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HOLTAK ss TEMETŰK
(Részletek "A keresetéwuséo szellemé".icu
A haldoklók szentsége

A kereszténység fönsége a sír, ,a másvilág e néma kapuja kö
rül bontakozik ki leginkább, A legtöbb ókori vallás megazentelte
ugyan a halottak hamvait, de egy sem gondolt arra, hogya lel
ket is előkészítse amaz ismeretlen partokra, ahonnét nincs. ViSS:UI'
térés.

Jőjjetek, lássátok az elképzelhető legszebb látványt a földön;
lássátok a hívő halálát. Ez ,az ember már nem e világé, már nem

. tartozik semmiféle országba; miuden kapcsolata megszűnik a tál'
sadalommal, Az ő számára végetért az idöszésnítás, ő már az örök
kévalóság nagy korszakától keltezi létét, Egy pap ül ágya fejénél
s vigasztalja. Az egyház e szent szulgája lelke üdvösségérőlbeszél
get ahaldoklóval ; s a fölséges jelenet, melyet az egész ókor csak
egyetlen egyszer tudott bemutatni, legelső filozófusának halálá
ban - a jelenet naponta megismétlődik, a legnyomorultabb halódó
keresztény szegényes ágya mellett is..

Végül eljön a végső pillanat; szentség nyitotta meg la világ
kapuit ennek az igaznak, és szentség csukja be őket; a vallás r'in
gatta az élet bölcsőjében, sa halál bölcsőjében is az ő szép ének"
és anyai kez-e al,tatjae1. Előkészíti számára e második születés
keresztségét; de már nem a vizet választja, hanem az olajat, a .
mennyei romolhatatlanság jelképét. A szabadító szentség lassan
kint leoldja.a hívő kötelékeit; lelke, félig már elválva a testtől,

szinte láthatóvá válik arcán. Már hallja a szeráfok dallamát; már
fölkészült rá, hogyelröppenjen a messzeségbe, ahová az isteni
remény, az erény és' halál leánya hívja. Közben a béke angyala
is leszáll ehhez az igazhoz, arany jogarával megérinti fáradt sze
mét s lágyan Iecsukja elnehezült pilláit a napvilág előtt. A hívő

meghal, és senki nem hallja végső sóhaját; meghal s már rég nem
lüktet a szive, de barátai némán még mindig ott időznek fekvóhe
he körül: azt hiszik, csak alszik; ilyen szelíden azonderült el P-Z

a keresstény.

Imádságok a· holtakért

A régi pogányok a szegények vagy a rabszolgák holttestet jo
formán minden tisztesség' nélkül otthagyták; nálunk az oltár szol
gája épp úgy virraszt az egyszerű falusi halottasháznál, mint az
uralkodó ravatalánál. Az evangéliumi szűkőlködő, amint kileheli
lelkét - nagyszerű dologl - egyszerre fölséges és szent lénnyé
válik. Alig lép ki az életből az ajtónk előtt vergődő, utált és meg
vetett koldús, sa vallás máris arra késztet, hogy fejet hajtsunk
előtte. Ráeszméltet megrendítő egyenlőségünkre, vagy inkább ta
lán ast parancsolja, hogy tiszteljük ezt a Krisztus vérén megvál
tott igazat, aki jelentéktelen és nyomorult állapotából most égi
trónra emelkedett; így helyez mindent egy szirrtre a kereeztény
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név a halálban; fol a leghatalmasabb előkelőség gőgje sem tud más
imádságot kiesikarnia keresztény vallástól, mint azt, melyet II

leginségesebb szűkölködő fölött is énekel.
De mílv fönségesek ezek az imádságok I Hol a fájdalom sikol

tásai, hol a reménység kiáltásai: a halál panaszkodik, örvendezik.
reszket] megnyugszik, sóhajt és esedezik.

Bxibit spir-itus ejus ...
..Ha lelkük elszáll, visszatérnek a földbe, s még aznap mea-

-ernmiaül minden tervük",
Deliéta juventutis meae ...
"Ne emlékezzél ifjúságom bűneire és balgaságaimra".
A királyi próféta panaszai a szent Arab sóhajaival váltakoznak.
"Ne sujts immár engem, Uram, mert napjaim olyanok, mint a

semmi. Mi az ember, hogy érdemesnek tartod, hogy rávesd szeme
det és perbeszál.lj velel" -

"Ha holnap reggel keresnél, már nem leszek".
"Undorodik lelkem az élettől; lelkem keserűségébenbeszélek ...

Napjaid mint a halandók napjai, '8 éveid mint az emberi idők?"
"Miért rejted e,l tőlem arcodat, miért tartasz ellenségednek en

gemY Szélsedortu levélen mutatod meg hatalmad ős száraz pelyvát
üldözöl'l"

"Az asszonvszülte ember rövid ideig él fl eltelik sok nyomorú
sággal Eltűnik mint ·az, árnyék, nines soha tartós maradása."

"Éveim hamar elfolvnak, s én elindulok azon az úton, amelyen
nincsen visszaté'rés".

"Napjaim elmúlottak és terveim rdiugába dőltek, szivem remé
Ilye szertefoszlott, A sírnak azt mondoru: atyám vagy; 18 a tér
geknek: anyám, nővérem".

Az énekek folyását olykor megszakítja oa pap és a kórus pár-
beszéde,

A pap: Napjaim eltűntek mint II füst és csontjaim porrá estek.
A kar: Napjaim lehanyatlottak mint az árnyék.
A pap: Mi az élet? Parúnvi füst.
A kar: Napjaim lehanyatlottak milltaz árnyék.
A pap: A holtak alusznak a porban.
A kar: De fölébrednek. ki az örökös dicsőségre, ki pedig gya-

lázatra, hogy megmaradjon abban mindörökké, -
A pap: Mindnvájan föltámadnak, de nem mindnyájan úgy.

aminők voltak.
A kar: Föltámadnak.
A szentmísében a pap Íg-y imádkozik:
"Boldogok, akik az Úrban szanderülnek el; mostantőí fogva

megszabadulnak fáradozásaiktól. mert jótetterik követik őket."
Amikor a koporsót főlemelik, fölhangaik a fájdalom és 'l'C'-

ménység zsoltára:
"A mélységbd] kiáltok Hozzád, Uram, hallgnsd' meg szavamat!"
Miközben a koporsót viszik, folytatódik a párbeszéd:
Qui dormiunt ... Alusznak a porban ... Föltámadnak ...
Ha a .halott pap, hozzáteszik: "Aldo~at hozatott az Úr oltárán

örvendezéssel".
Amikor a koporsót leengedile a sírba: "Visszaadjuk II földet

a földnek, a hamut a hamunak, a port a pornak".
Végül, mikor II rögök hullani kezdenek a sírba, a pap fölkiált
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a Jelenésok Könyvének szavaival: "Hang hallatszott fölülről s
így szólt: boldogok a holtak!"

De 'az egyház nem csupán ezeket a fölséges imádságokat zengi
el a megholtakért: mint ahogvan hófehér leplekkel és virágkoszo.,
rúkka] övezi föl a gyermekek koporsóját, hasonlóképpen minden
kor és nem számára megvannak a maga' könyörgései. Ha négy
fehér gyolcsba öltözött, zöld levelekkel díszített hajú leány vala
melyik társuk földi maradványait viszi vállán a templom fehér
da-apóriás hajójába, a pap az ifjú halott fölött a szüzesség' him
nuszát recitáljá, Hol az Ave maris stel lá-t, azt az üde hangulatú
éneket, mely a halált úgy tünteti föl, mint a reménység betelje
sedését; hol a Szentírásbój kölcsönzött gyengéd, költői képeket:
"lTgy múlt el, mint a mezők füve: reggel még teljes szópségben
pompázntt, és estére ime elszáradt", Nem az .a virágszál-e ez, aki
"elherv,adt, tnert az, eke éle elvágta., a mákvirág, melv Jeh,dtja
l'ejét a zivatarbanI" Pluvia cum forte g-ravuu tur.

És milyen gyászéneket zeng a pap az elhunyt gyermek fölött,
kinek apró koporsójúnál a zokogó édesanya áll~ A",t a himnuszt
énekli, melyet a három zsidó ifjú mondott u tüzes kemencében, 8

inelyet vnsárnaponkinr napköltekor dalol az Egyház: "Aldjátok az
Urat, laz Úrnak művei, mindnyájan". A vallás áldja Istent, amiért
il halálban megkoronázta a gYBi'meket, amiért megszabadította ezt
<-17. ifjú angyult az élet fájdalmaitól. Örvendezőare szóli tja fiH a
természetet az ártatlan sirfakör-ül , ezek nem H gYötrelem sikoltá
sai: az örvendezés kiáltásai hangzanak föl ajkán. Ugyanilyen 1(,
Jekkel zengi: Laudate pueri Dominum, ezzel a végső szakasszal:
Qui habitare facit sterilern in domo; matrem filiorum laotantem.
"Az Úr termékennyé teszi a medidJií házat, hog')' az anya örven
dezzék fiaiban". Mily fölséges ének a lesujtott szülők számára!
Az Egyház megmutatja nekik, hogy la gyermek, akit csak az imént
vesztettek el, fönt él a boldogok lakóhelyén s új gyennekeket igér
nekik e földön!

A vallás azonban nem éri be azzal, hog'y ilyen nagy figyelme!
szentel nainden egyes koporsónak; a túlvilág dolgait eg')' általános
szertnrtással is megkoronázza, s ebben egybefoglalja a sit-ok meg
számlálhatatlan lakóinak közös emlékezetét: a holtak hatalmas
közösség» ez, melybon egymás mellett í'ekszcuek a nagyok és II

kicsinvek: a tökéletes egyenlőség köztársusárra ez, ahová a sír ala
csony kapuján át csak úgy lehet belépni, ha levetjük sisakuJlkal
vagy koronánkat. Ezen az ünnepélyes napo ll, amikor Adám eg-ész
családjának gyászút tartjuk, egybevegyül a lélekneka réJd halot
takért érzett fájdalma azzal a szomorúsággal, melyet frissen el
hunyt barátainak emlékezete kelt benne. S ezzel valami fölségc:-:
szépsége] kap a bánat, mint ahogyan ('gy mai szomorúsásr is va
lahogyan ílg.j jelleget ölt, ha az, aki hansrot ad neki, Homérosz
rége-sl'égi tragédiáival táplálta szellemét. ]<jgyl'dül a vallá!', hH1t11
annyira kitágítani az ember sz.ivét. hogy mindazt a sóhajt és 8Z.'
rotetet magába Joglalhassa, mellvcl halottaink sereg'(m(~k tm-tuzunk .

Falusi, temetb]:
A régi. pozúnyoknak ueru volt. kellemesebb temetkezés] heh-ük

a mai falusi temetőiuknél, ahol a rétek és mezők. vizek f.e: eniök:
('~Y f'g'(>sz rnosolvgó túj veszi kiil'ül Pfl'YSZl'l'íí kl-jwivpl ;I l'iiJdlllí



vesok sírjait. Mily szép látvány volt: a hatalmas tiszafa, melvnek
I:,úr jóformáu csak a kérg-e ól, a parókia almafái. a magas fú,
a jegenyék, a holtak sxilf'ái, s a puszpángok, me,g a vigasz és ir
g-almasság apró keresztjei. A békés sírok közt állt a falusi tem
plom, tornya hegyén az éberség falusi jelképével. Nem hallatszott
itt más nesz, míut a vörösbegy éneke s a bárányok legelése, amint
a hajdani pásztoruk sírhalmán sarjadt füvet harapják.

~~ szent helyen át míuden ösvény a templomhoz vagy a pap
[akhoz vezetett; szegények ~8 zarándokok taposták őket, akik
imádkozni montek a csodák Istenének szine elé, va~y az alamizs
na kenyeréért ez evangélium emberéhez; a közönyös vagy a gaz
dag nem járt e sírok kőzőtt,

A keresztoken Hem volt egyéb fölírat, mint: Pál, vagy Vil
mos, született ekkor, meghalt ekkor. Némelyiken még nevet sem
talált az ernber. A keresztény földmíves épp oly névtelenül alszik
il halálban, mint amilyen névtelenek a növények, melyek közt
l>Jote folyt: il természet sem vési rá az erdőkben a ledőlt tölgyek
.:sonkjára nevüket.

Mégis. mikor egyszer egy falusi temetőben bolvongtam, egy
sírkövön latin föliratot pillantottam meg. Egy gyermek sírja volt.
.\feglepeft ez a szekatlau pompa; odamentem, hogy megszemlél
jem a falusi pap műveltségének ezt a bizonyságát; s ez,t olvastam,
pzt az evangéliumi mondatnt: "Sinite parvulos venire ad me" 
.,eng'f'd,iétek hozzárn a kisdedeket".*

• \Jiakaübrialldról és ,.11. kercszténys'~g szellemév-ről l. Vig'Hia 1952
'!,rI:",
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