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A szerző "Isten riportere" cimű

hangjáték-sorozatának hatodtk darabja.

GONG

BEMONDO: Isten riportere című sorozatunk hatodik előadását hall
ják. Címe: "A kínos helyzet".

RIPORTER: Az evangéliumban előforduló ezép, vidám, de főleg fen
ségesen tragikus helyzeteket mindenJki ismeri, ,aiki ezt a mánden könyv
nél kimeríthetetlenebb könyvet olvasta, De ugye, kedves hallgatóim, le
hetséges, hogy miképp a mi életünkben, úgy az evangéliumban is akadhat
kínos helyzet és hogy ennek a kínoe helyzetnek ugyanakkor evangéliumi
jelentősége is van? Kínos helyzet! Fölösleges magyarázgatni! Aki még
pirulni tud - nemcsak a maga, de a másoik hibái miatt ils, és nemcsak
aikkor, ha valaki megakad a beszédben, hanem olyrankor is, ha valakli
folyékonyan fecseg, vagy índíszkrécíót követ el, esetleg rágalmaz, s még
hozzá észre sem veszi, hogy szavai sem önmagához, sem a helyzethez,
amelyben beszél, nem méltók, - az megérti, hogy míre gondolunk, Ilyen
kínos helyzet okozója lehet egy gyermek, aiki Inem fogja fól szavainaik
következményét; vagy valaki idegen, beavatatlan. Gyakran egyszerűen

mámor vagy harag dobja felszínre a szavakat, melyek - mint a vulkán
ból kitörő láva, robbanásszerűen hozzék létre a kínos helyzetet. De még
ennél is rosszabb, ha ez eféle szívet-lelket ildnzó emberi összeütközést
olyan valekd idézi elő, aikli az önhittségtől és elbizakodottságtól minden
érnékét elveszítette a kínos helyzetek iránt. De ha mégis észreveszi, so
hasem önmagát teszi ezért felelőssé, mindig inkább másokat. Ilyen e8e
tekben a kínos helyzet ra társadalmi humor területéről a rtI1agédia terme
tére csap át, olyan mértékben, amilyen mértékben szenvedő főhősének

- és ilyen minden kínos helyzetben akad - érzékeny és védtelen .:t
szíve. Az Evangéliumban előfordulo kmos helyzeteknek a názáreti Jézus
a szenvedő főhőse. Látszólag békés oszinteséggel súlyosan megbántják,
méghozzá nemcsak ellenfelei, hanem ugyanabban az órában, ugyanabban
ra teremben, ugyanazon alkalommal tanítványai is. Jézus védekezik. A
farizeussal szemben - aki őt, a vándorló prédikátort; jómódú polgári
szokás szerint vendégtil Iátta - polgári jogait Védelmezte, amelyek sze
rínt igényt tarthatott ra szokásos udvariasság ceremóniájára, amellyel a
vendéget az CgS3Z világon fogadni szekták. Tanítványaival szemben sok
kal sebezhetöbb pontot kellett védenie: gyöngédség, nagylelkűség, meg
értés után vágyakozó szívét, A !kínos helyzetben az a külöll1!ös, hogy mín
den jelen1évore másképpen, az őt jellemző módon hat kínosan; tovabbá,
hogy senki se önmagát okolja érte.

Ösevangéliumí, ősemberi jelenet. Az Emberfia kezét védőn a mélyen
elvörösodött asszony fólé emelve szól: Mit bántjártok ezt az asszonyt?
Máté evangélista annyira szerette azt a képet, hogy miután pár vonással
megrajzolta, fölkiált: "Mindenütt, ahol a világon hirdetni fogják az evan
géliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett !"

Képzeljük el, kedves hallgatóim, a közelebbi körülményeket. Men
jünk el lélekben Bethániába, mégpedig a bélpoklos Simon házába. Ezt a
jelzőt valószínűleg egy ezerencsésen átvészelt bőrbaj után kapta. Annak
idején még nagyon summásari jelölték a betegségeiket. Simon farizeus
volt, ami annyit jelent, hogy az elkülönültek, a tiszták, a buzgók, a tör
vénytudósok széktájából való. Ha alakját a jelen időben akarjuk elkép-



zelni, egyszerűen azt mondhatjuk: a kánoni jog professzora. Nyilt házat
'Vitt, érdeklődő, barátságos, erőshitű volt, megdönthetetlen alapelvekkel,
amit nem is lehetne kifogásolni, ha minden előírást, a legkisebbet is visz
szavonhatatlannak, öröknek, abszolutnak nem tartotta volna. Sirnon meg
hívta a vándor prédékátort, hogy végre ikörülszaglás:zhalS&a. Nagyon le
hetséges, hogy ez a Jézus rabbi, szektás, vagy ahogy rebesgetfk, talán még
forradalmár is, ajánlatos kdesit utánanézni. E pillanatban az étkezőasztal

körül hevernek - a házigazda és vendégei - ~égi keleti szokás szerirrt
mindegyikük egy diványhoz hasonló fékhelyen ~inyújtózva, amelynek
fejrésze egy alacsony asztal felé van fordítva. AmiJkor a jelenet elénk tárul,
él szolgák éppen a vacsorát vtszík a hosszú asztalhoz.

(Zajok, evőeszközök csengése, halk flótaszó, nevetés.)
RIPORTER: Az oszlop rnögött még senkitől észre nem véve, egy asz

szony áll. Bár mélyen le van fáJtyolozva, a sűrű redőtk ellenére is fel kell
figyeLm nemes, szép alakjára. Tarkán font fűzfakosarat tart a karján,
Most egy Iépéssel előrejön .az oszlop mögül ... A heverőhöz közeledík,
amelyen Jézus rabbi feksZÍ'k... Letérdel... Néhány tanítvány már ész
revette, - most a házigazda is.

(Zajok. A nevetés ,elnémul, lassan-lassan az étkezés zaja is elcsitul,
csönd lesz, csak a távoli flóták hallatszanak.)

RIPOR'I1ER (halkan): A hirtelen beállt csönd, úgy Iátszik, zavarba
hozta .az asszonyt. Reves mozdulattal hátraveti fátylát, most Jézus lá
baihoz hajol, arca pillanatra sem látható. Jézus nyugodtan tovább eszik,
ő az egyetlen, aki látszólag nem törődik az asszonnyal. De Simon, a há
zigazda, savanyú arccal Jézus felé fordul. Semmit Bern ért.

Fejcsóválva kérdem:
SIMON: Nem érzel semmit a Iábadnál ?
EMBERFIA: Hogy érted ezt ?
SIMON: Mit csinál a lábadnál az a nő? Miért nem küldöd el?
EMBERFIA: Míért kellene elküldenem ?
(Szünet, zajok, a halk fuvolaszóba asszonyzokogás vegyül.)
SIMON; Hallod? Sír.
EMBERFIA: Igen, sir.
SIMON: De Lábaidra hullan.ak a könnyei! téged ez sem zavar? Néz

zétek, nézzétek hát, még a haját is ik'ibontja, fúj, mint egy rabszolganő!

Igen. igen, és te, rabbi, miért nem mozdulsz ? Hagyod, hogy a nyilvános
ság előtt egy asszony könnyeivel áztassa lábadalt - ó és és a hajával,
igen igen a hajával szárítgassa ? (Halkan.) És méghozzá ilyen nő! Én
ugyanis már régen észrevettem, rniféle nő ez! Még most sem tudod?
Megmondjam ?

EMBERFIA: Tudom jól!
SIMON: Jó, de hogy mivel f'oglalkozük ? Tudod azt is ? Úgy értem:

mi a hivatása, ismered a hivatását? Tudod hogy ez - (undorodva) de ez
már több a soknál. Nem szahad tűnnöd rabbi, hogy míalatt mi eszünk,
neked a lábaidat ikenege.sse.

EMBERFIA: Az olaj nagyon jó, Simon, nem élvezed az ilLatát?
SLMON: Az attól függ! Ha egy - már bocsánat - közismert utca

lány korsajából árad, semmiesetre sem.
(Zajok, izgatott suttogás, morgás, flóták tovább szólnak.)
SIMON: Botrány! Még a tanítványok is húzogatják az orrukat és

sugdolóznak,
EMBERFIA: Szabad valamit kérdeznem, tisztelt házigazda ?
SIMON: Szólj, Mester !
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EMBERFIA: Tegyük fel, hogy két adósom van: az egyik soikikal tar
tozik, a másik kevéssel, Miindkettőnek elengedem az adósságát - melyik
fog jobban szeretni?

SIMON: Gondolom, aiklinek többet engedtél el !
EMBERFIA: Helyesen ítéltél ! Most tekints erre az asszonyra itt a lá

baimnál ! Mikor mínt vendég, házadba léptem, nem mcshattam meg lá
bamat, szolgáid sem nekem, sem társaimnak vízzel telt tálakat nem
hoztak, ahogyan ezt szokték még a legegyszerűbb vendégek számára is.

SIMON: Ti az előírásos mosakodásra nem helyeztek súlyt! Gondol
tam) lábat is ritkán mcstok ...

EMBERFIA: Ez az asszony viszont könnyeivel mosta, hajával szá
rította lábaimat.

SIMON: Ö, láttuk és vísszatetszéssel néztük !
EMBERFIA: Még a gyermekeknek is tanítják, hogyha vendég jön a

házhoz, a ház ura elébe megy, megcsókolja és szól: Béke veled! így kö
szöntötte Abrahám atyánk az angyalokat, amikor meglátogatták őt, így
Salarnon kdrály a koldust, ha vendégü! látta volna, de engem, Simon, és
társaimat senki csókkal nem üdvözölt, miikor küs2Jöbödet átléptük. és
senki sem köszönt vissza, mikor ennek a háznak: békét kívántunk. A szol
gáik helyünkre vezettek és mondták: egyetek, igyatok, urunk gazdagon
ellát titeket. (Szünet. Zajok, jlóták, asztali zörejek.) Ez az asszony pedig
szünet nélkül csókolgatja lábaimat.

SIMON: (Nevet): Mintha csak újszülött ikrei lennének. Nem szép lát
vány, ha az ember meggondolja, !ki az, aiki így cselekszik ... Csókjai er
kölcstelenek, ezt érezned kellene, irtózva kellene érezned I (Zokogás.)

EMBERFIA: Nem várhattam tőled, Simon, hogy a magától értetődő

udvariassági szokások szerint olajat és virágkoszorút tarts készen szá
momra. De látod, megkenés nélkül nem fekhettem asztalod mellé, Ű jött
és megkente lábamat olajjal, amely méltó volna arra, hogy Aron fejéről
és szakálláról csorogjon alá.

SIMON: Hová akarsz kilyukadni ?
EMBERFIA: Neked, Simon, kevés bűn, neki sok bocsáttatik meg,

mert sok szeretete volt. De akinek kevesebbet engednek el, az kevésbé
szeret, érted, Simon? Te pedig asszony, vigasztalódj, bocsánatot nyertek
bűneid.

SIMON: Ki bocsáthat meg itt bűnöket?
(Szünet. Zajok, halk fuvolaszó.)
RIPORTER (halkan): Míndnyájan Jézus rabbira és a lábainál, tér

delő asszonyra néznek. Mindenki hallgat. Most a nő feleme1!kediIk, valami
van a kezében. Átlátszó vékony korsócska. bizonyára alabástromból, ezt
mdndkét kezével magasra emelve, közelebb lép Jézus rabbihoz. Az edény
két pedig szorítja, szorongatja, fölemelt kezei között - ó, mintha csak
a szíve volna - és most eltöri ... Lassan és csillogva csorog le Jézus
rabbi hajának választékán ... arcára, szakállára, nyalkára... A tágas ter
met betölti a nárdus illata. Most, hogy az olaj elfogyott, a nő némán ma
gába roskadt. Mozdulatlanul, arcát elfátyolozva kucorog a földön. A né
ZŐIk között most rnozgás támad. Ez alkalommal a tanítványok rázzák fe
jüket, suttognak, végül hangosan is nyilvánitjáik véleményüket,

I. TANfTVANY: Valódi nárdus olaj, szagoljátok csak !
II. TANíTVANY: Van ez egy font is!
I. TANíTVANY: Valódi, legfinomabb nárdus !
III. TANíTVANY: Az ilyennek fontja legalább 300-ba kerül!
I. TANITVANY: Legalább, igazán pazarlás!
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II. TA~íTVÁNY: Csakugyan, ha meggondoljuk, majd hogy ennek
árából egy tíztagú család, ha szerényen is, de egy hónapig élhetne !

III. TANíTVÁNY: Tulajdonlképpen a Meaternek ezt meg kellett volna
tíltanía, Ha eladták volna, hány szegény lakhatott volna jól az árából.

I. TANíTVÁNY: A Mester nem tehet arról, hogy ez a to1alkodó asz
szony egyszerűen nekiesik és ráönti az olaját.

II. TANíTVÁNY: Kergesd el végre! (Szünet.)
EMBERFIA (mialatt a fuvolák szólnak): Barátaim, úgy látom, rossz

kedvetelk van . .. hogy haragusatok erre az asszonyra ! ...
III. TANíTVÁNY: Ne érts félre, Mester, de tudod, milyen szegények

vagyunk! Pénztárunk. melyet én kezelek, atZ egy font valódi nárdus olaj
nak árából szepen megtelt volna. Elrendelhetted volna azt is, hogy az
olaj árát a szegények közt osszák ki.

EMBERFIA: Ugyan, ugyan! Szegények mindig lesznek veletek, én
viszont elmegyek. A szűkölködőkről való szakadatlan gondoskodás sokat
közületek kicsinyessé és szűkfk:eblűvé tesz legkedvesebb barátaitokkal
szemben. Továbbá szeretet nélkül vagytok igazságosak. Látom, mi követ
kezik még: egy napon segítő jóságotok titeket országokon át 'karavánok
ban a föld határáig fog küldeni, de a hozzátok legközelebb álló ember
fázik, mert szívetek tüze a jótékonyság és nyomorenyhítés közben kialudt.
Nem tudjátok-e, hogy az irgalmasság több, mint az égő áldozat, de a sze
retet még az irgalmasságnál is több, az a szeretet, amely nem a ti mér
Léketekkel méri az igazságot, barátaim, hanem Isten mértékével ! Ez pe
dig megrázó és megrendítő mérték! Túláradása az igazságos lelkek előtt

éppen olyan igazságtalannak tűnik, mint a pazarlás. De nézzétek az Isten
világát, atyánkét, nézzétek túláradó gazdagságát, a szépséget, a paz.pr
lást, legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok tökéletes. Vegyetek
mértéket az ég csillagainak számából és így tanuljatok ennek az asszony
nak sóhajaiból és könnyeiből. Ne írjátok elő, mennyit használhat a nárdus
olajból, mikor ő szíve mértéktelenségével akarja megmutatni nekem sze
rétetének mértékét, Ne számolgassátok, mennyi szegényt károsított meg
míattam, mert aikkor az olaj égetni kezdi a fejemet. Egykor meg fogjátok
érteni míndezt, egy napon, ha a szeretet, az ő mértéikte1enségével a ti fe
jetekre ömlák, hogy szívetek elszorul tőle. Ugyanakkor bódultan és bol
dogan érzitek majd, hogy a végtelenség megérint és kopogtat testetek
kapuján. Tudjátok meg, hogy a halál után kezdődik a Végtelen, a Ha
tártalan. annak a szerétetnek birodalma, amelynek minden földi szeretet
csak visszfénye. íme, én is rátaláltam, ez a szerető szív most temetésemre
kent meg engem.

(Szünet. Zajok, flóták szólnak, elhallgatnak, asszonyzokogás.)
EMBERFIA: Ne sirj, Mária !
(A flóták egyhangú dallama újra fölhangzik.)
RIPORTER (elbeszélő hangon): Ezen az éjszakán pedig - így áll egy

régi könyvben - az asszony, aki fölkente az Emberfiát, azt álmodta,
hogy az egyházi hatóságok a Meetert halálra ítélték, Megkövezték. Már
egészen eltűnt a kövek alatt, de mégis egyre több követ dobtak rá. Egyre
csak újabb emberek jöttek kövekkel, hogy az Emberfiának alakját bete
messék. Jöttek minden népből, minden évszázadból ... A kőhalomból pe
dig hegy lett, égig fölmagasodé hegy. Ezután, azok akik megkövezték,
megindultak a kőhegyerr fölfelé, egyre följebb, míg végül elérték az eget.

Gong.
Pápay Klára forditása
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