
FABINY TAMÁS 

Isten bárányai 

A bárány a leghétköznapibb állat. És a legszentebb. A leghétköznapibb, hiszen az igazán sze
gény népek sokszor egyedüli háziállata. A domesztikáció talán első jele. Húsa és gyapja sze
rény, de tisztes megélhetés forrása lehet. Szegények ízes eledele a juhsajt és a juhtúró. 

A bárány ugyanakkor a legszentebb állat. Számos vallásban felbukkan. Az aranygyapjú 
vagy az aranyszőrű bárány távoli kultúrák szimbolikájában is szerepel. Jelképét azonban iga
zán a Biblia szentelte meg. Az ősatyák - Ábrahám, Izsák, Jákob vagy Mózes - pásztorok vol
tak, akárcsak többen a próféták közül. Életüket bárányok között élték, ami egy nomád ha
gyományokat ápoló közegben természetes is volt. Mindez hatott a vallási kultuszra. A bárányt 
szelídsége, kiszolgáltatottsága és engedelmessége tette alkalmassá az áldozati szerepre. A zsidó 
nép Egyiptomból való szabadulásánál is döntő szerepet kap a bárány: a tizedik csapás során 
csak azokat a házakat kímélte meg a pusztító angyal, amelyek ajtófélfáját megkenték a 
páskabárány vérével (2 Móz 12,5). Mindmáig erre emlékeznek a zsidó családok, amikor talán 
legnagyobb ünnepükön elfogyasztják a páskabárányt. 

Ama csütörtök éjjel Jézus páskavacsorán vett részt tanítványaival, hiszen megtörték a ko
vásztalan kenyeret, körbeadták az áldás kelyhét. A kenyérdarabokat keserű mártással fogyasz
tották, emlékezve a nyomorúságos időkre. Egy valami hiányzott az asztalról: a páskabárány. 
Mert az maga Jézus volt. Pál apostol is így idézi fel a passiótörténetet: „A mi páskabárányunk, 
a Krisztus, már megáldoztatott" (1 Kor 5,7). Jézusban beteljesedtek az ézsaiási és a jeremiási 
próféciák: száját nem nyitotta szóra Pilátus előtt, olyan volt, mint a juh, amely némán tűri, hogy 
nyírják. Hitünk szerint ugyancsak Jézusban valósul meg a totális béke, amelyet a próféta így 
jövendölt meg: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik" (Ézs 11,6). 

Jézusra már működése kezdetén ezt mondta Keresztelő János: „íme, az Isten Báránya, aki 
elveszi a világ bűnét". Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. 

Jézus tanítványaira is gyakran alkalmazza a bárány szimbolikáját. Ez annak az ószövetségi 
szemléletnek a megőrzését jelentette, amely Istentől így vallott: „az ÚR az én pásztorom, nem 
szűkölködöm" (23. zsoltár). Mt 10,16 szerint úgy küldi ki övéit, „mint juhokat a farkasok kö
zé". Jn 21,16-ban pedig Péter bízza meg ezzel a feladattal: „őrizd az én juhaimat". Az elveszett 
juh példázatában (Mt 18,11-14 és Lk 15,3-7) is magunkra ismerhetünk. 

Talán e gazdag bibliai szimbolika is az oka annak, hogy ha bárányt látok, mindig megha
tódom. Bégessen bár békésen egy alföldi falu gyér legelőjén, vagy kaptasson társai után a 
Fogarasi-havasok szédítő meredélyein: nem tudom elérzékenyülés nélkül nézni. Szívszorító, 
amikor az országúton teherautó platóján pillantok meg összezárt bárányokat. Kiszolgáltatottak 
és megalázottak. Legfájdalmasabb élményemként pedig azt hordozom még mindig rémülten 



magamban, amikor a főút mentén kiterítve láttam egy vérző bárányt Egy kíméletlen teherautó 
gázolta halálra. Vagy egy suhanó sportkocsi. Esetleg egy Trabant. 

A gyilkosok változnak - az áldozat ugyanaz. A szelíd és engedelmes. Az áldozati bárány. 

„Üvegmögötti csöndben lemosdanak a mészároslegények, de ami történt, valahogy mégse 
tud végetérni" - írja Passió című versében Pilinszky János A „vágóhíd vagy vesztőhely" kér
dését más, Jézus szenvedését megidéző versében felteszi. A nagypénteki dráma nem véletlenül 
hívja elő benne ezt a képet. Ugyanő az égi bárányról is ír. (Az égi bárány a már megdicsőült 
Urat jelenti, aki egyedül méltó a titkok feltárására: Jel 5,6.) 

A bárány az, ki nem fél közülünk, 
egyedül ő, a bárány, kit megöltek. 
Végigkocog az üvegtengeren 
és trónra száll. És megnyitja a könyvet. 

Míg Pilinszkynél kocog, Komis Mihálynál baktat a bárány: 

Heródes király országában 
hasad a hajnal, fényes nap jön, 
Heródes király országában 
bárány baktat le az égből. 

Jézus: születésétől haláláig bárány volt. Heródestől Pilátusig és Betlehemtől a Golgotáig. 

Nagypéntek: a vágóhíd csöndje. A bárány halála. Lemosdanak a mészároslegények, de ami 
történt, valahogy mégse tud végetérni. A szenvedés folytatódik azoknak a sorsában, akiknek 
szakállát tépték, akiket oroszlánok és medvék elé vetettek gladiátorviadalon, akiket ítélet nélkül 
hurcoltak el koncentrációs táborokba és Gulagokra, akiket gázkamrába löktek és deportáltak, 
akiknek padlásáról az utolsó szem búzát is lesöpörték, akiket nyelvükben és nemzetiségükben, 
hitükben és emberségükben aláztak meg. Akiket bosnyák lányként, szerb asszonyként vagy 
horvát apácaként megerőszakoltak, akiket elhallgattattak. Velük hallgat a bárány is. 

Nemcsak keresztény, hanem egyetemesen megszentelt jelkép a bárány. 

Missa Solemnis című versében Szilágyi Domokos egy vietnami buddhista szerzetes tilta
kozó önégetésében is Isten bárányának szenvedését látja: 

Agnus Dei. Isten báránya. Nem názáreti, saigoni csupán. 
Narancsvörös lepelben, kopaszon. Nem kereszttel, csak 

benzinnel leöntve. Gyufa sercen. Halál ellen halál. 
(...) 
Isten Báránya hallgat, narancsvörös 
lepelben, hallgatagon hal, csak a láng üvölt, a tüzes 
nyelvek üvöltenek, sokszoros tüzes nyelvek, minden 
nyelven beszélők. Missa solemnis. Üvölt a kórus, 
dobhártyám belereped, valószínűtlen-kék az ég, ennél már 
csak a föld valószínűtlenebb... 



Egy másik erdélyi költő, Kányádi Sándor is a bárány-metaforával fejezi k i a szinte leír
hatatlan szenvedéseket. Húsvéti bárány című versét - akárcsak Illyés Gyula a Bartók-ot - ada
léknak szánja Picasso képeihez: 

Én láttam meg először. 

Három lába és két feje volt. 
Ilyet még az öregek se láttak -
hallottak addig. 
Odagyűltek a szomszédok, az utca, a falu, 
még a környékről is jöttek csodájára. 

Borzadva néztük, mint nyalja anyja 
a szörnyeteget. 

Háború volt és húsvét vasárnapja. 

- Isten ujja! - zokogott föl egy vénasszony, 
vele sírtak mind az asszonyok. Komoran 
néztek maguk elé a férfiak. Tanakodtak, 
s elzavarták a kisebbeket. 
(...) 
- Ä sok ártatlan vér, a sok ártatlan vér. Isten 
mutatta föl magát. Egyfíát. A Bárány Ünnepén. 

- Mit bőgtök! - mordult valaki az asszonyokra. 
Az anya meg csak nyalta, nyalta szelíden 
szörnyetegét. A szülés utáni anyák fáradt -
boldog tekintetével emelte olykor a körülállókra 
homályos szemét, majd vonaglott egyet s a 
méhlepényt is kilökte magából 
annak rendje és módja szerint. 
(...) 
- Föl akar állni. 
- Az állatorvost kellene... 
- Az állatorvos is katona. 

Nem állt föl. Megdöglött nemsokára. 
Eltemettük, megkönnyebbülten. 

Beszéltek róla egész nyáron. Egyszer még 
egy illető exhumálni is akarta. Aztán 
elfelejtettük. Lassan a természet 
furcsaságai közé soroltuk, anélkül, hogy 
őszintén annak hittük volna. Csak később 
tudtam meg, hogy az idő tájt hatlábú 
mének, bikák tenyésztek, kétfejű, négyszemű, 
sok-szemű asszonyok zokogtak szerte Európában, s hogy 
Japánban még ma is szörnyülködve emlékeznek a 
húsvéti bárányra, pedig az ottvaló népek, tudtommal, 
nem is mind keresztények. 



Háborús élményeket idéznek ezek a sorok. Békeidőben nem három lábú és kétfejű bárányok 
születnek, hanem makkegészségesek. Nevet is adnak nekik. Egyiket Dollynak hívják. Pajkos 
név. Fényképe bejárta a világsajtót, hiszen ő az első kiónozott bárány. Egyik tudós diadalmas, 
másik szégyenkezik. Remény és aggódás. Szabad egy állatot génmanipulációval előállítani? 

Másolható-e egy élőlény?! Ma „csak" egy bárány, holnap már az ember is...? Akkor aztán 
eldobhatjuk a Kosztolányi-kötetet, a Halotti beszéddel együtt: 

Okuljatok mindannyian e példán. 
Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

Amikor először került a szalagcím elém: BÁRÁNYT KLÓNOZTAK, így olvastam félre a 
szöveget: bárányt kínoztak. Lehet, hogy nem tévedtem olyan nagyot? A kutatók azért folya
matosan bizonygatják, hogy nem kell aggódni, hiszen létezik tudományos lelkiismeret. Tudom 
azt is, hogy mindez még csak a teremtéshitnek sem mond ellen, hiszen a kiónozott bárány is élő 
petesejtből született. Bennem mégis rossz érzések kavarognak. 

Dollyra nem haragszom, sőt szeretem őt, részvéttel szeretem. Tudom, Isten báránya ő is. 

De legalább ne báránnyal tették volna! 

Lemosdanak a mészároslegények. Némelyek közülük fehér köpenyt öltenek. 

Uram, irgalmazz! 

Agnus Dei, qui tollit peccata mundi... 




