznap részei 

lennének és fabatkát sem érnének, mert a titkok értelme 

éppen az, hogy meg kell fejteni, meg kell keresni őket 

kitartással, sokat áldozva, amíg meg nem nyílnak, 

nyilatkoznak a keresőnek, s csak az után válhatnak 

számára hétköznapivá, miután sikerült életgyakorlatába 

beépítenie őket. 

Aztán elfogytak a titkok, amit felesége úgy fejezett ki: 

“Már megint mész? Pedig már mindent 

lefényképeztél!”, vagy talán pontosabb, ha azt 

mondjuk: a titkok mögött felsejlett egy másik, egy 

nagyobb titok, amihez nem kellett fotópuska, nem 

kellett bakancs, végül is szinte semmilyen kellék sem 

kellett, csupán időnként egy csendes hely, néhány olyan 

kereső ember, mint ő, és néhány útbaigazító tanács néha 

olyanoktól, akik már közelebb voltak a titokhoz. 

Valószínűleg az is feltétel volt, hogy elteljen az előírt 

harminc keresésre szánt év, bár ez sem igaz általában. 

Nála igaz volt. Mindig volt benne keresési vágy, mindig 

is látott megfejtésre váró titkokat. Nem tudott soha 


