
zik, de feküdni csak tovább, / miközben gerin-
ced alatt folydogál, / csorog el szép lassan az
idő.” (11. (alatt)).

Jász Attila félszáz verset tartalmazó kötete
olyan összegzés tehát, amely nemcsak számba
veszi a múltat, visszakeresi a nyomokat, hanem
már bejáratott versformáival, letisztult poétikai
eszközeivel, végigvezetett motívumaival, a ter-
mészet iránti panteista áhítatával, alig tetten ér-
hető csendes manírjaival már eleve önmagán
hordozza (költői) múltját; olyan összegzés,
amely organikusan nő abból a talajból, abból a
világból, ahol a szerző már hosszú évek óta
mozog, s amelybe — „fák öreg bőre” — egyre in-
kább belesimul, folyamatosan távolodva a társa-
dalmi lét formáitól, gyakorlataitól; olyan összeg-
zés, amely nyugtázza az élet elmúlását, de amely
egyben lezárás is, elválás, elbúcsúzás, a régi el-
rontott, elmulasztott dolgok, kapcsolatok elren-
dezése, elengedése is. Mindez nagy költői erő-
vel, visszafogottságukban, letisztítottságukban
is látványos képekkel, formavilággal, szertartá-
sosan, emelt fővel. Az élet maga is szertartás:
születéstől a halálig, az ötvenediktől az elsőig,
itt, e földön fekve felmérni az eget és a földet,
for gatni, mint a kötetet, a fentet és a lentet,
„Térd re borulva / megcsó kolni a földet / az ég
ne vében.” (Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2016)

VISY BEATRIX

FABINY TAMÁS:
A KÖTÉNYES ISTEN
Igehirdetések az irgalomról és a
vigasztalásról

Aki nyomon követi Fabiny Tamás írásait és meg-
szólalásait, az nagy várakozással veszi kézbe a
kötetet, azokat a „bibliatanulmányait és igehir-
detéseit”, amelyeket „püspökként a szeretet-
szolgálat területén tartott”, ahogy a hátsó borí-
tón olvasható. A kötet alcíme sajátos fénybe
helyezi látásmódját: valójában az irgalomról és a
vigasztalásról szól. Csatlakozik evvel Mestere,
Jézus példájához, aki az irgalmasság örömhírét
hozta el „irgalmatlan világunkba”: azért jött,
hogy szolgálja az embereket, elsősorban a rászo -
rulókat. Kapcsolódik azonban a Ferenc pápa
által meghirdetett Irgalmasság évéhez is, amint
erre az előszóban Várszegi Asztrik főapát utal,
hiszen „a világ mind jobban rászorul az irga-
lomra” — egyedül a „kegyelmes Isten”, az Ir-
galmas Atya szeretetében reménykedhet.

Az élőbeszédben elhangzó szavak frissessége
általában elhalványul, ha írott szövegben olvas-
suk őket. Az itt közreadott igehirdetések azon-
ban mit sem veszítenek közvetlenségükből: az

olvasó érdeklődését mindvégig leköti az eleven
stílus: az életből — vagy éppen az irodalomból
— vett sokatmondó példák, a versek és a képek,
a szinte dramatizáltan megelevenedő bibliai je-
lenetek és példázatok. Mégsem csupán „élveze-
tes olvasmányt” tartunk a kezünkben. Megrázó
és felrázó erejű prófétai szavak késztetnek ön-
vizsgálatra — egyéni és egyházi, sőt társadalmi
szinten is.

Az egész könyv hátterében a megtestesülés
misztériuma áll: felfoghatatlanul irgalmas sze-
retetében Isten az egész világot megváltotta,
mégpedig úgy, hogy egyszülött Fiát küldte el
hozzánk. Isten szeretetének titka Jézus életében,
mindenkit, de elsősorban a nyomorultakat, a
bajba jutottakat, még a bűnösöket is magához
ölelő segítőkészségében, velük vállalt sorskö-
zösségében vált láthatóvá. „Emberszerető Iste-
nünk jósága” jelent meg köztünk a megtestesült
Igében, aki a másokra nyitott szívű, irgalmas
szeretetre hívott meg mindnyájunkat. Az irga-
lomnak ez a csodája két idősíkban jelenik meg
előttünk: Jézus kora mellett saját jelenkorunk
tükrében. A mottóul választott igehelyek nyo-
mán megjelenik előttünk a Jézus által meghir-
detett örömhír, és ennek fénye rávetül a mi vilá-
gunkra. Megkapjuk számos bibliai kijelentés
hiteles magyarázatát, a tudós egzegézisek azon-
ban nem maradnak elméleti fejtegetések. Egy-
egy bibliai történet a „mesélő kedvű” szerző
elbeszélése nyomán szinte megelevenedik előt-
tünk, mint Pálék szabadulása a börtönből, a ka-
rácsony jelenetei, az orvos Lukács örömhíre. Is -
ten irgalmassága azonban — micsoda ellentét!
— „istállóvá lett világunkban” jelent meg. „Isten
így lett emberré, kiterítve az istálló trágyájában,
majd a világ minden szennyének közepette.”
Isten története beleszövődött a bűnben-bajban
vergődő emberiség életébe, hogy másokért adott
életével és halálával megváltsa azt. Így történt
ez kétezer éve, és így történik ma is. A „Jézus-
ban szolgává lett Isten”, a „kötényes Isten” azért
jött, hogy szolgáljon, s erre a szolgálatra hívta
meg követőit.

Ahogy Jézus nem elméleti fejtegetésekben
prédikált az Isten országáról, hanem lehajolt a
gyengékhez és a nyomorultakhoz, a bűnösök-
höz és a szenvedőkhöz, úgy kell a Krisztus nyo-
mában járóknak — egyéneknek és egyházaknak
— odafordulni korunk nyomorultjaihoz. Fabiny
Tamás itt prófétai küldetést vállalva rajzolja meg
a „Krisztus arcú egyház” képét. „Megharcolt
üzenete” nem retten vissza a kemény kritikától,
az éles szembeállításokról, legyen szó akár a tár-
sadalomban jelentkező visszásságokról, akár az
egyház gyöngeségeiről. Némelyek értetlenke-
dését, sőt elutasítását is vállalva teszi szóvá:
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„Mint egyház is önvizsgálatot kell tartanunk”,
„nézzük meg önmagunkat! Nem beszélhetne-e
Luther ma is az egyház babiloni fogságáról?”
„Megvalljuk és bevalljuk a nehézségek alóli ki-
búvásainkat, kereszténységünk veszedelmes en-
gedményeit”. A feladat nem kevés: „le kell bon-
tani az elválasztó falakat, az ellenségeskedést”,
„egyházként a megbékélést és a kiengesztelő-
dést kell hirdetnünk” a „jólétében elkényelme-
sedő és gyávaságból el világiasodó európai ke-
reszténységben”. Az egyház nem válhat csupán
„kulturális és szociális közösséggé”, engednie
kell, hogy „Jézus hirdesse meg az Úr kegyelmé-
nek esztendejét”.

A szeretetszolgálat, a diakónia nemcsak
egyike az egyház különféle tevékenységeinek, a
leiturgia és a martüria mellett, mintegy harma-
dik helyre szorulva, hanem az egyház lényegé-
hez tartozik. Mesterének példája nyomán befo-
gadó egyházzá kell válnia, amely nem exkluzív,
hanem inkluzív közösség: szerte a világon látva
a szegénységet, a kirekesztést és az esélyegyen-
lőség hiányát törekszik hitelesen jelen lenni a rá-
szorulók között. „Az egyház diakoniája a szüle-
téstől a halálig tart, és különösen az emberi élet
krízishelyzeteire irányul.” A „cigánygyerek, az
idegenek, a hajléktalanok, a fogyatékosok, a me-
nekültek, az üldözöttek és mindazok, akik le-
csúsztak a társadalom aljára” — az egyház misz-
sziója hozzájuk szól: hozzájuk, akiket fel kell
emelnünk, akiket be kell fogadnunk. A beszédek
mindegyike súlyos problémákat feszeget — lel-
kiismeretvizsgálatra és cselekvésre indítanak.

Isten irgalma le tud hatolni a legmélyebb emberi
nyomorúságba is, ehhez azonban a mi segítsé-
günket kéri. A kötényes Krisztus követőinek is
fel kell övezniük magukat, hogy együttérző
szívvel odaforduljanak a szenvedőkhöz, szolgá-
latukra készen.

Ahogy újra meg újra olvasgatjuk az egyes
szövegeket, lassan rányílik a szemünk Fabiny
Tamás előadói és írói módszerére is. Tudomá-
nyos alapossággal elemzi a bibliai szövegeket,
ha szükséges, feltárva azok egzegetikai hátterét.
Az igehelyek aztán korunk nagy kérdéseiben
kapják meg mai aktualitásukat. Segítségére siet-
nek ebben az életből vett példák: megidéz a di-
akóniában kitűnt példamutató egyéniségeket, s
vall a saját életéről is. Felhasználja a képzőmű-
vészet és az irodalom segítségét is, hogy a Bibliát
közel hozza. Minden alkalommal tekintettel van
arra, hogy kikhez szól: hajléktalanszállón mos-
datlan nincstelenekhez vagy a Parlamentben ün-
neplőbe öltözött képviselőkhöz, a szeretetszol-
gálatban elkötelezettekhez vagy börtönben fog va
tartottakhoz. Az üzenet végkicsengése azonban
mindig ugyanaz: „ki kell takarítani az istállót,
vissza kell hívni a pásztorokat”, irgalmasnak
kell lenni egy irgalmatlan világban.

A kötet stílusosan áldással zárul, az utolsó
rész az Áldás címet viseli. Az utolsó szöveg az
ároni áldást részletezi, s ezzel búcsúzik el az ol-
vasótól. (Luther Kiadó, Budapest, 2016)

LUKÁCS LÁSZLÓ
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ALOIS TESTVÉR
Taizé ma. Új szolidaritás felé

Alois testvér, aki legalább annyira alázatos és szerény, mint amennyire
sugárzó személyiség, annak szenteli magát, hogy éltesse a Taizéi Kö-
zösség szellemiségét és elköteleződéseit, úgy, ahogyan alapítójuk,
Roger testvér továbbadta neki az elöljárói felelősséggel. Most először
meséli el könyvben az életútját, és azt, hogy miként teszi időszerűvé a
rá hagyott örökséget egy olyan világban, ahol mindenféle határok erő-
södnek meg, s ahol a harcok és a nyomor egész lakosságokat kénysze-
rít száműzetésbe.
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