
világosnak is látom: micsoda ragyogó kibontakozás várhat a keresztény sze
retetre! ... De csak végre Róma se kételkednék már ebben - végre!" (1955. ja
nuár 2.) "Ég és Föld között már nem ugyanazok a viszonyok, mint voltak két
ezer évvel ezelőtt. A Kereszténység csodálatos értéke az, hogy képes új dimen
ziókhoz idomulni. De akkor még arra is szükség van, hogy megtegyük a lépést:
Kozmoszból Kozmogeneztsbe, körből szféráua jussunk, S ebben az új perspek
tívában Krisztus egyáltalán nem veszti el alakját, meg sem kisebbedik, hanem
valóban - a mí szemünk számára újra - ,feltámad'" (10;;5. február 16.).

1955. március 9-i Naplójába ezt írta Teilhard: "Claudel így ,ment el', ezt
mondogatva: .Hagyjatok nyugodni, nem félek'. Ez volt Valensin szava is, az
egyik könyve végén: ,A keresztény még a legszörnyűbb szenvedések közt is
megőrzi öröm-alapját, s ez tesz ragyogón komollyá. Nem fél Istentől.' ,.

Teilhard, azon az 1955. április 10-i vasárnap délutánon, amikor szívkrízlse
közben egy pillanatra visszanyerte öntudatát, még ezt is hozzátette: "Most már
látom: rettenetesen igaz, hogy halálom pillanata jön"... Akik nem szoktak hoz
zá stílusához, azok a francia "terribIe" szóba végső kétségbeesését olvassák bele.
Pedig Teilhard számára még az Úr Jézus szeretete is "terrible" volt - aho
gyan magyar fiatalok is mondogatiák: "Rém klassz !"" ..

Annyira ilyen volt Teilhard harca és szenvedése, hogy - a halála előtti

utolsó vasárnapon is... hosszan beszélt jezsuita elöljárójával, bizalommal for
dult hozzá és terveit mondotta el neki.

EDITH STEIN

A KARÁCSONY TITKA
Advent és karácsony. Mikor egyre rövidülnek a napok, míkor Cha szabályszerű

a tél) leesnek az első hópelyhek, halkan és szemérmesen bukkannak fel az első

karácsonyi gondolatok. És már a puszta szónak varázsa van, amitől aligha sza
badulhat a szív. Még a más valláson levők és a hitetlenek is, akik számára sem
mit sem jelent a betlehemi gyermek régi históriája, ünnepre készülnek és azon
törik a fejüket: hogyan gyújthatnák meg itt vagy amott az öröm egy-egy su
garát, Már hetekkel és hónapokkal előre is míntha a szeretet meleg árama
futna keresztül az egész földön. A szeretet és az öröm ünnepe - az első téli
hónapokban e felé a csillag felé tart mindenki. - A keresztény és főleg a ka
tolikus keresztény számára azonban van itt valami más is. Űt elvezeti a csil
lag a jászolban fekvő gyermekhez, aki meghozza a földre a békét. A keresztény
müvészet ezt számtalan kedves képben állítja szemunk elé; erről énekelnek azok
a régi dallamok, amelyekben ott cseng a gyermekkor egész varázsa.

Aki együtt él az Egyházzal, annak szívében a rorátéra hívó harangszó és az
adventi énekek valami szent vágyat ébresztenek; és akinek feltárult a Liturgia
kimeríthetetlen forrása, ahhoz naponta bekopogtat az emberréválás nagy prófé
tája, hatalmas intő szavaival és ígéreteiVE'I: "Harmatozzatok, egek, onnan fe
lülről és ti felhők, hullassatok győzelmetl Közel van már az Úr! Jertek, imád
juk Öt! Jöjj, Uram és ne késlekedjél! - Jeruzsálem, nagy örömmel ujjongj,
mert üdvözítőd jön hozzád!" December l'f-tól 24-ig egyre vágyakozóbban kiált
ják a Magnificat nagy O-antifonái (O Bölcsesség, O Szövetségek Istene, O Jessze
Gyökere. O Dávid Kulcsa, O Nankelet, O Nemzetek Királya): ..Jöjj, és szaba
díts meg minket!" És egyre ígéretesebben cseng: ..Lásd, minden beteljesedett
(Advent utolsó vasárnapián) : és vpgül: "Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr és
holnap meglátjátok az Ö dicsőségét".

IE{en, ha este kigyúlnak a karácsonyfák és lelcserélődnek az ajándékok, még
előbbre. egy mávlk ragyogás felé tör a kielégítetlen vágy, míg csak éiféli mí
sére nem csendül a harang s a Szerit Éj csodája meg nem úiul a fénvbebo
ru It, virágdíszes oltárokon: "És az Ige testté lőn". Itt van a boldog beteljesedés.

Az emberré lett Istenfiú követése. Bizonyára míndegylkünk megélte már ezt a ka
rácsonyi örömet. De nem egyesült még az ég és a föld. A betlehemi csillag még
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ma is sötét éj csillaga. Már a második napon leveti az Egyház a fehér ünnepi ru
hákat és a vér színébe öltözik, a negyedik napon pedig a gyász lilájába: István, az
első vértanú, aki elsőnek követte az Urat a halálba, és az ártatlan gyermekek,
Betlehem és Juda csecsemői, akiket durva hóhérkezek öltek meg: ilyen kíséret
állja körül a jászolban fekvő gyermeket. Mit jelentsen ez? Hová lett az égi
seregek ujjongása, hová a Szent Éj csendes boldogsága? Hol van béke a roldön?
Békesség a földön azoknak, akik jóakaratúak. De nem míndenkí jóakaratú.

Az Örök Atya fiának azért kellett az Ég dicsőségéből alászállnía, mert a Go
noszság titka éjbe burkolta a földet.

Sötétség borította a földet s ő úgy jött, mint a világosság, amely a sötétség
ben világít, de a sötétség nem fogta fel öt, Akik befogadták, azoknak elnozta a
fényt és a békét, békét a Mennyei Atyával és békét mindazokkal, akik hozzá
juk hasonlóan a világosság gyermekei és a Mennyei Atya gyermekei, elhozta a
szív mély belső békéjét: de a sötétség gyermekeivel nem hozott békét. A béke
fejedelme nekik nem békét hoz, hanem kardot. Számukra O a botránykő, amely
nek nekirohannak s amelyen szétzúzódnak. Nehéz és komoly igazság ez, amelyet
nem szabad elkendőznünk a jászolban fekvő gyermek költői varázsával. Az
emberréválás titka és a gonoszság titka szorosan együvé tartozik. A világosság
gal szemben, amely az égből szállott alá, a bűn éjszakája még feketébbé és
még borzongatóbbá válik. A jászolban fekvő gyermek kitárja karocskárát s a
mcsolya már mondani látszik azt, amit később a férfi ajka kimondott: "Jöjje
tek hozzám míndnyájan, akik fáradtak é-s terheltek vagytok". És akik enged
nek hívásának, a szegény pásztorok, akiknek Betlehem határában az ég fényes
sége s az angyalok hangja adta tudtul az örömhírt s akik erre hűséges szivvel
mondták: "Menjünk Betlehembe", és fel is kerekedtek; a királyok, akik a tá
vol-keleti országokból ugyanezzel az őszinte hittel követték a csodálatos csilla
got: azok számára a kegyelem harmata hullt a gyermekkézből és ők "nagy
örömmel örültek". Ezek a kezek adnak s ugyanakkor követelnek is: ti bölcsek,
vessétek le bölcsességeteket s legyetek egyszerűek, mínt a gyermekek; ti kirá
lyok, adiátok oda koronátokat és kincseiteket s hajoljatok meg a Királyok Ki
rálya előtt; vegyétek vállatokra vonakodás nélkül a fáradságot. a szenvedést, a
terheket, amelyeket az O szelgálsta kíván meg tőletek. Gyermekek. akik még
nem tudtok szabadon adni, tőletek a gyermekkéz zsenge életeteket veszi el,. míe
lőtt az még igazában elindulhatott volna: nem lehetett volna jobbra használni,
mínt az Élet Urának áldozni. "Kövess engem" - úgy szól a gyermekkéz. mint
ahogyan később a férfi aika szólt, f!!v szólt a tanítványhoz. akit szeretett az Úr
és aki most színtén a jászol kíséretéhez tartozik. És Szent János, a tanítvány,
követte őt tiszta gyermekszívével és nem kérdezte: Hová? Miért? Otthagyta
atyja hajóját és minden útján követte az Urat. fel egészen a Golgotáig. "Kövess
engem" - meghallotta ezt az ifjú István is. Követte az Urat a sötétség elleni
harcba; szavával és vérével tanúskodott mellette, lelkében is követte Ot, a sze
retet Lelkében, amely harcol a bűn ellen. de szereti a bűnöst és még a halál
ban is közbenjár a gyilkosért Istennél. Fényalakok, akik a jászol' körül térdel
nek: a gyönge ártatlan gyermekek, István, a lelkes tanítvány és János, a sze
retet apostola: ők mindnyájan engedtek az Úr hívásának. Velük szemben ott
áll az érthetetlen keménység és vakság éjszakája: az írástudók, akik felvilágo
sítást tudnak adni az idő és hely felől, amikor és ahol a Megváltónak meg kell
születnie, de számukra nem következik ebből, hogy "Men:iünk Betlehembe l";
Heródes király, aki meg akarja ölni az Élet Urát. A jászolban fekvő gyermek
előtt széjjelválnak a lelkek. O a királyok királya és az élet és halál ura. Ki
mondja, hogy "kövess engem", kimondja számunkra is, és nekünk választanunk
kell világosság és sötétség között,

Létközösség Istennel. Hogy hová akar bennünket vezetni ezen a földön az is
teni gyermek: ne kérdezzük idő előtt. Csak annyit tudunk, 'hogy azoknak, akik
az Urat szeretik, minden a javukra válik.'

0, csodálatos csere! Az emberiség Teremtője, testet öltve magára, megaján
dékoz istenségével. Ezért a csodálatos tettért jött -a világra a Megváltó.. Ember
gyermekévé lett Isten, hogy az emberek Isten gyermekeivé lehessenek. Egy kö
zülünk széttépte az Isten-gyermekség kötelékét. egynek közülünk kellett azt
egybefűzni s megfizetni a bűnért. Az öreg, beteg és elvadult törzsből senki
meg nem tehette ezt. Új, egészséges, nemes ággal kellett beoltani. S O egy
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lett közülünk, de ezzel ennél is több: egy velünk. Hiszen ez a csodálatos az
emberiségben: hogy mindnyájan egyek vagyunk. Ha ez másként volna, ha mint
önálló és elszigetelt egyedek sorakoznánk egymás mellett, szabadon és függetle
nül, akkor egyikünk bukása nem járt volna mindnyájunk bukásával. Akkor
alkalmasint másként lehetett volna a váltságdíjat megfizetni értünk, de az O
igazságossága akkor nem áradt volna kl a búnösökre, elégtételre nem lett. vol
na mód. O azonban jött, hogy egyetlen, titokzatos testté legyen velünk: O a
fej, mi az O tagjai vagyunk. Tegyük kezünket az isteni Gyermek kezébe, mond
juk ki az "Igent"-t az O "Kövess engern'i-jére, akkor az övéi vagyunk és sza
bad az út ahhoz, hogy isteni élete kiáradhasson ránk.

Az örök élet kezdete ez bennünk. Még nem Isten dicsfénybe vont boldog
színelátása; a hit sötétje még, de már nem ettől a világtól való, megérkezés
már Isten országába. Mikor a Szent Szűz kimondta az ő "legyen"-jét, akkor
kezdőrlőtt el Isten országa a földön, s ő volt az első szolgálója, Es mindenki,
aki a Gyermek születése előtt vagy után szóval és tettel Hozzá tartozónak vallja
magát - Szent József, Szent Erzsébet a gyermekével és mindnyájan, akik a
jászol körül állnak -, belépnek Isten országába. Másképpen lett, mint ahogyan
a zsoltárok és próféták nyomán elgondolták Isten országát. c_ Az ország urai a
rómaiak maradtak s a főpapok és írástudók továbbra is leigázták a szegény
népet. Láthatatlanul hordta magában a mennyországát mindenki, aki az Úrhoz
tartozott. Földi terhétől nem szabadult meg, sőt, még kapott is hozzá, de ebben a
teherben lendítőerő volt, amely édessé tette az igát és könnyűvé a terhet. így
van ez ma is Isten minden gyermekénél. Az isteni Élet, amely a lélekben ki
gyullad, nem más. mint az a világosság, amely a sötétségbe jött: a szerit Éj
csodája. Aki magában hordja, az megérti, mikor róla beszélnek. A többiek ré
szére azonban minden, amit csak erről mondani lehet értelmetlen dadogás. Az
egész János evangélium ilyen dadogás az örök Viláaossázról, amely szeretet
és élet. Isten bennünk és mí Öberme, ez az osztályrészünk Isten országából,
amelynek alapját az emberréválás vetette meg.

Létközösség Istenben. Létközösség Istennel: ez az első. De rögtön következik be
lőle az, ami a második. Ha Krisztus a fő, mí pedig a mísztíkus test tagjai va
gyunk, akkor ízek gyanánt kapcsolódunk egymáshoz, s mi emberek Istenben
egyek: egyetlen isteni élet vagyunk. Ha Isten bennünk van és ha O szeretet, ak
kor nem lehet másként, mint hogy szeretjük testvéreinket. Ezért mértéke Isten
szeretetünknek az emberszeretet. De ez más, mint a természet szerint való em
berszeretet. A természet szerint való szeretet kijár ennek vagy amannak, aki
a vérség köteléke vagy karakterünk rokonsága vagy érdekközösség folytán kö
zel áll hozzánk. A többiek "idegenek", akik "nem érdekelnek", vagy még taszí
tanak is a lényükkel úgy, hogy lehetőleg távol tartjuk magunktól őket. A ke
resztény számára nincs "idegen ember". Míndenkor az a "felebarát", aki éppen
előttünk áll, aki a legjobban ránk szorul, függetlenül attól, hogy hozzátartozónk-e
vagy sem, "rokonszenves"-e vagy sem, s hogy segítségünkre "erkölcsileg rászol
gálv-e vagy sem. Krisztus szeretete nem ismer határokat, soha meg nem szűník,

nem borzad vissza az utálatostól és a szennyestől. A bűnösért jött és nem az
igazért. S ha Krisztus szeretete él bennünk, akkor mi is úgy teszünk, mint ő,

és utána megyünk az elveszett báránynak.
A természet szerint való szeretet arra törekszik, hogy birtokába vegye a

szeretett embert, s amennyire csak lehet, osztatlanul. Krísztus azért jött, hogy
visszanyerje az Atya számára az elveszett emberiséget; és aki az O szeretetével

/ szeret, az nem önmaga, hanem Isten számára akarja az embereket. Ez termé
szetesen a legbiztosabb út arra, hogy mindörökre a mieink legyenek; mert ha
egy embert Istenbe rejtettünk. akkor Istenben egyek vagyunk vele, míg a hó
dítás vágya - előbb v~gy utóbb, de míndia - veszteséghez vezet. Ugyanaz
áll az idegen lélekre, mínt ami a saját lelkünkre és minden külső jóra: aki
kívülről-valóari törekszik arra, hogy megszerezze és megőrizze, elveszti. Aki Is
tennek adja, megnyeri.

Legyen meg a Te akaratod! Ezzel az Isten-gyermekség harmadik vonásánál tar
tunk. Az Istennel való létközösséa volt az első. Hogy míndenkí egy legyen Is
tenben: ez a második. A harmadik: ,.Arról fogom mezlsmernl, hogy szerettek en
gem,· ha meatarttátok parancsolataimat". Isten gyermekének lenni ezt jelenti:
Istennel kézenfogva menni, Isten akaratát tenni és nem a magunkét, Isten ke-
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zébe tenni le minden gondunkat és minden reményünket, nem aggódni többé
sem önmagunkért. sem jövőnkért. Ettől függ Isten gyermekének a szabadsága
és az öröme. S mílyen kevesen mondhatják ezt a magukénak még az igazán
istenfélők, sőt a hősies áldozatra készek közül is. Míndig csak görnyedten járunk
gondjaink és kötelességeink súlyos terhe alatt. Miridnyájan ismerjük a hasonla
tot az ég madarairól és a mezők liliomairól. De ha találkozunk egy emberrel,
akinek se vagyona, se nyugdíja, se biztosítása, és mégis gond nélkül néz jövője

elé, úgy csóváljuk a fejünket, mintha valami szokatlan dolgot látnánk. Termé
szetesen aki a Mennyei Atyától várja el, hogy számára mindig gondoskodjék a
bevételről és a kívánatosnak tartott életkörülményekről, az súlyosan elszámít
ja magát. Csak akkor áll helyt szilárdan az Istenbe vetett bizalom, ha magá
ban foglalja a készséget, amely mindent, de mindent az Atya kezéből vesz.
Hiszen egyedül Ű tudja, mí válik javunkra. És ha egyszer inkább szükség és
nélkülözés lenne nekünk való s nem kényelmesen biztosított megélhetés, vagy
sikertelenség és megaláztatás jobbat tenne, mint tisztelet és tekintély, akkor
erre is készen kell állnunk. Ha így teszünk, a jövő tehertétele nélkül élhetünk
a jcl~n~ •

Kell, hogy a "Legy~ meg a Te akaratod!" a maga teljességében a keresz
tény élet zsinórmértéke legyen. Ennek kell rendeznie reggeltől estig a napot,
az év lefolyását, az egész életet. Ekkor azután a keresztény ember gondja is
csak ebből fog állni. Minden más gondot magára vesz az Úr. Ez az egy azon
han ránk marad, amíg csak élünk. Nem vagyunk véglegesen bebíztosítva afelől,

hogy megmaradunk Isten útján: ez tény. Mint ahogyan az első emberpár Is
ten-gyermekségből Isten-rnesszeségbe zuhanhatott, úgy áll mindenkí közülünk
beretvaélen a Semmi és az isteni Élet teljessége között. És előbb vagy utóbb
ez szubjektíve is érezhetővé válik a számunkra. A lelki élet kiskorú napjaiban,
mikor éppen csak megkezdtük, hogy Isten irányításának átadjuk magunkat, egé
szen erősen és határozottan érezzük a vezető kezet; napfényben áll előttünk az,
amit tennünk és elviselnünk kell. De nem marad míndig így. Aki Krisztushoz
tartozik, annak Krisztus egész életét élnie kell. Bele kell érlelődnie Krísztus fér
fikorába s rá kell lépnie egyszer a Getszemáni - .és a Golgota szerinti kereszt
útra. És minden kívülről jövő szenvedés semmiség a lélek sötét éjszakájához
képest, mikor nem világít már az isteni Fény és nem szól már az Úr. Isten
jelen van, de elrejtőzött és hallgat. Míért van így? Isten titkai ezek, amelyek
ről most beszélünk, s amelyeken teljesen áthatolni: nem lehet. De beléjük pil
lanthatunk egy kicsit. Isten emberré lett, hogy életében újra részesítsen ben
nünket. Ez a kezdet és ez a végső cél.

De van itt még valami más is. Krísztus Isten és ember, és aki életéből

részt kér, annak az emberi és az isteni életben egyaránt részesednie kell. Az
emberi természet, amit Ű magára vett, megadta neki a szenvedés és a halál
lehetőségét. Az isteni természet, amely öröktől fogva tulajdona volt, végtelen
értéket és megváltó erőt adott a szenvedésnek és a halálnak. Krisztus szen
vedése és halála tovább folytatódik mísztíkus testében és annak minden tagjá
ban. Szenvednie és meghalnia minden embernek kell. De ha Krísztus testének
élő tagja, szenvedésének és halálának a fej istensége folytán megváltó ereje
lesz. Ez a tárgyi alapja annak, hogy minden szent akart szenvedni. Nem beteges
kedvtelés ez. A természet szerint való gondolkodás számára perverzióként hat.
A megváltás titkának fényében azonban úgy jelenik meg, mínt a legfőbb Ér
telem. S így az, aki Krisztushoz kötődik, még a szubjektív Isten-rnesszeségben
és elhagyatottságban is rendületlenül ki fog tartani; az isteni Előrelátás talán
arra használja fel az ő kínját, hogy egy objektíve is megbilincseltet megszaba
dítson. Ezért: "Legyen meg a Te akaratod!" éppen a legsötétebb éjszakában is.

Gyógyszerek. De ki tudjuk-e mondani, hogy "Legyen meg a Te akaratod", ha
nem vagyunk már bizonyosak afelől, húgy mít kíván tőlünk Isten akarata?
Van-e eszközünk arra, hogy megmaradjunk az O útján, ha a belső fény kial
szik? Igen, vannak olyan szerek és olyan erős szerek, melyek az eltévelyedést
- rnínden elvi eshetőségük mellett is _. valóban végtelenűl valószínűtlenné te-.
szik. Hiszen Isten azért jött, hogy megváltson, hogy önmagával egyesítsen mín
ket, hogy akaratunkat az Övével azonossá tegye. Ismeri természetünket. Szá
mol vele és ezért mindent nekünk ajándékozott, ami csak segítségünkre lehet.
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Az isteni Gyermek tanít6vá lett és megmondta nekünk, mit tegyünk. Ahhoz,
hogy egy egész ernceréletet áthasson az isiení ~let, nem eíeg egy' evoen egy
szer a JáSZOl elott terdeinünk s hagynunk, hogy megejtsen a Szent Ej varázsa.
Annoz egesz éietünxon át mindennap eríntkeznunk kell Istennel, haltgatnunk
kell' az igéket, meiyeket kimondott s amelyeket áradtak nekunk és kovetuünk
kell öket. Míndeaexeiort imádkoznunk keH, amint ezt az Udvözítö maga taní
totta és olyan nyomatékkal újra és ujra a lelkünkre kötötte. ,.KérJetek és
adatik nektek." Ez a meghallgatás biztos ígérete. Es aki naponta szívből ki
mondja: "Uram, legyen meg a Te akaratod", bízhat abban, hogy ott sem véti
el az isteni Akaratot, ahol már nincs szubjektív bizonyossága.

Továbbá: Krrsztus nem úgy hagyott hátra bennünket, nunt árva gyermeke
ket. Elküldte nekünk Lelkét, amely megtanít minden igazságra; megalapította
Egyházát, amelyet a' Lelke vezet, helyettest rendelt, akinek ajkával Lelke em
beri szavakban szól hozzánk. Közösséggé formálta magában azokat, akik benne
hisznek és úgy akarja, hogy egyik a masíkért helytálljon. Igy azután nem va
gyunk egyedül, s akinek egyéni felfogásában vagy akár egyéni írnájában meg
rendül az önbizalma, azon segít az engedelmességnek és mások imájának az ereje.

"És az Ige testté lőn." Ez igazsággá lett a betlehemi istállóban. De még
más formában is beteljesedett. "Aki az én testemet eszi és az én véremet isz
sza, örökké élni fog." Az üdvözítő, aki tudja, hogy emberek vagyunk és ma
radunk s napról napra gyöngeségekkel kell megküzdenünk. valóban isteni rnó
don jön embervoltunk segítségére. Mint ahogy a földi test rászorul a mínden
napi kenyérre, úgy követel rendszeres táplálékot Lennünk az isteni élet. "Ez
az az élő kenyér, amely az Égből szallett alá." Aki ezt valóban míndennapí ke
nyerévé teszi, abban naponta megvalósul a K.arácsony misztéríuma, az ige em
berré válása. S ez valóban a legbiztosabb út arra, hogy az Istennel való lét
közösséget tartóssá tegyük, hogy Krisztus misztikus testébe minden nappal szí
lárdabban és mélyebben belenőjünk. Jól tudom, hogy sokak számára túlságo
san radikális követelés ez. Megkezdése legtöbbünk számára gyakorlatilag egész
külső és belső életünk átalakítását jelenti. De hát éppen erről van szó! Helyet
kell teremteni életünkben az eukarisztiás Üdvözítö számára, hogy életünket éle
tévé formál hassa át: túlságosan nagy követelés ez? Annyi hiábavalóságra jut
idő; nem volna rá mód, hogy megtakarítsunk egy reggeli órát, amely nem szét
szórttá, hanem összeszedetté tesz, amelyben nem kopunk, hanem erőre teszünk
szert, hogy azután az egész napot győzzük?

Persze több is megkívántatik, mint az az egy óra. Egy ilyen óráról úgy
kell átmenni a másikra, hogy ide vissza is lehessen térní, Nem lesz már többé
"nyugtunk", még rövid időre sem. Akivel naponta van dolgunk, annak ítélete
alól nem tudjuk kivonni magunkat. Még ha egy szó sem esik, megérezzük, hogy
mások hogyan éreznek irántunk. Az ember megpróbál alkalmazkodni a kör
nyezetéhez, s ha ez nem lehetséges, az együttélés gyötrelemmé válik. tgy van
ez az Üdvözítővel való mindennapi találkozásban is. Az ember egyre finomab
ban tudja megérezni, mí tetszik Neki és mi nem. Ha azelőtt tökéletesen meg
volt elégedve önmagával, most majd másképpen lesz. Sok olyasmit fog magá
ban találni, ami rossz, és amennyire csak lehet. változtat is raita, És fel fo~ fe
dezni egyet és mást, amit se szépnek, se jónak nem lehet tartani, s amin vál
toztatni mégis oly nehéz. Erre azután nagyon kicsivé és alázatossá válik. türel
mes és elnéző lesz a mások szemében levő szálkák iránt, mert megtalálta a
gerendát a magáéban ; végül pedig megtanulja azt is, hogy az isteni Jelenlét
kérlelhetetlen fényében viselje el, s az isteni Irgalomnak adja át magát. Az
elvégzi mindazt, amire a rní erőnk kevés volt. Hosszú út visz a magával elé
gedett, "jó katolikustól", aki "teljesíti kötelességeit", "jő úlságot" olvas, "helye
sen választ", stb.. s egyebekben azután tesz, ahogyan a kedve tartja. az Isten
kezébe tett és Isten kezéből vett. a gyermek egyszeruségével és a vámos alá
zatával. megélt életig. De aki egvszer végigjárta. nem fog vísszafordulní rajta.

A7f Isten-gyermekség klcsívé-vál fist és ugyanakkor: naggyá-válást is jelent.
Az eukarisztikus élet azt jelenti. hozv kilénünk önmaaunkből, egyéni életünk
szűk korlátaíból és belenövünk a krlsztusí élet távlataiba. Aki az Urat az 'j
házában keresi. az nem akarja. hozv mindig csak vele és az ő jigyével fog
Ialkozzék. Érriekli\dni kezd az Úr ii<,ye után. A na ni ÁldOZAt önkénvtetenül is
belevisz bennünket a litur!tilms {·lethe. Az oltári szolp-álat imái és szokasaí az
egyházi év folyamán újra meg újra lelkünk elé állitják az üdvösség történetét.
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s míndíg mélyebbre hatolunk értelmükbe. :es az áldozati cselekmény újra meg
újra belénk vési hitünk középpontí titkát, a világtörténelem sarokpontját : az
emberréválás és megváltás titkát. Ki tudna érző szívvel es lélekkel a szerit
Áldozatnál jelen lenni anélkül, hogy meg ne fogná már maga az áldozat szelle
me is és meg ne ragadná az a feléje irányuló vágy. amely út s az ő k's sze
mélyes életét át akarja vinni a Megváltó nagy művébe,

A kereszténység misztériumai osztatlan egységet alkotnak. Ha az ember el
mélyed az egyikben, eljut az összes többihez is. A betlehemi út is feltartóztat
hatatlanul visz a Golgotához, a Jászoltól a Kereszthez. Mikor a Szent Szűz a
Gyermeket elvitte a templomba, megjósolták neki, hogy kard üti át a lelkét,
hogy ez a gyermek sokak bukására és feltámadására jött, jelül, arnelvnek majd
ell.ene mondanak. A szenvedés híre ez, a világosság és sötétség harcáé, amely
már a jászol mellett is jelentkezett!

KIS MONIKA fordítása

TOSKÉS TIBOR

BALATONSZENTGYORGYI
BÁBTÁNCOLTATÓ BETLEHEMEZÉS

A magyar nyelvterületen a karácsony körüli népszokásole közül az egyik
legismertebo a betlehemezés: Jézus szuietésének az evangéliumi elbeszélesen
aíapulo dramatikus megjelenitése. Az urbanizáció hatására ma a szokás lassú
átalakulásának és kiveszesenek vagyunk a tanui. A betlehemezés elsorvadása
két irányba mutat: egyreszt a játékban résztvevő szeraplők száma egyre fogy,
másrészt az előadott szöveg egyre rövidül. Az egyik legszebb erdélyi betlehemes
játéknak, a Domokos Pál Péter és Volly István által 1938-ban gyűjtött lövétei
nek tizenhét szereplője volt. Magam városban, Nagykanizsári 1947-ben még
lejegyeztem egy betlehemes játékot, amelyben négy szereplő, egy angyal és
három pásztor játszott. A 60-as években Pécsett olyan betlehemezől<· jártak
házról házra egyszál magukban, akik - míg a köszön tőt énekelték - betle
hemként egy mesét színpadszerűen megjelenítő, szétnyítható, boltban vásárolt
gyerekjátékot tartottak a kezükben. Nagyvárosokban ma már ezek a magános
köszöntök is elmaradnak ...

A betlehemes játék egyik sajátos fajtája a bábtáncoltató betlehemezés. A
fölszereléshez tartozó, templom formájú betlehem előteret színpadszerűen ké
pezik ki. Ezen a ,.színpadon" játék közben az egyik szereplő a betlehem mö
gül, két karját előrenyújtva apró, arasznyi bábukat mozgat, A bábokat több
nyire párosával fogja kézbe. a betlehem aljához koppanfia vagy egymáshoz ütö
geti őket; a bábok az ének ritmusára táncos vagy verekedő mozaást végeznek. Báb
táncoltató betlehemes játékot a Fels'i-Ttszuvldéken (Szatmárvseke.TüB) és Dunán
túl néhány helyén (Esztergom, 1933). Keszthely körül (Gyenesdiás, 1934). s fő··

ként Somogyban, a Balaton déli partján (Balatonszentgyörgy. 1904; Balatonki
liti. 1906; Lengyeltóti 1926; Vörs 196'\) jegyeztek le. A vörsi bábtáncoltató bet
lehemezés a 60-as évek közepéri valósággal megújult s új mozzanattal gyara
podott: a templom renoválása céljáb '>1 rendezett gyűltéshez kancselták. Továbbá
a játék a hagyományos, falusi keretből is - legalább egy időre - kilépett,
színpadszerű produkcióvá vált: az 1971 őszéri. Pécsett rendezett II. nemzetközi
felnőtt bábfesztiválon a játék eredeti szereplői színpadon mutatták be.

1946 végén, 1947 eleién a karácsonyi iskolai szünetet Balatonszentgyörgyön
töltöttem. Akkor - 1947 január els'5 napjaiban - jegyeztem le a 85. számú
házban. Gergyééknél az alábbi bábtáncoltató betlehemes játékot, A gyűjtés

fogyatékossáaát (a kérdőív, kotta. magnetofon hiányát) talán mentí. hogy a sze
kás megörökítésére egy, a népélet iránt érdeklődő, hetedikes gimnazista diák
vállalkozott.

Balatonszentgyörgy a Kis-Balaton felől vizekkel-nádasokkal határolt, eléggé
elzárt helyen fekvő község Somogyban. 1947-ben míntegy másfélezren lakták.
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