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A VÁRAKOZÓ

A csillagos ég jelenségei és az isteni titkok közti párhuzam
majdnem olyan régi, mint maga az emberiség. Ez a "majd
nem" időben ki nem fejezhető. Az emberiség ősállapotában

olyan közvetlenül élte át Isten jelenlétét mint a szentek a
misztikus egyesülés pillanataiban. Ezt nevezzük őskinyilatkoz

tatásnak; lehet, hogy ez az ősállapot az első öntudatra eszmé
lés egyetlen pillanata volt csupán, lehet, hogy évezredekig
tartott - bizonyos, hogy az emléke kitörülhetetlenül megma
rad, mint az emberiség belső történetének, megváltás után
való vágyakozásának alapja. Amint az eredeti bűn nagy hasa
dása bekövetkezett, az ember az égbolton kezdte szemlélni
annak az akaratnak a működését, amely őt már nem töltötte
el oly közvetlenül. Nem volt többé egyformán fényes napja,
megújuló holdja, és tükröző ege ennek az akaratnak, ezért a
nap halhatatlan életerejében, a hold elsötétülésében és meg
világosulásában, az égbolt egyetlen végtelenségében kereste
akaratának törvényeit. Azóta minden vallás mitológiája, vagy
szimbólikája, a nappali és éjszakai égbolt felé tekint. A tudo
mány is valamiképen ott keresi a megváltást a saját, eredeti
bűnétől. Már Kant a két végső csodának állította a felettünk
lévő csillagos eget és a bennünk lévő erkölcsi törvényt. A leg
újabb természettudományt elsősorban a csillagos ég jelensé
geinek vizsgálata kényszerítette egy irracionális "véletlennek"
vagyis más szóval egy spontán teremtő akaratnak az elisme
résére, mert minél jobban megvilágosodik a "szabály", minél
átfogöbb és lényegében egyszerűbb tényekkel állunk szemben,
annál kevésbbé adja magyarázatukat valamely mechanisztikus
és determinisztikus természeti törvény. A csillagászat mai táv
latai mellett a nehézkedés mechanisztikus törvénye lassan,
szinte valami bonyolult mágikus, varázslatos hiedelemnek kezd
tünni. Az életszentségre törekvőknek, akiknek kiinduláspont
juk nem a megismerésnek, hanem a kanti "erkölcsi törvény"
betöltésének a vágya volt, ugyancsak sokra tanította a csilla
gos ég. Lisieuxi Szent Teréz önéletrajzának legszebb részletei
közé tartozik, ahol a szülői kert vagy a kisváros körüli szabad
rétek fölé boruló csillagos ég élményéről ír. A "kicsiny lel
kek" szentje itt is tisztultabb és magasabb fokon azt érezte
át és fejezte ki, ami ott él évezeredek óta az igénytelen földhöz
kötött milliókban. Sokszor megfigyelték, hogy az egyszerű

emberek, a föld fiai közelebb érzik magukhoz a míndenség
nek az égbolton, mint a földi természetben megnyilatkozó je-
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lenségeit; jobban leköti őket a csillagos ég, mint az erdő, vagy
akár a tenger. Meditatív szerzetes rendek aszkétikus életű

tagjai állítják, hogy a mindenség szerkezete - úgy érzékelhető

jelenségei, mint amit a megismerés tár fel - szinte mísztíkus
közvetlenséggel és jelenvalósággal példázzák számukra az is
teni titkokat.

Mi az a végső forrás, ami majdnem az emberré levés té
nye óta megnyilatkozik az égboIton a figyelő emberiségnek?
Az összehasonlító vallástudomány égistenről, napistenről, hold
istenről, esthajnali- csillag-istenségről stb. beszél. Ha azonban
szemügyre vesszük a különböző műveltségű körök vallási éle
tét, ahol ezek egyike vagy másika áll a hitvilág középpontjá
ban, nyílvánvalóvá lesz, hogy ezek az égi jelenségek mindig
csak jelentései az élő, cselekvő, mégpedig az emberinél maga
sabbrendű fokon élő és cselekvő személyiségnek elképzelt is
teninek. Nem használjuk a szimbólum kifejezést, mert nem
egyszerűen átvitt értelemről van szó, hanem az emberi tudat
korlátaival adott vonatkoztatásról érzékelhető és érzékfeletti
között. Ezt a sajátságos vonatkozást az érzékelhető égi jelenség
és a természetfeletti között nem magyarázhatjuk meg egysze
rűen az emberi fantázia, vagy a primitiv logika elemzései ré
vén. Úgy kell felfognunk ezt a vonatkozást, mint érzéki meg
világosítasát valaminek, ami elhomályosult, eltávolodott az
emberiség tudatában, csak a bizonytalanul tapogatózó vissza
emlékezéstől megragadott emlékképpé vált. Az égi jelenségek
felidézik az egykori istenközelség, az őskinyilatkoztatás emlé
két, így jelenik meg az égbolton Isten, aki úgyszólván minden
"primitív" vagyis nem államalkotó nép vallásos hite szerint
az emberiség valamely bűne miatt "eltávozott a földről." Az
égbolt az a természeti régió, ahová a véges és mindig rosszra
is hajlamos emberi akarat nem hatolhat el. Ez az emberi aka
rat a földi természetet többé kevésbbé befolyásolni tudja, igá
ba vetette, de az égi jelenségekkel szemben tehetetlen. Bűnbe
esése, mint valami felhő ülte meg a tudatát, és ezen most
igézetes fényben átvilágít a világegyetem érintetlen rendjében
megnyilatkozó isteni cselekvés. Ez a föltétlen és tiszta teremtő

cselekvés az, amit az ősi vallások hívője és a paraszt, a végső

megismerésre szomjazó tudós és az életszentségre törekvő

szerzetes az égi jelenségekben szemlél; ez a tiszta teremtő

cselekvés pedig nem egyéb, mint a határtalan és feltétlen is
tení jóság és szeretet kiáradása.

Említettük már, hogy minden nép vallásos emlékezetében
él a bűnbeesésnek és az elvesztett istenközelségnek, az elvesz
tett "paradicsomnak" tudata. Éppen ilyen egyetemes volt azon
ba.? az e~beriség vágyakozása a megváltás után. Az egyik ősi
műveltségí körben durvábban és érzékibben jelentkezik ez a
~ásik~~~ ,tis~táb.?a~ . é~ mélye?ben. Amikor az emberiség' a
feny orokervenyu útjait szemlelte az égbolton nem csak az
isteni teremtés megtörténtét olvasta le onnan, hanem az isteni
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megváltás igéretét és elkövetkezését. A csillag vezeti a három
napkeleti bölcset a Gyermekhez, a világ Megváltójához.

Ezek a napkeleti bölcsek kaldeus papok voltak, Babilóniá
ból jöttek: ápolói a perzsa uralom alatt is a sok évezredes
babilóniai vallásos műveltségnek, és a csillagnézés tudomá
nyának, ami a babilóniaiak hitrendszerével a legszorosabban
egybefonódott. Ezek a káld papok, egy igen zárt és a zsi
dóságtól merően különböző vallásos rendszer istápolói a csil
lagos égen megnyilatkozó isteni akarat útmutatását követve,
megindulnak a csillag után és Palesztinába jönnek, hogy fel
keressék a megszületett Gyermeket, a Megváltót. Bensőleg

hogy történhetett ez? Fennmaradt egy szertartáskönyv, amely
ből megtudjuk, hogyan ülték meg az újévi ünnepet Babilőn

ban, a zsidókat a babilóni fogságba hurcoló Nebukadnezár ko
rától egészen a partus időkig, vagyis abban az időben is amí
kor a Megváltó Betlehemben megszületett. Az újévi ünnep
Marduknak Babilőn főistenének volt szentelve, aki az ősi hold
isten és napisten jellemvonásait egyesítette magában. Az ő

leszármazottja, működésének mintegy beteljesítője az állami
életben az istenkirály, a babilóniai uralkodó. A babilóniai
műveltség konzervatizmusa mellett az újévi ünnepségek évez
redekre visszamenő szertartásokat tartalmaznak. A nagy ün
nep egyik első szertartása a világteremtésről szóló éposz ün
nepélyes elrecitálása. Ez elmondja, hogyan győzte le és ölte
meg Marduk isten az ős-zűrzavar szörnyetegeit, hogyan for
málta meg testükből a világegyetemet. A következő szartartá
sok közül a legfontosabb egy misztériumjátékelőadása, amely
nek szenvedő hőse, Bél-Marduk isten, ami azt jelenti, hogy
Marduk, az egyetlen, kizárólagos isten. A misztérium-játékban
előadják, hogy Bél istent fogva tartják a hegyben, vagyis az
alvilágban, a halottak birodalmában, ahonnét a hold és a nap
előjön a sötétből. A halottak birodalmának földalatti bejáratá
nál az istent kihallgatják, megütík, megsebesítik, ruháját elve
szik; bezárják a sötét világhegybe, és katonákat rendelnek
őrizetére. Bél istennel egyidejüleg egy bűnözőt is elvezetnek,
ezt azután megölik. Amint azonban Bélt elvezették a hegybe,
Babilón városában minden felfordul, mindenki harca folyik
mindenki éllen. Bél isten felesége, Beltisz a hold- és a nap
istenhez könyörög ura életéért. Keresése közben eljut az alvi
lági kapuig. Siratja férjét, aki egyúttal fia és testvére. Végűl

is Bél istent előhozzák a hegyből, új életre kel, feltámad, s
ezzel helyreáll a világrend. A misztériumjáték befejezéséül
újból elzengik-az újév szent himnuszát, a világteremtés dalát.
Nem szükséges itt bővebben részletezní, hogy milyen megdöb
bentő előképe ez a babilóniai újévi ezertartás a Megváltó éle
tének. A szertartáshoz az uralkodóval kapcsolatos sajátságos
ceremónia is fűződik. Ismét hangsúlyozni kell, hogy az Isten
király az égbolton megnyilatkozó örök világrend beteljesítője

az állami életben. Az uralkodót a papok a főtemplom szent é-
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lyébe vezetik. Meg kell még említeni, hogya templom mellett
ott a zíkurrat, az istentorony, az istenhegy kőből való mása
(Bábel tornya). Az uralkodó kísérői elhagyják a templomot;
a király egyedül áll Marduk szentélye előtt, Innét kilép a fő

pap, elveszi a királytól [ogarát, gyürűjét, fogazott sarlóját, va
gyis az uralkodás jelvényeit, majd a királyi koronát, és leteszi
az isten trónusa elé, azután ismét kijön a szentélyből, a ki
rályt arcon veri, megtépi füleit, letérdepelteti, és egy vezeklő

imát mondat vele, majd vigasztaló szózatot intéz a királyhoz,
kihozza az uralkodói jelvényeket Marduk szentélyéből és visz
szaadja az uralkodónak. A szertartás célja nem egyéb, mint a
szenvedő és feltámadó istennel történt események átvitele iva
dékára, az istenkirályra.

Az ószövetségi próféták és zsoltárok a megváltó eljövete
lének mintegy belső tartaimát hirdetik, a babiloni újévi szer
tartás külső lefolyását sejti meg.

Az Isten szenvedéséről és feltámadásáról szóló babiloniai
újévi misztérium, amelynek szövegét a német Heinrich Zim
mern ismertette, az ószövetségi próféták korából való, de tud
juk, hogy tartalma sokkal régibb. Enlilről a szumirok egyik
főistenéről ősi hagyományok beszéltek hasonlót. Sőt mintegy
két évezreddel régebbi írott emlékünk is van, amiben ibenne
foglaltatik a Narduk megkínoztatásáról, haláláról és feltáma
dásáról szóló misztérium magva. A francia Thureau-Dangin egy
ószumir szöveget tett közzé a Krisztus előtti harmadik évezred
közepéről; ebben Lil isten, az istenanya egyetlen fia a sírban
fekszik, nővére felkeresi, akárcsak Mardukot, és könyörög hoz
zá, hogy keljen életre. A halott isten ezt kilátásba helyezi, ha
áldozatot hoznak érte. Ez a szertartásos párbeszéd - valószí
nűleg színtén egy ünnepi misztériumjáték töredéke - köti
össze a babilóniai újévi ünnep szertartását olyan ősi vallási
képzetekkel, amelyek évezredekkel, vagy évtizedekkel meg
előzték. Az ősi anyajogi műveltségí kör vallásának középpont
ját az elhaló és feltámadó holdisten tisztelete alkotta. A hold
elfogy, amíg egészen el nem tűnik az égen: túlvilági útján a
sötétség szellemei megsebezték, megkínozták, megölték, látszó
lag megsemmisítették. De a sötétség győzelme csak időleges.

Ismét megjelenik a vékony fénylő sarló, növekszik, teljes és
hiánytalan lesz, feltámad halottaiból. Hasonlatos az elhalt ősök

lelkének elrejtőzéséhez az anya testében, akik újjá születnek,
az emberségre növekedő gyermekben; hasonlatos továbbá a
növényi maghoz, amit elültetnek a nők - az anyajogi művelt

ség körében egyedül ők a földművesek, - a mag elrejtőzik a
földben, ott csírázik az alvilági sötétségben, láthatatlanul, amíg
elő nem tör frissen, megújultan. tavaszían, az új növény. Úgy
érzik, hogyaholdistennek ez a szenvedő halálos fogyása és
halottaiból feltámadó ifjúi növekedése a létezés leggyöngédebb
formája, érzéki megjelenése annak, ami valamilyen módon
minden bűn, rosszaság, harc, betegség, sötétség ellenére egybe-

VIGIl.A 375



fűzi a mindenséget. Ezért a hold a törvény istene, az isteni tör
vényé, akinek a jelenlétéről a pogányok is mindég tudtak.
Sophokles csodálatos himnuszt intéz hozzá az Oedipus király
ban. Az anyajogi műveltségbenaz elhaló és feltámadó holdisten
mellett a legfőbb istenség, az isteni fiát a világra hozó, szeréte
tével istápoló és áldozatosan meggyászoló istenanya. Ez az
anyajogi műveltség egyszerűen meglelkesítette, lelki érzelmi
sikban áttranszponálta volna azt, amit az égen látott? Nyilván
való, hogy ez lehetetlen; éppen így állíthatnók, hogy egy állat,
fa, vagy szikla látása tanította meg a költőt, vagy a festőt a
művészi teremtésre. A megváltás várakozása és sejtelme, a
mely az életben állandóan szembekerült a pusztulás és a sötét
ség durva tényeivel, utat talált a hold elsötétedő és megvilá
gosodó pályájának szemléletében. Az anyajogi müveltség köré
ben az elhaló és feltámadó holdisten és a szerető és gyászoló
istenanya szertartásaival kapcsolatban alakult ki a dráma, a
vallási misztériumjáték, melynek egy késői változatával Babiló
niában megismerkedtünk. Ez a hit az elhaló és feltámadó is
tenben inkább formai volt, mint tartalmi, mert hiszen a tartal
mat még nem ismerhette. Sóvárgásra és vágyakozásra, nem pe
dig a megváltás elkövetkezett tényére a szenvedő emberiségért
meg-megismétlődő tartalmára épült.

Itt sem állapodhatunk meg. Lassan arra kell ráeszmél
nünk, hogya művelődéstörténetigazolása szerint is, a megvál
tás sóvárgása és sejtelme majdnem olyan régi, mint az emberi
öntudat és az istentudat, vagyis olyan régi, mint a bűnbeesés;

ugyanezt állítottuk már az isteni dolgoknak az égbolt jelensé
geiben való szemléletéről. . Néhány primitív ausztráliai törzs
az ifjakat avató titkos szertartásai lehetövé teszik, hogy a val
lásos hitnek egy még ősibb rétegébe szálljunk alá, mint az
anyajogi földművesek műveltsége. Ez a műveltségi kör, ami
szinte az emberiség kezdetéig vezethető vissza, valósággal őse

az anyajogi műveltségnek. Azoknak a kezdetleges gyűjtő élet
módot folytató népeknek a hitét, akikhez most "visszatérünk",
valami sajátos szelíd szomorúság jellemzi, ami az emberi bűn

beesés, és az ebből fakadó tehetetlenség és gyöngeség nagyon
mély átérzéséből fakad. Minden meggyőzöen egyszerű szertar
tásuk azt tanítja: Isten eltávozott a földről, szenvednünk kell,
de a sötét életüregnek útja van a fényhez. A délkelet-ausztrá
liai kurnai törzsnek legtitkosabb vallási szertartásait és taní
tásait, amelyek az ifjaknak a törzs egyenrangú tagjaivá avatásá
val voltak kapcsolatosak, az angol Gillesnek sikerült megis
mernie. Igazi értelmezésüket P. Wilhelm Schmidt S. v. D. a
modern összehasonlító vallástudomány megalapozója adta. Az
ifjú avatandóknak át kell esniük egy szertartáson, amely tel
jes megszűnésüket példázza, mert az ősatya, az első ős, csak
így születhetik bennük újjá: egy új gyermekség, isteni gyer
mekség állapotába kerülnek, az eddigi természetes gyermek
kor megszűntével. Mikor ez megtörtént, beavatják őket a nagy
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titkos tanításba, amelyen a törzs egész istentől való létezése
alapszik: a mi atyánk, ahogy az egy istent nevezik, elküldte a
földre fiát, mi tőle származunk, de az emberek rosszak lettek
és az első ős eltávozott tőlük, vissza az égbe, atyjához, a mi
atyánkhoz; itthagyta azonban nagy és féltett titokként létezé
sének zálogát, önmagát, - az eltávozott első őssel azonos
tárgy, amit most felmutatnak a beavatandónak a tundum, a
zúgatófa. A zúgatófa titokzatos hangja eltölti az ifjakat az is
teni jelenlétnek félelmével és áhitatával. A szél zúgását utá
nozza? A szél és a lélek között érthető ősi párhuzam áll fenn
az emberiség hitében. Gonndoljunk a teremtés könyvére: Isten
a fák alatt jár és a szélben szól az első emberpárhoz.

Merjük-e a primitív ausztráliai törzs titkos ceremóniájá
nak tárgyát az Oltáriszentség várakozáson, sóvárgáson és sej
telmen alapuló előképének tekinteni? Csak akkor, ha kihang
súlyozzuk a lényeges alapvető különbséget: a primitív benszü
löttek szent kultusza tárgyának tisztelete a megváltásra való
sóvárgásból fakad, az Oltáriszentség imádása viszont a meg
váltás tényéből, a testetöltésnek és megváltásnak a szentmisé
ben való megismétlődéséből. Tudjuk-e iga zán, hogy mit kap
tunk mi, szemben a szomjazó, elepedő emberiség évezredeivel
és a megváltásnak az Oltáriszentségben megismétlődő csodájá
tól ma is távol álló százmillióival ? Kiérdemeljük-e életünkkel,
amely kezd ismét üres hüvellyé, tartalmatlan formává, babo
nás mágiává válni, az igazi tényt és tartalmat? Az Oltáriszent
ség titka a jóság, a szeretet legtisztább tartalma, legteljesebb
intenzitása. Szinte rettenetes elviselni azt a gondolatot, hogya
jóságnak és a szeretetnek ez a teljes intenzitása a miénk. A
jóságnak, a szeretetnek ez a legteljesebb áldozata érettünk tör
ténik az oltáron és az egész emberiségért. Mi pedig vagyunk,
amilyenek, - talán rosszabbak, bűnösebbek. mint a megval
tatlan ősi sóvárgók, várakozók?

Holott a szeretetnek ez a végső intenzitása, amelyben Is
ten teremtő és megváltó cselekvése egybeolvad az egyetlen,
minden változást, átalakulást, divatot, elméletet túlélő bizo
nyosság.

Juhász Vilmos.
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