
Mai meditációk

VASADI PÉTER

Most lett a kenyér...

L Most lett. Ebben a percben, talán néhány másodperecel azelőtt, hogy elkezd
tük ezt az éneket. Most lett a kenyér Krisztus testévé. Most lett a színbor Jézus
vérévé. Milyen körülhatárolt ez a most. Milyen egyetlen. Nem azonos, még csak
nem is hasonló az "előbb"-höz, sem az "utóbb"-hoz, amikor nem lett a kenyér
Krisztus testévé. Ebben a megjelölt néhány másodpercben lett. A szolga, a pap
elérkezett az átváltoztatás aktusához, föléje hajolt a kenyérnek, majd a bornak,
és rálehelte a lassított, elsuttogott, titokzatosan nyílt és ugyanazon szavakat. Ki
tüntetett idő ez a most. Vemhes idő. A végtelennek látszó időfolyamban az időt

lennek helyet adó idő, a szent által kizökkentett, apró kitérőbe kényszerített idő.

ilyen csekély idő elegendő ahhoz, hogy egy darab kenyér Krisztussá legyen. Azzá,
aki Isten. Ezt meg kell gondolni: egy darabka majdnem súlytalan, fehér kenyér
Istenné legyen. Nem istenivé, pedig ez is nagy dolog volna. Nem. Krisztus Isten.

Szóval ezt a fölfoghatatlan s mély csöndben egymásnak feszülő lét- és időki

terjedést, mint egy kis tasak, befogadja, eltakarja, sőt kihordja ez a most. Aldott
az idő. Szülő idő. Karácsony-idő. Orökös karácsony van, mert az időfolyamnem
más, mint az egymásra következőmostok láncolata. Mivel ami itt és most ne
künk. nem most, hanem előtte vagy utána, az másnak és másutt éppen a most
Krisztus ígérete óta (Veletekmaradok az idők végezetéig) ez azt jelenti, hogy csak
mostokat fogtok átélni, ti emberek. Tehát nemcsak áldott idő van, hanem az, hogy
áldott az idő. Ezértnem elég rendszeresen részt venni a liturgiákon, és esetenként
megszente1ódni, hanem az kell, hogy "szentek legyetek". Vagyis hogy éljetek.

Az áldott idő az áldott mostok sorozata. Maga az idő a folyamatos kenyér
szaporítás medrévé lett. Jön ki a Krisztus-Teste-Kenyér az időből, mint Zeffirelli
kifogyhatatlan kosarából. Ezért az idő nem más, mint Isten kemencéje. A Jézus
Tenyere-Időt éljük. Most értjük meg igazán, mit jelent a megtestesülés: megál
líthatatlan ennivalót jelent. Azt, hogya élők ehetik az életet. Ha nem ehetnék.
meghalnának. Ha nem eszitek az én testemet, nem lesz élet tibennetek. EItek
ugyan, de csak a meglévóból. A meglévő pedig egyre fogy. Az életet pótolni
kell, de csak élettel lehet pótolni. Aki nem velem pótolja az életét, az elfogyasztja
a sajátját. Nem lesz neki. C..akinek nincs, attól azt is elveszik, amije van) TI úgy
vagytok teremtve, hogy jusson bennetek hely Istennek. Az éhségtek és a szom
júságtok az a hely. A kenyér, ez a patikarnérlegen alig mérhető kenyérke Isten
búvóhelye. Isten, aki mivel egyedül minden, mert Semminek, majdnem Semmi
nek látszani. Mer majd mindent elveszíteni. Mer majdnem Semmivé szegényed
ni, mert így, alig néhány grammnyíként is Isten. A kenyér tehát bekebe1ezi az

768



időt, a mostot. Amikor lsten minden lesz mindenben, az lesz az idő jutalma,
hogy mint egy sárgán megkelt, gyönyörű vekni kenyeret, föl fogják tálalni a
Lakoma asztalán, hisz a most mindig kenyér akart lenni. S amit mi megőrzünk
a mostból, az isteni, a belső viIágosságaink, az istenörömünk kiürül majd ránk,
beterít minket, mint egy könnyű ing. Menyegzős ruha lesz a neve. A most tehát
- jelentősége szerint - Most. Csúcsidő. Időcsúcs. Hegyorom.
2. A most annyit is tesz: láss. Most láss. Rövidesen bekövetkezik az a pillanat,
amely a most lényege. A szolga, a pap maga elé helyezi, alig egy karnyújtásnyira
a kettőbe tört Testet, kissé egymásra csúsztatja a két részt s azt mondja: Ime, az
lsten Báránya! A szolga mintha védekezne, gyámoltalan, bűnbánó és megren
dült, az imént Fölmutatottat most nem mutatja föl, csak mutatja, tartja, mintha
lentről, az elesettségból emelné szívmagasságba a Testet. Ovatos, esetlen ez a
mozdulat s ezt fejezi ki: Látjátok, mi történt vele? Mit tettetek, mit tettünk! El
ne feledjétek! Most látszik csak teljes valójában, kik vagyunk mi s ki ő. Ime, az
lsten Báránya, a mi eleségünk. A mi gyöngeségünk és gyöngédségünk. A mi meg
bocsátásunk. A mi szerelmünk. A mi testvérünk, benne a mi összes testvérünkkel.
A mi jövendőnk. A mi szomorúságunk. A mi örömünk. A mi kenyerünk.

A térdeplő éhesek, a térdeplő bűnösök, az áldott vakok, ezek vagyunk mi. A
Megtöretett ugyanazt kérdezi tőlünk most is, mint amikor a két vak utána ki
abált: Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Jézus megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy
tudok valamit tenni veletek? - Igen, Uram, hisszük! - Most mi is hisszük. Ujra
hisszük. O akkor megérintette a szemüket. és így szólt: Legyen hitetek szerint!
Erre megnyílt a szemük. Most, hogy látjuk őt a mosttól körülragyogva, fehéren,
kettétörötten, ártatlanul, készen arra, hogy ismét odaadja magát, most már tud
juk: hitünk szerinti lesz a végkifejlet, Nem az eszünk szerinti, mely e pillanatban
- ha elég értelmes - ugyanúgy térdel bennünk, mint mi kívül. Nem a vágya
ink szerinti, föltéve, hogy vágyaink lassan bele nem árkolódnak a hitünkbe,
mely a szeretetünk, mint lefutó vízmarások a horhosba. Nem a terveink szerinti,
melyek sosem akarnak befejezódni, vaskosak és testiesek, modernek és evilági
ak, melyeknek mindaz, ami oly fehér, mint ez a Test, valahogy éteri s nem
evilági. Tehát nem és nem értjük, hogy épp ez a Test az evilág, az evilágnak eredeti
és ép alakja, s nem az az evilág, aminek reméljük alapállapotunkat megvá1tatlan
sóvárgásunkban. Ahogy Simone Weil álIílja a létezést a bűntó1 az üdvösségig át
ívelő egyetlen mondatában, mely a látás kíméletlenségétól sötét és fényes: "Bűnünk
az, hogy létezni akarunk; büntetésünk, hogy azt hisszük, valóban létezünk; vezek
lésünk, hogy már nem akarunk létezni, s üdvösségünk, hogy meg fogjuk tudni:
létezésünk látszólagos volt." (Emlékezetem szerint Pilinszky János fordítása) Errea
kettóslátásunkra mondja R. Browning (Unamunónál): nem a kétely teszi változa
tossá a hitet, hanem a hit teszi változatossá a kételyes életet

Most, hogy látunk, élünk is. Körülöttünk állnak a testvéreink, akikkel egy
vagyunk a hit valóságában. Akik azonban egyedül vannak ebben a valóságban.
Nem egymástól függenek és nem egymással van közölnivalójuk. Egymást csak
elviselik, jóindulatúan tudomásul veszik, személyesen különböző súlyú és ár
nyalatú, de az egy Istentől származó titkukkal. Az imádó közösség tagjainál
nincsenek magányosabb személyek. Szinte látni azt a fonalat, mely egy-egy sze
mélyiséget a misztériumba kapcsol, amelyen és amelytől függ. Az istenszeretet
legmélyebb pillanatai kiégetnek a szívből minden hazugságot, talmi bizodalmat,
mellékes fölhangot, rájátszó külsöséget, elodázó kísérletet, hízelgő lapítást, ami
elhomályosítaná az emberi élet valóságát. Aki imád, olyan, mintha haldokolna.
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Néma, lezárt szemei kirekesztik a külvilágot, befelé figyeltében magába húzó
dik, egyedül van Istenbe temetkezésének idején. De testvéri odaadása, vállalt
áldozata, szelíd és szerény önzetlensége, mely közösség teremtő erő s önmagá
ról megfeledkező gondtalansága ebből a halálos egyedüllétből származik.
3. A most energiái mozgatják a szívet, irányítják a cselekedeteket, gyógyítják a
sebeket, gyűjtik össze az embereket. A most mélyén minden emberi szívnél
hatalmasabb és csöndesebb szív ver. A most ölében forog a világ, jóllehet ez az
állítás mintegy hihetetlen, mintegy blaszfémíkus, mintegy elveszett. Mégis, most
talán megértjük: ha Jézus Krisztus nyomatékkal ,hangsúlyozta az "En"-t, senki
más emberfia ezt meg ,nem teheti. Erthető is: En vagyok az út, mondta; mi
vagyunk ~ útonjárók. En vagyok az igazság, mondta; mi vagyunk az igazság
keresők; En vagyok az élet, mondta; mi vagyunk az élők. Mi személyek va
gyunk, nem én-ek. Mi mi vagyunk, ez a többesszám azonban Isten szemében a
személyek közösséget jelenti, szabad akaratú közösséget. mely sohasem lehet
tömeggé. A most szavait az Egyháznak kell kiejtenie. Az bízta őket az Egyházra,
akinek volt bátorsága ahhoz, hogy kimondja: En. A most szavai tehát az élet
szavai. A most ideje tehát a végső idő. A most útja tehát az üdvösségbe vezet.
A most igaz: most és mindörökké, Az Egyház most van. Amikor az Egyház már
nem lesz, nem lesz többé most sem. Az örökélet nem az örök most, hanem az
örök van. Ez a van teremtői időhatározó is. Nemcsak azt jelenti, hogya van a
nincs ellentéte, hanem azt, hogy az a lét magába foglalja az örök helyet és az
örök időt is. A "van" lesz a "hol" és a "mikor" is.

Az Egyház, mint az öröklét rabbi-tanonca, az atya-Héli kis Sámuele, már most
is ebben az áldott idő- és helyzavarban szenved és boldog. Az Egyház lényege
a Krisztus-akarat. A Krisztus-szentség. Az Egyház Krisztus menedékhelye. Itt
rejtőzik el, itt alszik, itt piheni ki örökös vándorútjának fáradságait. Az egyház
az a partszakasz, ahová összegyűltekaz izraeliek, míg a Próféta beevezett né
hány könyöknyire a vízbe a bárkán, s onnan szólította meg hallgatóit. Az Egy
ház nem mindig ünnepi hely, ünnepi gyülekezet, ünnepi idő. Padlóját, mely
ugyan carrarai márványból készült, olykor elönti a sár, a szellemi átlagosság
színes törmeléke, a véres és szakadt rongyok, a bazéri ételmaradék. Terein nem
csak a körmenetek, hanem a rejtett vagy szemérmetlenül hivalkodó érdekek
szabadcsapatai is átvonulnak. Az Egyház gyülekezete nem angyali sereg, hanem
a szentséget megkísértő bűnösök sokasága, mely tud ravaszkodni is, gyűlölni

is, 6csárolni is, konokul félreérteni és félremagyarázni is. A gyülekezet tagjainak
lelkében olykor felsivít a vészes kiáltás: Feszítsd meg őt!, és nem Barrabásra
gondolnak. Az Egyház ideje nem mindig most, hanem az adok-veszek, a hatalmi
ujjongás, és a kicsinyek szenvedésére süket fülek aktuális ideje is.

Lehet. Az Egyház félreérthetetlen nagyságának és rendíthetetlen szentségének
azonban éppen az a legmeggyőzóbb jele, hogy az Egyház tisztátalanságai elle
nére is tündöklően tiszta, a hadakozás ellenére is a békesség forrása, a csalárdság
ellenére is az irgalom, a hűség és az emberszeretet egyetlen isteni hitelű centru
ma a Földön. "A templom lehet csúnya, az énekek hamisak, a pap romlott, a
hívők szórakozottak. Bizonyos értelemben ennek semmi jelentősége sincs" 
írja Simone Weil Reisinger jános fordításában.

A most épülete az Egyház. Ekes, lebonthatatlan, nyitott épület ez, amelyben
ének hallatszik akkor is, amikor emberi fül nem képes érzékelni. Most lett a
kenyér Krisztus testévé - hallhatnánk, ha tudnánk, az angyalok fölidézhetetlen
artikuládójában.

770


