
A karácsony - számomra

Ferencz Győző
Ünnep utáni ünnep

Mit jelent nekem Jézus születése, a Karácsony ünnepe? Erre igen egyszerű a
válasz. Csakhogy ha megpróbálnám leírni, azzal nem mondanék semmit. Nem
mondanék semmit, ha leírnám, hogy a szeretet születése mit jelent, és akkor
sem, ha hozzátenném, miféle szeretet - megváltó szeretet - születését ünne
peljük, és mik ennek a txmzatai. Miféle személyes vonzatai vannak: hogy ez a
szeretet személyességében közelíthetőmeg, Jézus személyes áldozata személye
sen érint. Az istenemberi, közvetítő szerétetnek egyik lényege - és mélyülő

hiánya miatt talán ezt emelném ki - a szelidaritás. Részesülünk ebben a szoli
daritásban, hitem szerint akár akarjuk, akár nem. Ugy kapjuk, hogy el sem kell
fogadnunk, nem kényszer. Ennél önzetlenebb adakozást nem ismerek, ennél
nagyobb türelmet, több reményt sem. Nem is adakozás ez, hanem maga a lét.
Az általunk ismerhető létezés félelmeivel, fenyegetéseivel szemben, a halál elle
nében ott van az emberré születő Isten szolidaritása.

Szándékosan használom ezt a szót, még ha szűkebb is az érvénye, mint az
üdvnek, kegyelemnek, megváltásnak. Most ez a szó kell: erre volna közvetlenül
a legnagyobb szükség. Ennek elfogadására, bensóvé tételére. Ez nincs. Ne
mondjuk, hogy van. Ingerültség van, erőszak és harag is; a szolidaritásnak meg
csak - legföljebb - jelei. Vajon azért, mert úgy kaphatjuk, hogy nem kell elfo
gadnunk? Mert ha nem fogadjuk el, tovább sem adhatjuk? A szeretet nevében
gyűlölködve,a megbocsátás jegyében türelmetlenkedve mindenesetre nem lehet
ünnepelni. Nincs mit. Legalábbis nem a szeretet születését.

Ezt látom, kint is, magamban is. Ez személyes tapasztalatom. Ha ugyanis
elgondolkodom rajta, például mert közeledik az ünnep, tudom, mit fogok ün
nepelni. Tudom. De azzal még nem ünneplek. Amikor ünnepelünk, megáll az
idő: időtlenné válik, hiszen minden ünnepen, időről időre, visszatér, ami egyszer
már volt. Ami tehát I)em múlt el. Jézus születésének megünneplése a pillanatnyi
öröklétben részesít. Es a népünneppé lett szokások is mintha ezt a lehetőséget

kínálnák. Hiszen ajándékot adok szeretteimnek, akikben ekképp háromkirályi
hódolattal illetem az isteni részt, Isten emberi megtestesülését. Es ajándékot ka
pok, vagyis részesülök Istenembert illető hódolatban. Ennek átélése, ennek meg
tisz:tító hatása lenne ünnepem valódi tartalma, transzcendens értelme

Unnepem valósága azonban, bármennyire is szeretném, nem ez. Unnepem
valósága jóval tartalmatlanabb. Bármennyire is szeretném, csak hordozom ma
gamban a vágyat, hogy az idő megálljon bennem, hogy találkozzam az időtlen

élményével. hogy az ünnep pillanatnyi öröklétében megálljak azon a határon,
ahol O van. De sem az idő nem áll meg, sem én. A szokás éppenséggel lehető

séget ad a találkozás átélésére, de a népünnep egyben el is takarja ezt a lehető

séget. Az üzletté vált ünnepen nem hallom meg a csöndet, alig a szólítást. Az
én ünnepeimnek jó ideje egyik szólama ez a kétség: képes vagyok-e környeze-
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ternnek megteremteni, átadni - azaz dehogyis, maradjunk csak ennyiben: kép
viselni azt, amiről tudom, hogya Karácsony jelent nekem? Nem tudom. Csak
én vagyok így vele? Vagy Jézus fogta magát, és kivonult az ünnepből? Ehhez
nincs köze? A szakralitását vesztett népünnep úgyis csak önmagát visszhangoz
za? Szolidaritást vállalt azokkal, akik ót nem tudják úgy ünnepelni? Ezt sem
tudom. Többnyire utólag, az ünnep múltán találkozom Vele, amikor az átmeneti
csönd szembesít a hiánnyal.

Jelenits István
Egyetemes ünnep

Hétköznapjaink szinte maradéktalanul ki vannak szolgáltatva a pillanatnak.
"Elég a napnak a maga baja" - mondja az evangéliumi bölcsesség. Igy múlnak
el a hétköznapok bajukkal. örömükkel: amint új napra ébredünk, nem is igen
emlékezünk a megelőzőte.

Az évről évre visszatérő ünnep állandóság a múló időben. Emlékeket őriz és
idéz, a karácsony például egész életünk emlékeit, akár csak azzal is, hogy elő

véteti velünk a régi karácsonyfadíszeket, megzendíti azokat az énekeket, ame
lyeket gyerekkorunkban anyánktól, apánktól tanultunk.

illyés Gyula írta, hogy amikor kertjében dolgozik, eszmét cserél az ásó felta
lálójával. Való igaz: hétköznapi munkánk is belekapcsol az emberiség nagy kö
zösségébe. Csakhogy erre épp munka közben nemigen gondolunk. Az ünnep
viszont bátorít arra, hogyeszünkkel, szívünkkel bejárjuk azokat a messze ágazó
kapcsolatokat, amelyek a többi emberrel ősszefűznek. A karácsonyi ajándékok,
az ünnepi asztal gazdagsága nemcsak a test öröme, hanem a léleké is. Szövegek,
dallamok, szokások messze földről, esetleg évezredek távolából jutnak el hoz
zánk. Szívünket megmelegíti az a tudat, hogy van valami közös kincsünk olyan
emberekkel is, akiket személyesen sosem ismerünk meg, mégis egyek velünk,
hiszen együtt tudunk ünnepelni.

Az igazi ünneplés azt is lehetövé teszi, hogy összemérjük időben előre mozgó
életünket, s azt az állandóságot, amely mint az égbolt, fejünk fölé nyílik, vagy
mint gyönyörű talapzat, hordozza, megalapozza mindennapi sürgölődésünket.
Diákoktól kérdeztem egyszer, jelentett-e nekik csalódást, szomorúságot, amikor
megtudták, hogya karácsonyfát nem angyal hozza. Az egyik gyerek válaszára
máig emlékszem: "Amikor kicsi voltam, örültem ,a fának, az ajándékoknak meg
az angyaloknak is, akiket nem tudtam tetten érni, de mindenen ott éreztem a
kezük nyomát. Később meg büszke voltam arra, hogy én már együtt díszíthe
tem a fát, készíthetem az ajándékokat szüleimmel a kisebb testvéreimnek." A
mondatok sorát folytathatnánk tovább: ugyanabban a szent játékban más és más
szerepet oszt nekünk az élet, amint előbbre haladunk az esztendők során. Ez
nem cifra hazugság, amely idővel lelepleződik,hanem költészet a' javából, va
gyis igazság, sosem kell kiábrándulni belőle.

Persze a Biblia ismeri az ünnep kiüresedésének veszedelmét is. Csaknem
háromezer éves a prófétai figyelmeztetés: "Ujholdjaitokat, zarándoklataitokat
egész szívemből gyúlölöm - mondja az Ur. Terhemre lettek. Már belefáradtam
abba, hogy elviseljem őket. Ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szeme-

891



met. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, mert a kezetek csupa vér."
Az evangéliumban Jézust látjuk, hogy küzd az ünnepért: a templomból kiűzi

az árusokat, a zsinagógában gyógyít szombaton. Nagycsütörtök este új értelmet
ad az ősi húsvéti vacsorának, kenyeret tör, nyújtja a borral teli kelyhet: "ez az
én testem, ez az én vérem - ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"!

Az az ünnep, amely Istennek nem tetszik, az embemek sem hoz igazi felsza
badulást. A próféták óvása, Krisztus intelme után érthetőminden puritanizmus,
amely az ünnepekkel kapcsolatosan azon fáradozik, hogy a lényeget kiemelje,
a túlburjánzó másodlagos elemeket letísztogassa. De azért ennek is megvan a
maga veszedelme. Hiszen az ünnep lényege épp azzal mutatja meg az erejét,
hogy bátran, gazdagon magához kapcsol rengeteg esetlegességet. s beragyogja,
saját fényének sziporkázó tükrévé teszi őket.

A reformáció és a felvilágosodás óta eltelt századok sokat romboltak ünnepi
hagyományainkon. A legtöbb ünnep esetében még a keresztény közösségekben
is sikerült kettéválasztaniuk az ünneplésnek egyházi, templomi és "civil" szfé
ráját: mindkettő rovására.

Csodálatos módon egyedül a karácsony állt ellen ennek a tudatos vagy tudat
lan "trend"-nek. Karácsonyeste gyertyát gyújtunk otthon, elolvassuk az evan
géliumot, szent énekeket éneklünk, és megajándékozzuk egymást. A családi
otthon egy-két órára szinte templommá lesz. Viszont a templom családiassá
válik az éjféli misén. Ugyanazokat az énekeket fújjuk itt is, amelyeket nemrég
odahaza énekeltünk. Előkerülneka betlehemesek, kissé álmosan, de megilletőd

ve, most ők prédikálnak a karácsonyi evangéliumról.
Csoda-e, hogy vannak emberek, akiket egyedül a karácsony fűz az egyházhoz,

gyerekkoruk hitéhez, s akik betántorognak az éjféli misére, talán kissé botrányosan
is, de nem (vagy nem pusztán) azzal a szándékkal, hogy botránkoztassanak? Oriz
zük, szorítsuk a szívünkre a karácsonynak ezt az egyeternességét! Tegyünk meg
mindent azért, hogy minden ünnepünk visszataláljon oda, ahonnét a karácsonyt
nem sikerült a gyanakvás és a kételkedés századaiban sem elmozdítani!

Csányi László
A reménység öröme

Legmeghittebb ünnepünk. Képzeletünkben álmodozva hull a hó, a csillagok
. ilyenkor fényesebbek, s aki jól figyel, meghallja az angyalok énekét is. Talán meg

is pillantja őket; egy tísztáson állnak, nem messze az istállótól, melynek nyitva
felejtett ablakán a jászolt is látják, benne a Kisdeddel. A láthatár szélén három
férfi imbolyog, nehezen lépkednek a magas hóban, fáradtak is, mert napkeletről
jönnek, oly messziről, hogy az már nem is található a térképen. Velük együtt a
gondolat is Betlehembe igyekszik, s a képzelet azzal sem törődik, hogy a szeretet
átrajzolja a térképet, mert Betlehemben nem szokott esni a hó, a három király
izzó sivatagon át igyekezett a jászolhoz, s Jézus valószínüleg soha nem járt
havas vidéken.

A gondolat kétezer év után is visszatalál Betlehembe, az angyalok közé lopa
kodik, áll a hóban és a megváltás fényében. Az sem zavarja, hogy mást mutat
a térkép, a naptár is pontatlan, mert még azt sem tudjuk, mikor született Jézus.
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A korakeresztények lelkét, azokét is, akik még láthatták, a feltámadás misztériu
ma járta át, a szent átalakulás gondolata, amire Szent Pál is intette őket, mert e
testben lakozván távol vagyunk az Úrtól. Az eszkatalógikus szemlélet a végíté
lettől visszafelé számolta az időt, nem naptári, hanem isteni rend szerint. Veletek
leszek, mondta Jézus a tanítványoknak, akik jelenlétének tudatát adták tovább,
s a lélek időtlenségében nem volt szükség a naptár bizonyosságára. A lélek az
örökkévalóság jeleire figyelt, a keresztséget is csak húsvétkor és pünkösdkor
lehetett felvenni, Szent Siricius pápa a 4. század derekán külön is figyelmeztette
erre a tarragonai püspököt.

Mindenki az égre néz, Jézus tündökletes alakját figyeli, amint felvillan a felhők

között, s úgy érzi, közeliaz eszkhaton, a végítélet. Betlehembe csak néha zarándokol
el egyszent, mint Jeromos,aki leírja, milyen édesen beszélgetettel a Kisdeddel.

Az örökkévalóságnak nincs szüksége naptárra, a földi órákat azonban mégis
csak be kell állitani, hogy el tudjunk igazodni napjaink kavargásában.

A kutatók azt mondják, az egyház 354-ben vezette be hivatalosan a karácsony
megünneplését. de ezután is időnek kellett eltelnie míg népi ünneppé lett, s talán
ennél is több, személyre szóló, aminek mindenkihez van szava. Assisi Szent
Ferenc 1223-ban a grecciói erdőbe hívta a jámborokat, hogy a betlehemi jászol
mellé állva mindenki átélje a szent misztériumot, legalább annyit, amennyi eb
ból az emberre. tartozik. A legenda úgy emlékezik, hogya fáklyák fényétől

mennyei ragyogást kapott a táj, mindenkit átjárt a bizonyosság öröme: Hodie
Christus natus est, hodie Salvator apparuit, hodie in terra canunt angeli...

Notker Balbus a 10. század táján így dalolt: Ejha,énekeljük szent dicséretre mél
tón ennek a napnak verseit, - ahogy Babits Mihály fordította - s az évszázadok
során egyre gazdagodott az ünnep, mert a reménység öröme éltette a szívekben.
Dies est laetitiae, énekelték a középkorban, s valóban az öröm napja volt, s az
angyalkórus szavát azok is hallották, akik nem mentek el a grecciói.erdőbe,

Az élet közben zordabb lett, mind nagyobb szükség volt a karácsony viga
szára. Háborúk dúltak, lövészárkok, börtönök, internáló táborok mélyéről hangzott
felaz ének, szóIítva a betlehemi angyalt. Ismét Heródes véres árnya borult a világra,
már a betlehemi istálló sem volt biztos menedék, de a grecciói erdő fényéből leg
alább néhány gyertya a feldúlt otthonokban is világított s világít ma is.

A karácsony történeteaz emberi reménység története ís, valamennyienígy éljükát.
Az antik ember állandóan a testetlen Végzettel állt szemben, nem tudta, mit

akarnak vele a szeszélyes istenek. A szeretet, amit akár politikai programként is
felfoghatunk, a kereszténységgel jelent meg a történelemben, ennek üzenetét
hozta az angyalok éneke. Sajnos, a történelem sokszor süket volt az égi hangra,
pedig szívünk mélyén valamennyien megőriztünkvalamit a gyerekkomak, saját
időszámításunk kezdetének öröméből.

Én is így emlékezem a régi karácsonyokra. Esett a hó, mert az emlékezés nem
tud elképzelni fekete karácsonyt, s hirtelen mennyei fény gyúlt, a távolban kicsi
ház látszott, onnan jött a fény, s aki figyelmesen nézett a távolba, az angyalse
reget is látta, amint ott álltak a tisztáson. Minket is szóIítottak, hogy siessünk
közéjük s énekeljünk együtt. Mi pedig elindultunk a megdicsőül t éjszakában, s
megyünk azóta is, időnként a gyűlölet jeges szelében, háborúk fegyverdörgésé
ben, de tudjuk, bármi történjék is körülöttünk, egyszer mégis csak megérke
zünk, ha késve is, mert régen elmúlt éjfél, de az angyalok most is énekelnek, s
velük, kissé rekedt hangon a pásztorok. Lehet, hogy megfáztak, mert hidegek a
téli éjszakák, emlékeink Betlehemjében pedig mindig tél van, és hull a hó.
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Erdei János
Két világ találkozása

Jézus születésének jelentését kérdezni felszólítás. Arra, hogy életet (mely az em
berek világossága, és amelyről kinyilatkoztatott örömhírek tudósítanak), és an
nak minden következményét (hiszen minden ő általa lett) újra állítsuk. Mond
ható-e több, mínt ami az evangéliumokban áll, s elismételhető-e az egyház, Jézus
titokzatos testének története? Nyilvánvalóan nem.

A felszólításnak megfelelni tehát áldozat, önnön hiúságunktól való szabadu
lás. Annak akaratlan megvallása, hogy mi mindent nem jelent számunkra. Mi
mindent nem tudunk (olyat is, amit tudhatnánk), és mi mindent nem tartunk
annyira fontosnak, hogy noha tudunk róla, a felszólításnak engedve állítsuk is
Róla. S egyáltalán; ez a nekem (mit jelent?)! Mintha bizony én lehetnék az ő bírája,
és nem fordítva állna a dolog! Bizony a válaszoló kerül itt mérlegre, ez a meg
méretés pedig kizárólag az ő és bírájának a dolga. Avagy kinek lehet oka itt 
ilyetén módon - dicsekvésre?

Azt gondolom, a felelet egyetlen mondatból, s annak egy életen át való pon
tosításából állhat. Közzétételének pedig, túl az illendőségen. értelme az lehet,
hogy másokat gondolkozásra serkenthet, így restségüknek az életüknél gyor
sabb múlását, saját értelmünknek pedig feltámadt gondolataiktól való igazításat
remélhetjük. (Azért egyetlen mondatról, s annak pontosításáróllehet szó, mert
hol, ha nem a testet öltött Logoszról szólva várható el, hogy feltámadt gondo
lataink logikus rendbe kapcsolódjanak. Hogya különbözőélethelyzetekben kö
vethető minták úgy legyenek egyetlen példáva, ahogyan megszületésétőlnagy
csütörtökig, s nagycsütörtöktől mennybemeneteléig ő volt és cselekedett itt, ez
időbe vetett vílágon.) Azt gondolom tehát, hogy Jézus születése a (leg
különfélébb aspektusaiban csak töredékesen felfogott) kegyelem kinyilatkozta
tása. S ezt a következőképpen pontosítanám:

1. Nem csak a kegyelem kinyilatkoztatása, hanem olyan minden részletében
(verbálisan, majd a verbumtól vezérelt cselekedeteinkkel is) újra-állítandó ese
mény, mely evilág és Isten (országa) között a kegyelem kinyilatkoztatása révén
megerősítetteaz addig is létező Szövetséget.

2. A kegyelem kinyilatkoztatása az ezt megelőző és ezt követő pontokon is
jelenvaló, de főként az éretlen lélek küzdelmeként. Jézus születésével a kinyilat
koztatás és a Nyilatkozó másutt sejthető távolsága nullává zsugorodott. Cselek
vő és cselekedete egy és ugyanaz. Mert a sötétség ugyan nem fogadta be, ő

maga viszont igen, hiszen ő maga volt az, a testet öltött Logosz: Isten-fiú, aki
közöttünk járt. Találkozás tehát, két világ metszéspontja, mely a másik világ
képviselőjének megjelenésétől e világ tőle való teljes.elfordulásáig, a keresztre
feszítésig közvétlenül szentelte az időt. (Az ő idejeként különítette el az azóta s
az azt megelőzőentelő időtől.)

3. Nem (csak) kontemplációnak tárgya tehát, de nem is csak példa. A kon
templáció ugyanis, ha ugyan képesek vagyunk rá egyáltalán, önmagában tehe
tetlen, mivel a bórünk - a szitánál is sűrűbb szövésű lévén - elfedi a fényt, a
példa pedig, ha nem értelem vezérli követőjét, vakká tehet. Mert taszító a ke
gyelem, ha gyűlölettel teli szívvel, kényszerű imitációként gyakoroljuk azt aré
szét, amely ránk bízatott. Akárha kiéhezett disznók elé szómánk kukoricasárga
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drágaköveinket. És egyáltalán! A gyűlölet - de akár csak a megvetés - nem
azt takarja-e és tagadja-e el és meg, amit a kegyelem kinyilatkoztatása hirdetett,
nem ~z ellenkezőjét mutatja-e?!

4. Ugy vélem, hogy képmásiságunknál fogva - különös tekintettel szabad
ságunkra - két - ha nem is egyenértékű, de egyenrangú - világ találkozását
kell állitani ahhoz, hogy szövetségről(s ne értetlen behódolásróD beszélhessünk.
A jel és jelentés - már említett azonossága révén - a kegyelem ottani kinyi
latkoztatása tehát itt Jézus születését, Jézus megszületése pedig ott a kegyelem
teljes, mert itt testet öltött kinyilatkoztatását jelenti. Ezen - számunkra csak e
kétaspektusból szóvátehető- egyetlen esemény aspektusai ugyan kölcsönösen
egymást jelentik, azonban épp jelentés és jelentő azonossága révén a kettő elvá
lasztása nem csupán megengedhetetlen, nem csupán historizmus és dogmatiz
mus hamis ellentétének a megjelenését eredményezi, de ráadásul annak az em
ber számára rendelt lehetőségnekaz elvesztegetése is, mely az atyák egzegézi
sében még egységként volt jelen.

5. Az eddigiek alapján tehát úgy látszik számomra, hogy nem az a kérdés,
hogy mi minden tekinthető templomnak, és ki mindenki kufámak, hanem sok
kal inkább az: az ő megaranyozott keresztjével ékesített imaházaink. melyeknek
ragyogása el-elhomályosítja másokért való szenvedése emlékét, elégséges alapot
szolgáltatnak-e, hogy a kegyelem és a megbocsátás helyett a gyúlölet és a meg
vetés arcát mutassuk a többi esendő, és esendőségében tévelygő bűnösöknek.

Hogya ház falain kívül miminden történik az ő nevében, arról legalább kará
csony napjához közeledvén szó se essék! Isten legyen irgalmas - ha már mi
nem mindig tudunk! (vö. Mt 6,12)

Márton László
A megváltás szükségessége

Sohasem tudtam megbékélni azzal a közkeletű felfogással, amely szerint a ka
rácsony a szeretet ünnepe. Hiszen a szeretet vagy megvan, vagy nincs. Ha meg
van, ha jelen van, akkor fölösleges és igaztalan dolog egy egész napot elkülöní
teni a megünneplésére, mert a szerétet jelenléte az ünnepélyesség minden kel
léke nélkül, önmagában véve ünnep. Ha nincs, akkor viszont nincs mit ünnepel
ni, hacsak nem a hiányát; ám ez nern-ünnep volna, hanem gúnyolódás.

S vajon elszigetelhető-e a szeretet állítólagos ünnepe a többi napok szere
tetlenségétól? Eszembe jut Reviczky Gyula regényhóse, akit épp karácsonyeste
lakoltatnak ki, s akit, mikor elalszik egy lebujban, toloncházzal fenyeget a szit
kozódó pincér. Meg az a hosszú, nagyhangú és igen durva szóváltás, amely
tavaly szenteste hangzott fel ablakunk alatt az utcáról. Vajon komolyan vehető

az a kijelentés, hogy karácsonykor inkább jelen van a szeretet, mint az év más
napjain? Vajon ilyenkor kevesebb aljas indulat forog a szívekben és az elmékben.
kevesebb vétek és bűncselekmény történik, mint máskor? Bizonyára jóval keve
sebb: hiszen a lakosság nagy része kiköltekezett, otthonában ülve élvezi az "adni
jobb, mint kapni"című társasjáték izgalmait; s nem utolsósorban azért is csen
desebb a karácsony, mint a többi nap, mert néhány óráig szünetel a közlekedés.
Am ezen a címen kinevezhetnénk a szeretet ünnepévé a két évvel ezelőtti ta-
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xisblokádot is, vagy azt a hövíhart, amely hat esztendővel ezelőtt eltemette az
országot, és ezáltal az embereket közelebb hozta egymáshoz.

Sokszor elgondolkodtam rajta, miért fog el olyan heves ellenérzés, valahány
szor karácsony előtt munkahelyen, vagy karácsonykor családi körben felhang
zik a jól ismert ének. Talán az ellen van kifogásom, amit az ének szavai kijelen
tenek? Semmiképpen sem. Miért is bántana engem, ha meghallom, hogy
.mennyböl az angyal eljött hozzátok, pásztorok"? Kétségbe vonhatom-e az ének
igaz voltát csak azért, mert nem látom a mennyet, ahonnét az angyal jöhetne, s
nem tudom, hol van az a Betlehem, ahová sietve menve láthatnám, ha a pászto
rok egyike volnék? (Vagy ha legalább látnám a pásztorokat, de csak közlekedési
jelzőtáblákat látok.)

Kétségbe vonhatom-e azt, ami számomra nincs jelen?
Es különben is: ha összehasonlítom a fönti kijelentést (amely szerint menny

ből az angyal eljött) egy másik kijelentéssel, amelyet az átlagos emberek ezer
szer, a pénztárosok milliószor is elolvasnak, és amelyet soha nem szokás két
ségbe vonni (amely szerint a bankjegyhamisítást a törvény bünteti): vajon a szó
mélyebb értelmében melyik tartalmazza az igazságot, függetlenül attól, hogya szó
kiiznapi értelmében hiszek-e benne vagy sem?

Nem az éneket, nem is a dallamot érzem bántónak, hanem a hangszalagok
rezgését és a szájak mozgását. A hazugságot, amely a mindennapi élet sivárságát
- egy valóságos vagy vélt szakadáson átlépve - még vigasztalanabbá teszi.
Az öncsalásokat. amelyek - ahelyett, hogy szétmállanának - egy pillanatig
cinkosan összekapcsolódnak és megerősítik egymást.

Ezek után megpróbálok válaszolni arra is - bár ez nem könnyű-, mit jelent
számomra Jézus születése. Nézőpontom a kívülállóé; nem születtem és nem
nevelődtem bele a keresztény hagyományba, s ha műveltségem telítődött is a
kereszténység elemeivel, megválaszolatlan kérdéseim sorát éles határnak látom,
amelyen túl nem vagyok képes közeledni hozzá. Am ez a határ - ha úgy
tetszik: fal - üvegből van: nemcsak éles és kemény, hanem átlátható is, és
nemcsak átlátható, hanem, egyedüli fényforrás lévén (hiszen az antik-pogány és
a zsidó hagyomány is ezen keresztül látszik), maga felé is vonzza pilJantásomat.
Mi vehető észre Jézus születéséből az üvegen át?

Azt a felfogást, amelyből következőert a karácsony egy történelmi személy
majdnem kétezredik születésnapja volna, pedánsnak és kicsinyesnek tartom.
Egyikünk sincsen abban a helyzetben, hogy megfoszthatná Jézust attól, amit
ráruházott a hagyomány. Filológiai és történelmi kutatásokból, teológiai meg
gondolásoktól függetlenül: a múlt idő nem Ausztrália, ahová, ha drágán is, de
át lehet telefonálni, s amelyre, bár fejjel lefelé lóg, mégis rábökhetünk. Vagy
hiszünk abban, amit mond az Evangélium, vagy, ha nem hiszünk benne, és kí
vülállók vagyunk, legalábbis el kell fogadnunk igaznak; máskülönben egy olyan
történetnek válunk jelentéktelen, ám kétségkívül negatív szereplőivé, amelyről
magunk döntöttünk úgy (akár tudatosan, akár tudatlanul), hogy igaztalan és
átélhetetlen. Jézus születését a magam nézőpontjából sem láthatom egyébnek,
mint ígéretnek; olyan ígéretnek azonban, amelynek beteljesülése már majdnem
kétezer éve húzódik, s így teljességgel a belátható időn kívülre került.

Ez az elhúzódás olyan folyamatoknak, olyan állásfoglalásoknak és olyan bű

nöknek vált okozójává. amelyek a beteljesülést nemcsak az időn, hanem a va
lószínűségen is kívülre helyezik; a magam nézőpontjából egy olyan világvége
sejlik föl, amelyből a megváltásnak hiányzik még a reménye is.
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Ám ha ez így és ilyennek látszik, akkor is: lehet-e az ígéretre azt mondani,
hogy nem igaz, csak azért, mert mindeddig nem teljesült be, és mert az embe
riségnek esetleg rövid időn belül szembesülnie kell azzal, hogy nem is fog be
teljesűlni? Lehet-e azt mondani, hogy az emberiség történelme, amelyet éppen
az ígéret és az ígéretben való hit formált történelernmé, semmire sem volt jó?
Lehet-e ilyen ítéletet hozni - akkor is, ha a történelem, célját el nem érvén,
rövidesen végetér, vagy esetleg máris végetért, és mi már csak az epilógusban
tengődünk?Kárhoztathatjuk-e az előttünk élőket súlyos tévedéseikért, amelyek
miatt nekünk és az utánuk élőknekkell bűnhődnünk sokszorosan - és amelyek
bennünket még súlyosabb tévedésekre kényszerítenek? Vajon a tévedések láncola
tának a reménykedés volt-e az oka, vagy inkább a reménykedés elhalványodása?

Es ha valakinek megfordul a fejében, hogy az ígéret nem vol! igaz: vajon ez
nem még inkdbb a megváltás szükségessége mellett szólna-e? Es jobb irányba
fejlődött volna-e az emberiség, ha remény helyett megátalkodott kétségbeesés
ben váltják egymást a nemzedékek évszázadokon át?

Befejezésül az ünnepről is szeretnék beszélni. Gyerekkoromban a Damjanich
utca és a Dózsa György út sarkán laktunk, ezért az ünnep foga1mát egész éle
temre beárnyékolták a katonai díszszemlék és a munkásőrökkel szegélyezett,
bömbölő hangszórókkal nyomatékosított májusi tömeghódolatok. (A kevéssé
idilli karácsonyokról s a többi gyerekkori alkalmakról most nem szólva.) Orőkre
elirtóztam az ünnep külsőségeitől, a dekorativitás iránti minden vonzalmam
ellenére. Számomra az ünnep a fennálló felfüggesztését jelenti, azáltal, hogy - ha
egy pillanatig is - valami mél yebb értelemben létező jut érvényre. Az ünnep:
az erősebb érvényesség diadala, függetlenül attól, hogy e diadalban két ember
vagy százszor százezer ember osztozik-e.

Eszembe jutnak a régiek, akik, legalább egyszer egy évben, asztalukhoz ültették
szolgáikat: és eszembe jut az a mai színház, ahol a műszaki személyzet - ugyan
csak egyszer egy évben - eljátssza a János vitézt, miközbena színészek világítanak.

Kelényi Béla
A sötét ragyogása

Újra találkozunk. Mennyi minden, egy kézmozdulat íve, egy reménytelen oisszanézés,
az üres kapu, mennyi emle1c forog egyetlen középpont körül. Mennyi várakozás. Ujra
egy kivágott fa az ablak elo1t. A gyertya1c reezketá, remegő fényében kivilágosodó sötét.
Minden együtt, minden itt van, amit együtt éltünk. A swmbat reggelek, a várakozások
a hideg utcán, azebédhez felrakott fehér abrosz és agyors búcsúcsókok a sötét kapualjban.

Minden együtt. Megérkeznek az eltávozottak, hozzák magukkal rnindazt,
ami befejezhetetlen. Ajándék-halmok borítják a padlót a fa alatt. Itt van minden,
ami történt, mindenki, akit elhagytam, aki elhagyott és akik együtt maradtak
velem. A fa körül mindenütt romok. A gyermekkor paradicsoma a kiűzetés

után. Otthon vagyunk.
Lopusanszkij egyik filmjében, a Halott ember leveleiben a háború időn kívüli

terében, egy múzeum pincéjében írja leveleit eltúnt fia számára a "halott ember",
az apa. Körös-körül a múlt néma, használhatatlan rekvizitumai, múzeumi tár
gyak és halálra váró emberek a kreatúrák végzetes és érthetetlen szímbiózisá-
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ban. Az idő most mozdulatlan, nem képes leépülni a természet öntudatlan
ságába sem. Mindenütt a felhalmozódott szemét egy alattomos, minden fényt
magába nyelő apokalipszis áttörhetetlen éjszakájában.

Karácsony van. A "halott ember" és az elnémult gyerekek a világ hulladékai
val feldíszítik a fát, a 'Világ Fáját. A várakozás most véget ér. Otthon vagyunk,
úgy, ahogy mindig otthon akartunk lenni, egy végtelen pillanatig most összeforr
mindaz, ami jóvátehetetlenül szétszakadt. Hát ennyi. Sorban kialszanak a gyer
tyák. Imádkozás még ez is? Nem tudom. Elhalványul egy fa képe, már csak az
ablak világít. Kívül ragyog a sötét.

Varga Mátyás
Az egyetlen ünnep

A dúsgazdagról és a szegény Lázárról szóló evangéliumi példázatban Lukács
evangélista úgy állit jaelénk a gazdagot, mint ,,aki biborba és patyolatba öltöziitt, és
nap mint nap fényes lakomát rendezett" <l6,19b). Az ünneplésben tobzódó gazdag
gal szemben pedig ott találjuk Lázárt, akit szerencsétlensége kirekesztett, szám
űzött az ünnepről. Es nyilván azt a kérdést sem kerülhetjük meg, hogy lehet-e
tobzódni az ünnepben, hogya tobzódás nem éppen ünneptelenségünk leplezé
sére,elfeledtetésére szolgál-e, Paul Virilio nemrégiben magyarul is megjelent köny
vében (Az eltűnés esztétikája) felidézi a modem ember ünneptelen ünnepének szim
bólummá nőtt, riasztó szakadékát a TItanic végzetes pusztulását. Elmondja, hogy
mivel a katasztrófát .az óriási jármű utasai képtelen, valószínűtlen feltételezésnek
tartják", ezért, "míg süllyed a hajó, a zenekar játszik, s mindenki táncol tovább".

Napjaink emberében, azokban a tömegekben, akik nem váltak, nem válhattak
a Titanic utasaivá - talán éppúgy, mint Lázárban - egyszerre van meg a lu
xushajó lehulló morzsái utáni sóvárgás és saját kitaszítottságuk egyre mélyülő

tudatosítása.
A gazdagot saját gazdagsága, Lázárt szerencsétlensége taszította ki az ünnep

ról. Mindketten beléphetnének, de csak együtt...
Amikor ezt a példázatot értelmezzük, jobban tesszük, ha nem két külön em

berre gondolunk, hiszen mindannyiunkban ott lakik - egymás mellett - a
dúsgazdag és a szegény. Olyan közel vannak egymáshoz, hogy szinte bőrükön

érzik egymás lélegzését. A gazdag az, akinek sikerei vannak, akit elismernek,
szeretnek, aki ünnepeI. A szegény az, akinek a kudarc, az elutasítás, a magány és
az ünnepről való kitaszítottság jutott osztályrészül. Tennészetesen a gazdag gaz
dagságából következne a kezdeményezés. Ugyanúgy neki róják fel, ha önteltsé
gében megfeledkezik a szegényről, mint ha a távolságtartás minden közösség
vállalást visszautasító kegyetlenségében a szegényt a szerencsétlenség vermébe
taszítja.,Ové a nagyobb felelősség. O kapott részt a megalázásból és fölemelésbo1.

Az Oszövetség a gazdagságot, a vagyont még az áldás jeleként értelmezi.
Jézus azonban már bizalmatlanul tekint minden gazdagságra, mint olyan aka
dályra, mely lehetetlenné teszi az ünnepre való belépést mind önmagunk, mind
mások számára. A szegénység evangéliumi fölmagasztosulása végső soron an
nak elismerése, hogy az ember gazdagsága - a hamis ünneplésbe menekülve
- nagyon könnyen lemond arról a hatalomról, mely az igazi ünnep megterem-
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téséhez: Lázár asztalhoz invitálásához adatott. A gazdagság hatalma nem csak
az elfogadásra, megértésre, vállalásra szél, hanem egyszersmind életet adó
(vagy pusztulásra taszító) erőként kaptuk, mely ennél fogva az emberi élet re
ménytelen helyzeteiben válik az isteni pazarlás eszközévé. Néha úgy állunk
kibogozhatatlannak, megoldhatatlannak hitt kapcsolatainkban, hogya teljes re
ménytelenség kezd kapaszkodni szívünkben. Ha életünk csontokkal telt völgyé
ben széttekintve az Ur tőlünk is - mint Ezekiel prófétától - megkérdezné:
"Emberfia! Eletre kelnek-e még ezek a csontok?" (37,2) - két dolgot felelhetnénk.
Először is azt: "Uram, ne haragudj, de a bennem élő Lázár már annyira szenved,
olyan hevesek fájdalmai, hogy nem tud gondolni semmi másra..." Vagy - ha
megadatik - válaszolhatjuk együtt a prófétával a legtöbbet, amit ember mond
hat: "Uram, Uram, te tudod!" (37,3) Míg az első válasz nagypénteki keserűsége
a szenvedő Jób és Lázár társává tesz bennünket, addig Ezekiel szavai egy hir
telen mozdulattal föltárják az egyetlen Ünnep, a Húsvét fényben úszó termének
ajtaját. Es egyszeriben mérhetetlenül gazdagnak érezzük magunkat. Olyannyira
gazdagnak, hogy így szólunk a csontokhoz: "Ti száraz csontok, halljátok az Ur
igéjét!" (37,4) Es a csontok életre támadnak. Es igen-igen nagy sereg lesz. Ide, ebbe
a terembe pillanthatott be Kosztolányi egy nyitva felejtett ajtó résén (hogy az
övé volt-e ez az ajtó vagy másé, nem tudom), amikor a Hajnali részegségben így
kiált fel: ,,az égben bál van, minden este bál van". Es erről a teremről tesz tanúságot
a szerzetesközösség is, ahol élek, amikor az elöljáró naponta ezzel a fohásszal
fejezi be a közös étkezést: "A mennyei lakoma részesévé tegyen bennünket az
örök dicsőség Királya!" Mert természetesen, ahogy Unnep, lakoma is csak egy
van: a húsvéti. Dúsgazdagok és Lázárok ide kaptak meghívást, de a gazdagok
csak a Lázárokkal együtt léphetnek be, hiszen azért kapták gazdagságukat,
hogy legyen miből fedezni a Lázárok költségeit. Ha azonban magukra költik
mindazt, amit kaptak, soha nem léphetnek be az Unnepre...

A karácsonyi evangéliumban szereplő pásztorokat, akiket a korabeli zsidó
közvélemény a vallási élet perifériájára utasított, mivel életük, munkájuk nem
tette lehetövé számukra, hogy megtartsák a vallási előírásokat, nyugodtan te
kinthetjük Lázár tarsaínak.A Messiás születése, a hirtelen megjelenő menyei
seregek sokasága máris az Unnep jelenvalóságának rése elé állítja őket. Hiszen
abban a pillanatban már végérvényesen világossá válik, hogy nem csak minq.en
este, hanem mindf!rökto1 tart az Unnep. Isten Gazdagsága jött el, hogy az ő sze
génységüket az Unnepre vezesse. Es annál az asztalnál, a húsvéti lakoma asz
talánál örökto1 fogva folyik egy beszélgetés. Hogy miről? Egyrészt mindarról, amit
eukharisztikus ünnepléseink elsődlegesen sejtetnek. Ahogya mi ünnepeink,
szentjeink is e lakoma szövetében (texturájában) válnak értelmüket nyert, felra
gyogó drágakövekké, úgy válik az eukharisztikus jelenlét is az áthallgatózás (a
csend föltételezésében) beszédes helyévé. De nem szabad megfeledkeznünk ar
ról sem, amit az imént a lakoma szöveteként emlegettünk. Hiszen ez a teljesen
tiszta beszélgetés önmagában is képes arra, hogy már-már a drágakövek erejével
ragyogva eukharisztikus e1ménnyel ajándékozzon meg bennünket. Vagy azt is mond
hatnám, hogy itt, ebben a kontextusban életünk profánnak hitt eseményei is ugyan
azon lakomába történő áthallgatózássá, vagyis eukharisztikus élménnyé válnak.

Ottlik regényének, az Iskola a határonnak végén a körbe járó cigaretta, Ester
házy Függójében a kamasz hősök éjszakai fürdése, ahol "oltár lett a tó", mely
körül - mint "daliáls káplánok" - "a cirbolyafenyo7c celebrálták a misét", kifejezet
ten is utalnak az eukharisztikus ünnepre. De ugyanez az áthallgatózás szólal
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J!leg - hogy csak a legkedvesebbeket említsem - Pilinszky vagy Nemes Nagy
Agnes 1írájában. Pilinszkynél emberi létünk, Nemes Nagynál emberi világunk
szegénysége kezd el ragyogni egy kapott gazdagság fényében. Es éppen ez a
belülrol jituó ragyogás tárja fel, érteti meg az emberi lét, az emberi világ értelmét
ugyanúgy, ahogy képes volt mindent fölforgatóan elementárissá válni. egy ide
gen gyermek születésének csöppet sem kultikus történésében is.

Attól kezdve, hogy angyal jelent meg Máriának és a pásztoroknak, attól kezd
ve, hogy Valaki kilépett az ünnepi teremből, hogy Lázárt bevezesse, a kultikust
végérvényesen fölváltotta a szakrális, mely kirekesztettségünk végső lerombo
lását jelenti.

Poszler György
Mátét olvasom

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyu1tek, ő pedig szólásra
nyi~otta ajkát.

Eletkorom és történelmi korom hozza: veszteségeim számolom. Az ünnep
lehetőségét meg akarom tartani. N~ szeretném, ha kicsúszna alólam. Ezért
tépelódöm róla. Evente többször is. Unnepelni lehet szakrálisan-mitológikusan
- például húsvétkor; histórikusan-mitologikusan - például március 15-én, in
tirnen-meditatíve - például karácsonykor. Persze a karácsony is szakrális-mito
logikus. De aki tudta, intimmé avatta; aki tehette, meditatívvá emelte. Az első

höz vallásos hit kívántatik - tudom, elveszítettem. A másodikhoz elmélyülési
lehetőség kívántatik - talán elnyerhetem. Maradt tehát az intim meditáció.
Ehhez olvasom Mátét. Hívő hitetlenként, hűséges vitatkozóként. Tanulok belőle

antropológiát, etikát, sőt, politikát is. Ezekről ez ünnepi magábaszállás.

1. Antropológia. Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem
testetek miait, hogy mibe öltöztök...Nézzétek az égmadarait! Nem vetnek, nem aratnak,
csűrbe sem gyújtenek - mennyei Atyátok táplálja o7cet... Nézzétek a mezo7c liliomait,
hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Sala
17w1'] sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egyezek közül.
, Eg madara, mezők lilioma? A közvetlen-reflektálatlan lét egyszerű öröme.
Edenkert-álom, aranykor-mítosz, boldogok szigete. A bölcs kreátor kézenfogja
a boldog kJ.:eatúrát. Ezt vette el a kígyó szava, a tudás a1mája. Es az ember
kivettetett. Aldott gyermekkorból átkozott felnőttkorba;védő paradicsomból fe
nyegető természetbe; önfeledt időtlenségből vad történelembe. Hogy újratalálja
maga erejéből, amit elveszített saját akaratából. Közösen, emberiségként, láza
dása által, eljátszotta. Egyénileg, személyiségként, megváltása által, visszanyer
heti. A felnőtt tudatos szerzeményeként, amit a gyermek tudattalanul eltékozolt.
Ugyanezt, de magasabb szinten. Nem ajándékként, de jutalomként. A mítoszt
szeretem benne, nem a tételt. Erkölcsdrámaként élem, nem vallási tanításként.
Nevelódési regényként hiszem, nem tételes útmutatásként.

Hogy is tanítja a modem teológia? Az ember nyitott a transzcendenciára.
Isten kész az üzenetre. Hogya természetben közvetetten, a kinyilatkoztatásban
közvetlenül megmutassa önmagát. Nem tényként, hanem titokként; nem meg-
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fejtettként, ge megfejtendőként. Így valahogy, igen. Nem ég madaraként, akit
táplálnak. Am természet gyermekeként, aki felneveli magát. Nem mezők lilio
maként, akit felöltöztetnek. Inkább történelem fiaként, aki megtalálja magát.
Persze talán csak keresi a felnevelést, vágyjaa megtalálást. De éppen ez a lényeg.
A keresés és vágy. Meg az önmaga-esinálás reménye. De nemcsak önmagára
figyelve. Hanem a transzcendenciára is. Nem eredményként, ám folyamatként.
Nem metafizikai valóságként, de metaforikus lehetőségként.Nem bizonyosság
ként, inkább talányként. Talán egyenértékúek az ítéletkor: kínzóan nyomozott
rejtély és egyszerúen talált trivialitás.

2. Etika. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a töroényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el
nem műlik, egy i betű vagy egy vesszóCske, sem vész el a töroénybol... Hallottátok a
parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. En pedig azt mondom nektek, ne szálljatok
szembe a gonosszal.

Nos, a törvényt tisztelem. És - egyes fajtáit - öröknek hiszem. De a go
nosszal szembeszállok. Es - összes fajtáit - üldözendőnek tudom. Hogy nem
mindig tettem, mert féltem? Bizony: nem mindig tettem, mert féltem. De sokféle
tűzben kiégett bennem a félelem. Es teszem ezután, míg erőmből telik. Felismer
ni a gonoszt - úgy vélem - nem nehéz. Mert láthatóvá lett sokféleképp. Agos
ton - ha jól emlékszem - azt tanította: a gonosz nem külön princípium: Csu
pán a jó hiánya. En - biztosan tudom - azt gondolom: a gonosz külön prin
cípium. Eppen a jó ellentéte. Különvált, önálló életre kelt. Legkésőbb a 20. szá
zadban. Es átjárta, legalábbis beárnyékolta a köz- és magánéletet. Mint történel
mi- és politikai-, gondolkodás- és magatartásbeli gonosz. Ezért kell szembeszáll
ni vele. Történelemben és politikában, gondolkodásban és magatartásban.
Ahogy tehetem: például az írott szó eszközével.

Ez pedig etika kérdése. Erkölcsi tőke kell hozzá és a hit tudata. Legalább is
reménye. Honnan veszem? Hagyományos válaszok adódnak. Vehetem valami
transzcendenciából- két változatban is. A mérce - mindkét esetben - rajtam
kívüli. Ezért transzcendenda. Lehet túlvilági teremtő és általa adott törvény 
szakrális transzcendencia. Lehet evilági történelmi és benne felismert törvény 
profán transzcendencia. Ez erkölcsi tőke és hit alapja: igazodás a külső törvény
hez. Am a külső törvény hitét - a teremtőét és történelmét - többé-kevésbé 
elveszítettem. De vehetem valami immanenciából - legalább egy variációban. A
mérce - ez esetben - bennem. Ezért immanencia. Hogy megvalósítottam lehető

ségemet és megfogalmaztam törvényemet. Ez erkölcsi tőke és hit alapja: igazodás
a belső törvényhez. Es a belső törvény hitét - megvalósítását és megfogalmazását
- többé-kevésbé - elnyertem. Talán elég, hogy szembeszálljak.

3. Politika. 6uakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül
ragadozó farkasok. C;yümölcseikrol ismeritek fel o1cet. Szednek-e tövisek közül szólo? vagy
bogáncsról fügét? Igy minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyü-
mölcsöt. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jógyümölcsöt. ,

Hamis prófétát pedig láttam-hallottam eleget. Nem vagyok önelégült. Am
többnyire felismertem. Báránybőrben a farkast. Nem akartam tövis közt szőlőt

szedni, bogáncsról fügét. Felismertem szónoklattá patetizáltan, tudománnyá sti
lizáltan, katekizmussá szimplifikáltan. Ez utóbbi a legveszedelmesebb, vagy
legtettenérhetőbb.Egyszerűméreg. Emlékszem az egymásra mutató próféta-ka-
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tekizmusok torz világosságára. Tizenévesen leventefoglalkozáson: mi a bolse
vizmus? A nemzetközi zsidóság örök világhatalrni törekvésének aktuális meg
jelenési formája. Huszonévesen egyetemi szemináriumon: mi a fasizmus? A fi
nánctőke legreakciósabb, legimperialistább, legsovinisztább elemeinek nyílt, ter
rorista diktatúrája. Az első pogromra uszító áligazság. A második tendenciózu
san torzított féligazság. Faji gyűlöletet ébreszt az egyik, osztálygyűlöletet a má
sik...Onálló életre kelt bennük a gonosz. Hogyne szállnék szembe?

Onálló életre kelt bennük a gonosz, de mindkettőmúlttá lett? Nem hiszem.
Inkább összefonódott és feltámadt. Mintha az osztálygyúlölet is a fajgyűlöletet

fűtené. A szegény nem csak a gazdagra haragszik, de az idegenre is. Mint a
történelemben annyiszor. Még csak apró tüzeket szítanak a hamis próféták. De
találkozó fészkekból magasra lobbanhat a láng. Hangos szó kell ellene. Türel
mes, de kemény; érvelő, de nem alkuvó. Kinek ,lehet hozzá történelmi hivatása
és erkölcsi ereje? Persze, minden írástudónak. Am nem tagadom: Jézus egyhá
zára gondolok. A Hegyi Beszéd igazságainak históriai szimbólumára. A magá
nyos gondolkodó szólhat. De hallatszik a szava úgy, mint Rómáé? A magyar író
szólhat. De hallatszik a szava úg}j mint Esztergomé? Nem csak a fenyegetetteket
féltem, hanem az egyházat is. Ne ismétlódhessék - semmilyen formában - a
történelem. Nehogy - megint - mindkettőnek késő legyen.

Megpróbáltam végiggondolni. Máté antropológiáját, etikáját, politikáját. Hívő
hitetlenként, hűséges vitatkozóként. Készülök az ünnepre. Intim meditációval,
arnire esélyem lehet. Nekem ilyesmi az ünnep. Megszakad a hétköznapok sora.
Ebresztóóra neurózisa, sietés stresszhatása, naptárrubrikák klausztrofóbiája.
Nyújtózhat a lélek. A világ, de főként önmaga felé. Hogy elmélkedhessen: hol
tart lelkiismerete előtt, a csillagok alatt. Mert ez a legfontosabb. Az önkontroll
és önkorrekció készenlétben tartott lehetősége. Nem vagyok elveszett, amíg
megőriztem. Tudom, mindez nem szakrális-mitológikus nagyünnep. De talán
kicsinyített mása. Profán magánszakralitás; zsugorított privátmitológia: magam
hoz hasonított, személyes ünnep. Oda lehet állni vele a fa alá. Igy is jöhet angyali
üdvözlet. Gondolván az utolsó sorokra:

Ezzel, Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított,
mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.

Endreffy Zoltán
Kicsinek lenni

Egy csecsemő mint a világ Megváltója, aki nem csak lesz majd az, amikor meg
nő, hanem már most, jászolban fekvő kisdedként is az: ez az ellentét, a tovább
már nem fokozható kicsinységnek és a felülmúlhatatlan nagyságnak ez az egy
beesése a karácsony egyik nagy misztériuma számomra. Ráadásul e paradoxon
ra nemcsak a karácsony eseménye figyelmeztet bennünket, hanem az Ur Jézus
felnőtt tanítóként és mesterként is lelkünkre köti: "Bizony mondom nektek, ha
nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be
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a mennyek országába. Aki tehát kicsi, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a
mennyek országában" (Mt 18,3-4). Mi azonban nem nagyon hallgatunk erre a
tanácsra. Mert ki az, aki valóban kicsi, azaz szegény, jelentéktelen és tehetetlen
szeretne lenni? Nem inkább arra vágyik-e mínden j.jókeresztény" is, hogy nagy
legyen: osztályvezető, főtanácsos vagy főtisztelendő?

De bármilyen "komoly felnőttek" vagyunk is, hacsak nem kérgesedett meg
egészen a szívünk, nem tudjuk teljesen kivonni magunkat a kisgyermekek igé
zete alól. Vajon mi a titka ennek a varázsnak? Miért, hogy egy kisgyermek a
legdurvább lelkű emberből is a gyengédség, a meghatottság, az önzetlenség és
a legtisztább öröm érzését tudja kicsalni? Megkockáztatnék egy tudománytalan
magyarázatot. A kisgyermekek földön túli bája a visszfénye valaminek vagy
inkább Valakinek: a kisgyermekek nagy kiváltsága velünk szemben az, hogy
egész frissen kerültek ki a Teremtő kezéből, s lényüket Isten jelenlétének nyomai
és emlékei teszik oly varázslatossá.

A költők és a festők mindig is közeli rokonságban álló lényeknek képzelték
a kisgyermekeket és az angyalokat:

Mit álmodhat a kisded, hogyha ajkán,
NJint rózsafény azúros nyári égen,
Ugy végigreszket égi, szép mosoly?
~zent fényez, mely a földön szétomol
Es kisdedek szűz arcáról ragyog:
Azt mondja rá az ős dajkamese,
Hogy nyitva most a mennyek mezeje
S ott játszanak véle az angyalok.

(Várnai Zseni: Mit álmodhat.c)

De talán többről van itt szó "ős dajkamesénél" . Hiszen katolikus egyházunk
azt tanítja, hogya gyermekek lelkét valóban Isten teremti, s ezért nem mese az,
hogy egy kisgyermek valóban frissen kerül ki Isten kezéből. Egy kisgyermek
egyszerűsége,készsége, hogy gyanakvás nélkül elhiggyen mindent, amit mon
danak neki, őszinte bizalma, az alakoskodásra való képtelensége, gyen
geségének tudomásul vétele és szégyenkezés nélküli beismerése, mesterkéletlen
szeretete, boldog elégedettsége, az a képessége, hogy bánatát rögtön elfelejtse és
gyorsan megvigasztalódjék, főleg pedig hajlama a csodálkozásra, aminek követ
keztében oly áhitattal veszi szemügyre a világ dolgait: mindezek azt jelzik, hogy
a kis csöppségek még tudnak valamit, amit mi már elveszítettünk, hogy titok
zatos módon őrzik még a kapcsolatot Azzal, akitől mi már annyira elszakad
tunk. A kisgyermek a nála nagyobbra való ráhagyatkozást, a kapni tudást, egy
szóval a hívő magatartást testesíti meg számunkra - s alighanem erre gondol
Jézus, amikor arra buzdít, legyünk olyanok, mint a gyermekek.

Ez talán a legnagyobb dolog számunkra, öntelt, kevély és keményszívű fel
nőttek számára, s minden porcikánkkal tiltakozunk ellene. Mondjunk le nagy
keservesen kivívott rangunkról, fáradságosan kialakított meggyőződésünkről.

amelyeket foggal-körömmel szoktunk védeni a mindenkori másképp gondol
kodók kihívásaival szemben, és ismerjük be, mi, nagyokosok, hogy tanításra
szorulunk, mint egy kisgyermek? Bevallani kicsinységünket, hagyni megkérdő
jelezni nagy kínnal megszerzett önazonosságunkat, elismerni, hogy adott eset-
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ben nem nekünk van igazunk, hanem a másiknak, elveszíteni önmagunkat: ez
felettébb fájdalmas dolog, de az egyetlen útja a növekedésnek. csak ha kicsivé
tudunk lenni, napról-napra, minden helyzetben, ha merjük feladni megszerzett
javainkat, pozídónkat, mindenkori énünket, és kiüresítjük magunkat - csak
akkor tud lsten egyre feljebb vinni és egyre nagyobbá tenni bennünket, "kegyel
met kegyelemre halmozva". "Mert aki magát felmagasztalja, azt megalázzák,
aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják" (Lk 18,14).

,
Bisztray Adám

Találkozási pont

Ha karácsonyra gondolok, nem a betlehemezés, poharak koccintása, a hó bás
tyái felett futó csengős-lovacskásszánok jutnak eszembe, pengő jégen farkasok
körme-írása, nem a jeles napok vendéggyűrúje.A magam szúkebb-tágabb tör
ténelme szerint karácsony-hava a féltésé és a félelemé, a várakozásé, a veszélyé
és éberségé, mely a háborúval kezdődött, és máiglan tart. Akkor nem az éjféli
mise közös áhítata volt osztályrészem, mint első emléke avalahai kisfiúnak. aki
vassal vert kolompok állomásain át menekült a Liberátorök mérges és mélyhan
gú mennydörgése közt Udvarhelytól Budáig. LEGIVESZELY BUDAPEST, siví
tott a rádió. Hiába feledném, a megszentelt idő öröménél ma is erősebb a sötétlő

emlékezet, a füstfeketén és ekrazitsárgán csíkozott éj, és az ünnepi ,:~cspr9a~z

talnál a gyertyalángot is beárnyékoló sötétkék papír az ablakon. ELSOTETITES!
Aztán a béke penésze és soványkenyerú éveiben - egy idő múltán - inkább
a létszámra figyeltem, hányan vagyunk együtt a szent napon, amikor esteli órán
csengettyűszóután édesanyánk hangján kezdődik a Miatyánk, a feldíszített fe
nyőcske előtt. Ma is azt hiszem, kellene legyen - az idő egymásra csúszott
rétegeiben - egy találkozási pont, a felvillanó vaku káprázatában valami részei
ból összeragasztott fotó, melyen a régen holtak élő arca is látható, és a született,
vagy születendő unokák is feltűnnek. Heten és tán háromszorozva, dédek és
ük-leszármazottak egyetlen fedél alatt el nem férhető szövetsége.

Vendégek jöttek váratlanul, inkább menekültek. Abban az időben ez nem volt
szokatlan. Távolabbi nagybátyámék kerültek elő Erdélyból. Anyám kará
csonyfát állított, s békebeli vacsora került a terülj-asztalkén.

Itt az emlékezet cserbenhagy. Csengőhang. gyertyák fűzére a túje-hullató luc
csemetén, áttetsző pagodán, s egy-két csepp forró viasz hull a kezemre. Szinte
jólesik a rövidke fájdalom, mert az ünnephez tartozik. A homályló sötétben csak
az arcok élét látni, apám nyerges orra, nemes-magas homloka fénylik, anyám
tatáros-örményes, finom asszony-arca, nagyanyámé Jani bácsiéra rímel, Sándor
öcsém feje arany gubó a sötét-tarka szöveten, s valami régidivatú bross csillog,
fekete email, ovális mezőben híjas gyöngyöcskékkel. Tíz-tizenkét hang fog a
maga tehetsége szerint a szenténekbe, Pásztorok, pásztorok, öroendezve...

Edit felzokogott, ráborult apám íróasztalára. Nagyanyám megsimogatta vol
na, de levert valamit, kristályváza tört porrá. (Másnap tudtuk meg, - bár fel
robbantották a maradék hidakat - az oroszok Budafoknál pontont vertek, s a
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T 34-esek, a csúfolt "vasdobozok" a Sörház utcán kapaszkodtak föl, s fordultak a
múútra, a Kamaraerdő alá) S megszakadt az éneklés, anyám előbb imára kulcsolt
keze a függönyt csapta össze, apám a kapcsolóhoz ugrott. Nyolc óra lehetett, téli
vaksötét. Edit mellé kuporodtam a szönyegre, próbáltam vigasztalni, de engem is
elfogott a sírás. Laci, a szépszál tüzérhadnagy, civilben tanár, már fogságba esett,
de unokahúgom - a hetedik hónap magzati biztonságában - hogy is tudott volna
arról, ínségre születik, félárvaságra. Edit húsz éves volt, zöld selyemruhát viselt,
amit a képesítőre kapott, s ha csak szemét, homlokát nézted, ugyanaz a háborús
menyasszonyka volt még, mint otthon, Háromszéki viseletben a rosszul előhívott

fényképen, Laci mellette magasodik, merev szoborarcán semmi mosoly.
Edithez bújva doboló-mocorgó mozgást éreztem, mintha belülről tág ívet

vontak volna ujjhegynyi végtagok. Mindenki a láthatatlan kis jelenlévő gyermek
írását figyelte a feszes selymen, hús-vér köntösén. A termékenység első üzenete
titokkal borzongatott, öröme-félelme a háború veszélyes játékai fölé nőtt. E meg
nyíló bérc, felhő és szakadék, felfoghatatlan jelenéssel, egy várandós asszonyt s
egy csodalátó fiút fogott időtlen buborékába.

Ha igazat mondok, a szenteste puskalövés nélkül telt. A tatár vagy kirgiz
katonák kicsi s borzas lovaikon a jégen poroztak-csattogtak át"a ponton a ~
koké, gépkocsiké volt. Ezek a fiúk először ihattak bort. SISAKBOL,VEDERBOL.
A Szent István hordó kialvatlan szemükre jó álmot hozott.

Karácsony első napján, alig délelőtt, előbb csak egy lövés csattant-süvített.
Dél-délkeleti irányból hasított folyosót a levegőégbe. Az acélköpenybe bújt ólom
parabolája ma is felrajzolható. Jeladás volt, vagy inkább véletlen, mely nem
szerepelt a hivatalos haditervben? Apám kitárta mind az ablakot, hogy utat
nyisson a ferde szögben ömlő hónak, bombák huzatjának. Anyám a megnöve
kedett családot kormányozta le a pincébe, katonásan ágyunkat is kijelölte. (1944)

Feleségem otthon szerette volna ünnepelni a Szentestét, első fiúnk másféléves
volt. Anyánk szervező ereje, szuggesztív egyénisége előtt mindannyiunknak
meg kellett hajolnia. NA,NNYO MEG EL, KILENCVENEVES, KI TUDJA, NEM
EZ AZ UTOLSO KARACSONYA. Akire pedig hivatkozott, nevetve fogadott
minket, és semmi jelét nem mutatta a baljóslatnak. NEM ERTJjM KLARIKAT,
MIT KOTLIK MOST IS A KONYHABAN. MEGSUTOITEM REG A PONfYOT
VAJBAN, AHOGY SZOKTAM, MÉG KIHŰL; s horgolni kezdett a kis zöld fo
telban, amelyet azért szeretett, mert ha beleült, leért a lába. Negyven esztendeje
hordott szemüvege fölött figyelt ránk, szürke haját csontfésű tartotta. Unnep
ide-oda, kedvenc kockásbarna köténye védelmezte az ünneplő ruhát. A hallban
sereglettünk a nagyszoba üveges-függönyös ajtajának megnyitására. Ez anyám
feladata volt, de az is, hogy összegyúlvén az ő hangján kezdódjék a Miatyánk.
Mindez a szokásos koreográfia szerint még váratott magára, a feszült percek,
félórák azért mindenkinek adtak valami szerepet. Sógornőim - még gyerekte
lenek - feleségemnek segédkeztek fiunk fürdetése és öltöztetése körül. Mi hár
man, fiúk, apánk köré ültünk, és a megterített asztal szegletén a piros vermutból
iszogattunk, és vártuk a kávét, holott már kilenc felé járt az idő. Közben benézett
feleségem jelezni, minden rendben, csak éppen az elsőszülött fiú, unoka és déd
hajtás aluszik, tehát csendesebben legyünk. Emlékszem, az utolsó pillanatban
kaptam pénzt, s még megköszönnöm is illett volna a honoráriurnot azért a
könyvért, amely úgysem jelenhet meg. Mintha átok ült volna két-három eszten
dőm munkáján, a feledés füstje nem engedi ma sem, hogy emlékezzem egy
gombra is, amit árából vettem - karácsonyoltam, arra bezzeg tisztán, hogy
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erdélyi utunkról Nannyónak korondi tányért hoztunk, madarasat, apáméknak
fehér aragonit harnutálkát, képtartót.

Anyánk olykor csak bedugta orrát a konyhából. és fordult is vissza, holott ő
volt örökös szervezője a családi ünnepeknek. Míly hálátlan és méltatlanullyukas
a fiúi emlékezet! Anyánk karácsonyi arcára nem emlékszem, mivel egy percre
sem ült le közénk. Mindig dolga volt - halaszthatatlan -, egészen a csengő

szólításáig. Am ekkor már egybefolyt az ima, az ének, majd az ajándékosztás
és a vacsora. Ult velünk együtt a kihúzott asztal bütüjében fáradtan, szótlanul,
kékes-sötét karikával szép zöld szeme alatt. Már fulladt kicsit az asztmájától, de
évről-évre ebben a végkimerülésig folyó szolgálatban hitte a karácsonyi ünnep
lényegét. Szaloncukrot gyártott a szomszédoknak egy régi erdélyi örmény re
cept szerint, s mi pakoltuk ezüstpapírba. Igen, a mi karácsonyunk minden idő

ben és mindannyiunknak nem a teljesülés volt, hanem maga az ígéret. Apánk
nak - mikor mennek haza az oroszok, s lesz végre szabad az ország. S a
bizonytalan létszám és bizonyos remény jegyében elővette kopott barna bórtok
jából a logarlécet. Anyám is Nannyó is ilyenkor gondolhatott Udvarhelyre, az
elveszített első otthonra, idegen kézre jutott házra, szombatfalvi végen a kertre.
Kisebbik öcsém az esküvőn töprengett, a nagyobbik egyetemi állást várt, lakást,
gyermekáldást. Mi sem voltunk híjával a reménynek, másodjára is fiút vártunk,
tavaszi bárányt, ahogy mondják. Anyánk közben bajlódott a ravasz és kiszámít
hatatlan gázsütővel, mely felhasította a mákos-diós csavarás oldalát, és szénnel
vonta be a legendás zserbó..szeletet. Egy-egy ajtónyitás, s az égett szag árulkodott
magányos harcairóI. Az idő telt, s az egyszern unoka sírva-bömbölve megébredt.
Apánk varázsló lett egyszerre, aki bizonnyal nagyapánktól örökölt mozdulattal
vette ölébe. Kicsit ringatta térdén és csönd lett, a sírásból alvás. Emlékszem e va
rázslat kezdeteire, amikor vacsora és lámpaoltás után vadásztörténeteket mesélt, s
mi, nagyobbik öcsémmel ágyunkon felkönyökölve bele-belekérdeztünk. Egyszer
csak apánk azt mondta, FIUK,CSONT! Ezután a hallgatás s az álom következett.

Ujra csend lett, szólni se mertünk, csak vártuk a karácsonyi csengőt, mely
anyánk kötényzsebében volt.

Az utolsó busszal indultunk haza. Feleségem fáradt volt, talán kedvetlen is,
pedig nevetve koccintott apárnrnal, Nannyóval, aki szokása szerint így szólt: 
Fiam, csak annyit töltsetek, amennyit a légy a szárnyára vesz! Tudtuk, hogya
mi hármas karácsonyesténkból már semmi nem lesz. Az úrfi a bundazsák aljára
kucorodott aludni, így még súlyosabbnak tűnt. Mikor az etetőszékbe ültettem,
kinyitotta szemét, anyja futott a fenyőcske fúzéres gyertyáit bekapcsolni, de
azok nem gyulladtak meg, valahol zárlat lehetett. Fiam újra leeresztette sötét
seprűs pilIáit, elejtette a szaloncukrot, a karjára borulva folytatta az alvást.

Csend volt, csak álltunk ketten a sötétben. (1967)

Takács Zsuzsa
Téged médek, amikor az időt mérem

Az ünnepek ünnepére gondolok most, karácsonyra, az örökkévaló napra. Hei
degger idézi Szent Agostont: "Benned mérern, szellemem, az időket; téged mér
lek, amikor az időt mérem. Ne hozz zavarba a kérdéssel, miként van ez? Ne
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vigyél rá, hogy hamis kérdés által eltekintsek tőled. Ne állj magad az útba, s ne
zavard össze, ami téged, magadat érint... A futólag elbukkanó dolgok hangolt
ságot keltenek benned, amely fennmarad, mikor a dolgok eltűnnek. A hangolt
ságot mérem a je1enbeli ittlétben, nem a dolgokat, melyek elmúlnak, hogy őt

fölkeltsék. Hogy magamat hangoltnak találom - ismétlem: ez az, amit mérek,
amikor az időt mérem." "Augustinus a kérdést egészen odáig élezte, hogy fel
tette, vajon maga a szellem az idő?" - magyarázza a fenti idézetet Heidegger,

Az eltört egész átérzését egyetlen közös ünnep, a karácsony feledteti. Es aki
nek kórházi betegágya mellett gondolom végig ezeket a sorokat, anyám terem
tette meg számunkra ezt az ünnepet. '44 karácsonyestéjén főtt krumpliból és
baracklekvárból összegyúrt "szaloncukrokat" aggatott a fára. BeKe van - kiabál
tam sírásig fokozódó bizonykodással -, nézzetek csak ki az ablakon! Sok ilyen
karácsonyunk volt azután is. A szervita-templom melletti bérházban laktunk,
ott fogadtak be minket a kibombázásunk után. Elnyomottak és üldözöttek vol
tunk, akár az ország lakosságának zöme a,z 50-es években, és jogfosztottak aztán
a 60-as években is. Idétlen, a Bizományi Aruházban vásárolt ruhanemúk voltak
az ajándékaink, és persze játék meg könyvek. Volt, hogya gondosan kiválasz
tott, de tűit hamarosan mindig elhullató fa szörnyű csonkításon ment keresztül.
Unokatestvéreinket ugyanis mégsem telepítették ki, mint hitték, így a szüleik
tőlünk kértek néhány gallyat a szentestére.

Karácsony estéjén megszúnt minden feszültség. Körtelefonok kapcsoltak
össze minket később is, otthonról való elköItözésünk után. Karácsony estéjén
megtettük azt, amire a liturgia fölszólít: fölemeltük szívünket az Urhoz, és megil
letódtünk gazdagságunk láttán. A szabadság ünnepe volt nekem ez az este, a
teljességben való összetartozásé, ,~Hogy magamat hangoltan találom, ez az, amit
mérek, amikor az időt mérem." En így értelmezem ezt a mondatot.

Vathy Zsuzsa
Igen és nem

Igen és nem. Bármit szeretnék a karácsonyról elmondani, elém tolakodik a kép,
pedig nem erről akarok beszélni: az 1989-es romániai forradalom.

Katartikus pillanatok voltak, Jézus születése, és itt, a szomszédunkban egy új
világ ígérete. Eletünkben először néztük végig televízión, milyen egy forrada
lom. Rendkívüli karácsony volt, elhanyagoltuk az ünnepi előkészületeket,a rí
tust, magához bilincselt bennünket a televízió, nem bibliai, hanem nagyon is
földi halál és újjászületés a szemünk láttára történt.

Az ünnep első ,napján tudatták velünk, a diktátor halott, rövidesen látni fog
juk a kivégzését. Ejfélig vártunk - karácsonyfa, Csordapásztorok, csillagszóró -,
barátkozva az érzéssel, hogy meghalt a Szörny, a Gonosz, aki ölt, kínzott, állattá
aljasított embereket, és azzal az érzéssel is, hogy nekünk, s a világnak a kará
csonyi vacsorához szolgálják fel a kivégzést. Kötél? Golyó? Valami más? Kinek
a keze által? Es biztosan szükség volt rá?

Az ünnep másnapján érkezett meg a film. A diktátor előbb ingerülten gyú
rögette a kucsmáját, dühösen a plafont nézte, úgy viselkedett, mint aki nem
emberek, vadak közé került. Egyszer csak ott feküdt a földön. Uveges volt a
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szeme, valahonnét vér folyt, birkózott bennünk a gyúlölet, a könyörűlet, és a
kétely is, hogy tényleg vér-e a vér?

Rendkívüli karácsony volt, kétségkívül, a műholdas távközlésnek is része volt
benne. Hiszen más karácsonyokon is öltek - Bajcsy Zsilinszky Endrét Jézus
születése napján végezték ki -, és akkor még nem beszéltünk a koncentrációs
táborokról, munkatáborokról, az elmúlt ötven, hatvan, nyolcvan évről.

Mondhatni, a huszadik század jelképe lett az a három évvel ezelőtti, kará
csonyi kivégzés, a két világháborúé, a fasizmusé, a kommunizrnusé és a mostani
háborüké.

Lehet, hogy okunk van félni: a keresztény világ, az elmúlt évszázadban elve
szítette eleven hatóerejét?

De beszélni nem erről szeretnék, hanem a különféle karácsonyokról: majd
nem annyiféle, ahány évet megértünk. A gyerekkoriak, az angyal, az aranypor,
a káprázat, a glória, a jászol, majd a későbbiek, amikor nagyobbak lettünk, és
amatőr színjátszóként mi játszottuk el az angyalt vagy a pásztort. Dörzsöltük a
szemünkből a~ álmot, ahogy pásztor-subánkról feltápászkodtunk, és amikor
megláttuk az Ur angyalát, a fényességtól nagyot koppanva hanyatt estünk. Ne
hezebb lett a karácsony, amikor az ünnepet mi magunk celebráltuk, egyszer csak
felnőttek lettünk, amit a szüleínktől kaptunk, tovább kellett adnunk a gyereke
inknek.

Ekkorra már többnyire tisztáztuk, hogy felnővehívők lettünk vagy hitetlenek.
Rábíztuk-e magunkat a teremtő értelemre, amely a világot hordozza, vagy nem,
esetleg életünk végéig hezitálunk hit és tagadás, igen és nem között, Nem azért,
mert Istennél sokkal jobb teremtőt találtunk, hanem mert valamiért alkalmatlan
nak éreztük magunkat a hitre. Talán valamelyik szülőnktől örökölt pogány haj
lamunk miatt, talán azért, mert az elmúlt húsz, harminc, negyven év harcos
materializmusa, a politikai programmá tett ateizmus túlságosan fogékony kor
szakban ért bennünket.

De mert gyerekként a keresztény vallásra nevelódtünk, Jézus élete és halála
olyan tanítás számunkra, hogy felnőttként is hozzá igazítjuk gondolatainkat
akkor is, amikor nem vesszük észre, vagy amikor tagadjuk. Jézus, akár hívők

lettünk, akár istentagadók -létezésünk mikéntje, a mérték, az ős-minta, a mérce.
Ma, a bolsevizmusból kilábalt Európában sokan vagyunk, akik felnőtt korok

ra ebben a felemás állapotban létezünk. Istenhez egyszerre nagyon közel és
egyszerre nagyon távol. Gyönyörködünk a vallásban és ragaszkodunk hozzá,
főleg Jézusban, aki a szeretet metaforája, abban, hogy ő kapcsolja össze az em
bert és az Istent, ő az, aki egészen Isten és egészen ember, - és közben úgy
érezzük magunkat, mint akik nem résztvevői, csak nézői egy nagyszabású,
nagyszeru előadásnak.

Aki nem hívő, ritkán büszke rá, és ritkán örül neki. Aki nem hisz, azt nem
hatja át az evangélium szeretete, csak vágyakozik utána, és amikor földi vagy
csillagközi tájakon bolyong, nem azzal az érzéssel jár, hogy Vele, hanem hogy
egymaga van.

Mi, Istentől elkóboroltak, vagy más módon hitetlenek mindig sokan voltunk,
csak most többen vagyunk, - ez is a huszadik század.
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Petz György
_és a gyermek

Távoli, talán királyi ház gyermeke, talán isteni-emberi eredetű; de mindenkép
pen alulról jött. Ismeretlen, évtizedes időszak után győztesen bevonuló, Ile vi
lágból" is lehetne királysága, ha akarná, és "taktikusabb" lenne.

De nem. ,,0" bármiféle ,hübrisz ellen dolgozik, "történik".
Es a keresztútra kerül. Es a keresztre.
Nem hőstípus.A "hősnek" az itteni, napi taktika is fegyvere kell legyen. Nem

is "zseni", hiszen annak kizárólag a holnapot kell elhoznia; ha azon túlira irá
nyulna - csupán habókosnak minősítenék. Ki lehet akkor vajon? Hiszen, ha
élettelen dogmák anyagává szelidülhetne, intézmények meg nem tarthatnák az
emberek napi és örök lelkében.

Talán mindvégig "gyermek". Aki a legtöbbet tudja a "másik" világról, amely
nélkül ez "itteni" élhetetlen - s egyben a bennünk rejlő gyermek is. A soha fel
nem növő, mert egész létünkre kérdez rá kötöttségek, hízelgések nélkül.

Nem akar mítoszt teremteni. Alkalmatlan rá. Nincs látványtervezője, koreog
ráfusa. Mindenkit az egY.,;'zemélyes, legbensőbb misztériumra emlékeztet, amely
alól nem ad felmentést. O megváltotta a világot, az e világban levőknekmaguk
tól kell a világot megváltani. Vagyis a legkisebb mértékben megterhelni azt,
miként talán Isten is azokat kedveli leginkább, akik egyre inkább békén hagyják.

Emberünk tekergeti a mítoszkereső gombot, s közben a legkevésbé tud ün
nepelni, kérdezni, hogy választ kapjon. "Szinte" elfelejtődik, hogy "van", hogy
"lehet". Pedig be van kerítve. Az Atya és a Gyermek közé szorult, még így is,
saját útjának elején.

Nagyon fog emlékezni, nagyon fog gondolkodni.
Hiszen karácsony van, szeretet-ünnep.
Minden születés provokáció. Kihívás. Elégedetlenség a fenná1lóval. Minden

születés megbékélés. Belenyugvás. Elégedettség a fenná1lóval.
Csillagpor hull a gyermekre - fény a legsötétebb éjszakán.
Es a gyennek minden emberben bennreked. A meghajló, ráncosuló szemei mö

göttugyanúgy ott van, miként a meglett felnőttben. A gyermek eredeti. Bűntelenség
közeli. Pontosan néz, talán a csillagpor teszi. Látja a felnőttségen túl az "utalást".

To1e történik - bármi is legyen. Az a baj, ha nem érte.
A kerülőutak. az elveszések. Még egy mesében sem tévedett el gyermek.

csak a felnövésben. Amikor magát veszíti el. Valahova odahagyja. Az apró bírót,
aki bölcsebb az írástudóknál és ártatlanabb.

Ritoók Zsigmond
....."Üdvözítő született ma nektek..•"

~ angyal nem mondja ki, hogya kisgyermek az Üdvözítő, csak kijelenti az
Udvözítő születését, és arról beszél, hogy szavai igazságának a pásztorok szá
mára bizonyító jele van. A pásztorok elmennek és értelmezik a jelet: minden
úgy van, amint azt az angyal mondta, az angyal igazat beszélt, valóban meg-
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született a Szabadító. Örömmel és Isten-dicsérettel mennek haza, de semmi jele
annak, hogy felismerték volna a gyermekben a Szabadítót. Az első, aki a gyer
mekben a megígért Megváltót, a nép és minden nép Megváltóját felismeri, Si
meon, aki ezt egyben a maga életére is vonatkoztatja: számára személy szerint
is beteljesült az ígéret.

A vallástudomány szerint az ünnepben az ünnepet ülők az ünnep alapításá
nak, a kezdetnek a pillanatába lépnek újra meg újra vissza, s azt mint jelenlevők
élik meg. Igy teszi fel nekünk is újra meg újra a karácsony az értelmezés kér
dését. Karácsony azt jelen~.-e, amit a pásztoroknak: igaz az, amit a kijelentés
mond, van Isten, született Üdvözítő, s mi örülünk ennek az igazságnak, amely
azonban elméleti, személytelen marad, életünket nem befolyásolja, vagy azt,
amit Simeonnak: megszületett az Udvözítő, világosságul a pogányoknak, dicső
ségül Izráelnek, s ez a születés az egyén számára is valami újat, gyökeres vál
tozást jelent, Isten ígéretének személyre szóló teljesülését is, mely azután az
egyén egész további életét meghatározza,

Számomra karácsony ezt jelenti. Udvözítő született ma nektek. Nekem is.

Jókai Anna
Mit jelentek neki?

Mit jelent Jézus születése? A megvalósulást. Az "Én vagyok" fizikai testesülését.
Az idő beteljesedését, annyi jel és előkészület után. A halál halálát - a szaba
dulást. Aldozatot, amelynek van már ereje a leghatalmasabb szellemi lényt,
Krisztus befogadni. A Földtörténet fordulata ez: a kegyelem kézzel tapintható
megjelenése a már-már veszendőemberiségnek. Az Udvtörténet kozmikus ese
ménye: leszállás a csillagövön át - önkéntes zsugorodás; valami elképzelhetet
lenül iszonyú szenvedés. A három év, a kereszthalál ismert. De nem ismert (és
szentséges titok még) az út, a legmagasabb szférából ide, a megkeményedett
anyagú mélybe. A vállalt szellemi fájdalom mértéke képzelőerőnketmeghaladja.
S ha a jézusiíkrisztusi) szenvedésre gondulunk, ritkán gondolunk erre; pedig a
látszólag ok nélküli lelki gyötrelmek, a lelki zuhanások, a kínlódás egy másik
ember miatt ennek az áldozatnak hasonmásai, milliárdos kicsinyítésben persze, s
annak tudatával, hogy mi sohasem lehetünk teljesen ártatlanok, s nem önszán
tunkból kapjuk a megmagyarázhatatlan szenvedést.

A krisztusi minőség már a vérével együtt benne van a Földünkben - éteri
alakja még megpillantásra vár. Még mindig nem tudjuk egészen: ki O? S bár
kétezer éve itt van, még mindig keressük. Ezért mondhatja Bodelschwing:
"Ktjsztus nem múltunkként áll mögöttünk, hanem reményünkként. előttünk!"

O a Kapu. S most már rajtunk múlik, észrevesszük-e, s ha észrevettük:
tétován ácsorgunk-e előtte,

vagy kerüló-utat választunk,
(jobb esetben: vargabetúvel,
rosszabb esetben: zsákutcával)
vagy nagy lélegzettel, bizalommal
legalább megkopogtatjuk az ajtót.
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Ez az a Kapu, ami mellett nincs "kiskapu", a mégoly leleményes emberi
furfang számára sem.

A lehetőség adottá vált a realitásban. Szabadságunk dolga elutasítani, vagy élni
vele.

- Mit jelent nekem?
Semmi egyébbel be nem tölthető hiányt. Megfeszített figyelmet: össze ne té

vesszem a "hasonlóságok nagymesterével." A még-mindig-kicsinységem szo
rongató tudását. A "nem vagyok méltó" pesszimizmusát, a "de csak egy szóval
mondd" optimizmusával oldva. Szigorú önfegyelmet, hogya divatos, hamis
"együttműködésiszerződésnek" be ne ugorjak,

mert Jézus(Krisztus)
nem segítő partnere holmi bizniszmeneknek,
nem kisajátítható a pártprogramokban,
nem öncélú sikereink menedzsere,
nem szirupos plakátszöveg,
nem önkényesen használt szimbólum kétes ügyek támogatására, ilyen-olyan

irodalmi műben,
nem randevú-fél, hogy csak úgy könnyedén"találkozgassunk" vele,
nem gerjesztett hisztéria,
s nem a boldog égért a boldogtalan földet cserbenhagyó hűvös nyugalom.
S egy utolsó kérdés, kéretlenül. Félve, bizakodva:

- Mit jelenthetek én/te Neki?
A megsokszorozódó sokaság, személyében külön-külön? Micsoda nusztéri

um, ami egyenként is képes ezt az irdatlan tömeget beölelni?
Nem tudom. Nincs rá szavam.

Mégis: ha mindenek elhagynának,
O az, aki számon tart, s ezért megtalál.

S ha már senkinek sem vagyok fontos,
Neki fontos vagyok.

Beney Zsuzsa
A létező hiánya

Lehet-e Istene annak, akinek karácsonya nincsen? Nem csak elzárt titokként
gondolok Jézus megszületésében az Isten emberré válására, hanem a karácsony
ünnepeként elsősorban az Istenszületés földi esernényére és a mi asszisztenci
ánkra ehhez az eseményhez. Mert nagy az asszisztencia, a karácsonyi játék szce
nírozásában is: az angyalok kórusa, csordapásztorok és az anya mellett a szelíd
állatok, áttetszően gyengéd szeretetükkel, az emberinél nagyobb és mélyebb
létezés, mely épp olyan kozmikus keretbe fogja Isten emberré válásának szülő

fájásait, mint minden más földi születést. Közös fájdalomba, olyanba, ami nem
válik el az elszenvedőtől. A szülő nő úgy érzi, hogya mindenség erőlködik vele
együtt. Nem csak az anyagi világ, hanem a létezés egésze feszül meg, hogy
önmagát kiterjessze és megújítsa, s mégis, mindörökre, egyenlő maradjon ön
magával: mint az asszony, mikor megszüIi önmagából és önmagában az anyát,
és a magzat önmagából az embert, de fogalmazhatnék úgy, hogy az, amellyel
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az asszony önmagából a gyermeket és a magzat önmagából az anyát. Nem
egyszerű kapu ez, amelyen az eddigi, méhbe-zárt élőlény kitör a fénybe és a
levegőbe, elhagyva védett burkát, amelyet az isteni védelem barlangjának is
láthatunk (mint ezt a legkülönbözőbb transzformációkon át az emberi művészet
újra meg újra ábrázolta). A szülés tehát nem csak egy már a létben részesült
lény átmenete egyik állapotából a másikba. Nem tartozik a személyes létezés
csodái közé; annak kezdete a fogantatás és vége a halál. Az anyag ebben a két
pillanatban transzformálódik lélekké, illetve esik vissza a porból készült dolgok
összedűlő halmazába. Minden anya tudja, hogyamegszületendőés a megszü
letett között más al különbség: alighanem a születéssel bekövetkező kozmikus
kivetettség. Mert a' születés előtti védettség és az anyában a védés öntudatlan
reflexei, a növelés, nem tevékenység és nem folyamat, hanem állapot - folya
matos állapot, mely önmaga nem múlik, de amely magában hordja az idő mú
lását. Hangozzék bármily profánul, az Istenben-lét állapotának analógiája ez (5
ez mind a magzatra, mind az anyára érvényes). Az életre-szüleréstehát egyszer
re kiszakadás az istenben-lét feltétlenségéből és megindulás a visszatalálás fo
lyamatának (ha a halált abban az értelemben fogadjuk el, ahogyan a Prédikátor
könyvében olvashatunk róla: a lélek pedig megtérne Istenhez, akiadta voltazt. 02,9)

Igy hát mondhatjuk, hogy az élők Istene más, mint a testi élettel nem bíró
létezésé - s ez Isten örök-egy azonosságának és lehető másságának mísztériu
mával éppen úgy egyszerre összeilleszthetőés összeiJIeszthetetlen, mint azzal a
lélektani ténnyel, hogy mi magunk, földi körülményeinknek megfelelően látjuk
önmagával azonosnak és önmagától különbözőnek. Ez a pszichológiai tény
azonban teológiai jelentőségű: lsten nem márványtömb, melyről a mi pillantá
sunk lecsusszan, s aszerint mutatkozik színesnek vagyanyagszerűnek,ahogyan
mi annak látjuk. Istennek az ember számára megmutatkozó léte (kiváltképpen,
ha feltételezzük, hogy az ember megteremtése valóban célja és feltétele is egy
ben) lényegében változik a mi pillantásunk befolyásában. Az, ami nem változik
a mi számunkra, paradox módon, csak titokzatossága által közelíthető meg,
noha az, hogy elgondolhatónak véljük, semmivel sem kevésbé titokzatos, mint
az, hogyha elgondolhatatlannak. De az a tény, hogy Isten megengedi, sőt akarja,
hogy megszületésünkkel kiszakadjunk belőle, azt is feltételezi, hogy egyaránt
akarja azt, hogy ő maga is felvegye a jelen-nem lévőnek, a keresendőnek. a
rejtőzőnek alakját: tehát hogy minden egyes születésben átélje az önmagából
kiszakadás kozmikus katasztrófáját - mely mint kiszakadás végleges, és mint
a visszatalálás lehetősége,a legutolsó pillanatig, és azon túl, még avisszasimulás
aktusában is kétséges (kivéve, ha az a halál pilIanatában történik). Ennek a
katasztrófának aktusát és benne mégis a kozmikus reményt úgy látjuk, hogya
mozgó világ Istent magához hasonló mozgö, tehát születö, meghaló és feltáma
dó, feltámadottságában pedig újra mozdulatlan - tehát ellentéteket magában
foglaló lénnyé - alakítja. Minden emberi szülés és születés az isteni születés,
élet, és meghalás drámáját újítja meg. Fogalomvilágunkban alighanem azért vá
lik mindannak, ami teremtődik,ősképévé - visszavetítődik a világ kezdetére,
és előre, a világ elsötétülésére.

Azt hiszem, ez a Karácsony titka: az isteni létnek az emberi létben tükröződő

folytonos oszci1lációja, vagy az emberi lét pulzálása Isten szívében, Isten sejtjei
ben, létében, ,mely a teremtésnek, s ezzel az anyagi létezésnek lehetőségét is
tartalmazza. Eppen ezért, a szubjektív létezés számára a születés átélése nélkül
létezhet-e a felé forduló Isten? Isten léte, már mint feltételezés is, rettegéssel tölti
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el a lelket - de a születés és halál belénk épített mechanizmusában, saját halan
dóságunknak és életünk továbbadásának aktusában gondolás nélkül megélhe
lóvé lesz. Pontosabban: veleélhető. A gyermektelen ettől a kozmikus forgástól,
Isten látásának éjszakájától és fényétől foszttatik meg; a gyermektelen asszony
számára Isten mindörökre láthatatlan. Minden anya létének egy pillanatában
Mária: a gyermektelen asszony kimarad a karácsony nagy mítikus megjelenítő

játékából, hátul álldogál, a freskó elfedett, sötétre vakolt részén, a jámborok
számára félelmetes kárhozottak között (oly félelmetesek ők, hogy az ártatlan
lélek irtózik rájuk nézni, hogy látványukkal be ne szennyeződjék). Csakhogy
Isten van a sötétségben is, a vágyban is, a Karácsony nélküliek számkivetteté
sében, azokban is, akikben gyermekük holtával meghalt a karácsony, s akik, úgy
tűnik, meghaltak a Karácsony számára is, hiszen a szülésre, Isten újraszülésére
ők már sohasem lesznek képesek. Isten legszörnyűbb paradoxona azonban az,
hogy a kárhozatban is létező - talán éppen ez a hely és ezek azok az asszonyok,
akik számára nincs, de létezik. Hiánya nem lehetne olyan halálosan fájdalmas,
ha nem a létező hiánya lenne.

Mohás Lívia
A gyennek üzenete

Ó, édes Istenem - mit jelent a karácsony? Mi mindent jelent? Anya kis fekete
bársony kalapját, gyermekhódpőt, mentünk megnézni a pásztorjátékot az alsó
iskolába.

Az őskeresztények halálos szorongását, amikor még életveszélyben ünnepel
ték a szerelmes Jézust.

Mákosgubát.
A Csordapásztorok kezdetű éneket, borízű hangon ordították a legények, dü

börgött a kórus, reszkettek az éjféli gyertyák az örömben.
Az Időt is jelenti, amelyre korántsem az a legjellemzőbb, hogy múlik, inkább

az, hogy örökké körbejár. Csakhogy annyiféle körítést, koloncot, csip-csup ele
met hurcol magával, ezektől nehéz észrevenni, hogya lényeg Egy, és ugyanaz.
Minden ismétlődik, ha spirálisan is, ha más-más ruhában. De ismétlődik, aho
gyan ez a különös éjszaka eljön újra és újra, kér és figyelmeztet minden eszten
dőben. Ugyanis Isten gondosan megválasztotta Fiának szüleit - ahogyan a
miénket is megválasztotta. Megáldotta őket pontosan azzal a személyiséggel,
amilyenre szüksége volt a Gyermeknek, hogy az legyen, aki lett. Eppen így tett
a mi szüleinkkel. A Krisztusi Gyermek üzenetet hozott. Epp úgy, ahogy mi is.
De milyen üzenetet? Milyet?

Ha álmodban megjelenik egygyermek, tudni kell, ő az ősforrás, a kezdet, az
újrakezdés, az eredet hírnöke. O a visszatérő, az ismétlődő jel, életenergia, az
örökkön örökkét jelenti újdonság képében. Es akit ilyenkor álmodban látsz, mint
gyermeket, lehetsz te magad is talán. Az Isteni Gyermek, aki tud örömhírt mon
dani vagy a Sötét Gyermek, aki úgy érzi: "engem nem lehet szeretni" és tesz is
róla, hogy az idegeinket tépje. Lehet ő a Forradalmár-Anarchista Gyermek, lehet
az Alkalmazkodó Gyermek, a Természetes Gyermek, mind között a legerede
tibb. EInek benned talán. Mind él bennünk talán. S ez az az éjszaka, az az ünnep,
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az a születés, a mi születésünk, amikor valahány bennünk lakozó gyermeknek
szót kellene értenie egymással! Tanakodni arról az okos témáról- ami egyszer
majd alaposabban beleszüremkedik korunk gondolkodásába -, hogy nagyon
messzíről jöttünk, nagyon messzire megyünk, röviden kimondva: végtelenek
vagyunk. Es mivel ez így van, a gyermekek ezt tudják, akkor hát hogyan kellene
ezt elhíresztelni? Kér és figyelmeztet ez az éjszaka minden esztendőben.

A Teljességet is jelenti. Mert a jászol - azaz a Gyermek - körül minden itt
van! A pásztorok képében a Természet.

Az angyalok képében a Zene és a Magasrendú Világ;
A napkeleti bölcsek képében a Tudás, az Illat és az Ekszer.
Heródes és harcos katonái jelképezik a Sötét Erőket, csattog a talpuk, jönnek

már a karddal gyermekgyilkolásra.
Itt az Asszony, akitől azt lehet tanulni, hogy ártatlan belső magatartás kell a

lélek megtermékenyüléséhez.
Itt az a különös Férfi, aki maga nem teremtő ugyan, de övé a vezetés, ő kapta

az álmot az egyiptomi meneküléshez és ő lesz a támasz, ő a rugalmasabb.
Itt az a lompos istálló - az angyali fényen is áttetszik a szenny -, ez a mi

személyiségünk, amikor éppen lepusztult, szétesett, éppen csúfságos, keserves,
de ilyenkor jelenik meg benne teljes pompájában az újszülött Gyermek, a fejlő

dés,örök lehetősége.

Es itt van az istálló mögött a messzire vezető barlang. A Földanya méhe. A
világok között az átkelés helye, közel van ide az Alsó Világ, lehetnek erre kin
csek rablói, törvényen kívüli lények. Ellentmondásos tájék húzódik az istálló
mögött, ha a mélylélektanra pillantunk, akkor ez a tudatalatti világunk: saját
sárkánysággal, saját újjászületéssel.
, Mégis, nekem ez a barlang leginkább a nyugodalmas szép halál jelképe,

Adámtól kezdve az összes őst barlangba temették az utódok, és a diadal jelképe,
barlangból támadt fel Jézus.

Itt a barlangban éneklik majd legvégül a Csorda,xísztorokat. Mézillat lesz, mert
mákosgubát főznek. Es megjelenik majd az Asszony, kis fekete bársony kalapban,
rámutat a gyermekhócipóre, éppen pásztorjátékra indulunk az alsó iskolába.

Nemeskürty István
A pásztorok éjszakája

Azon a vidéken pásztorok tanyá~tak kinn a sm~dban és éjsmka órízte'k a nyájukat.
Egyszerre csak ottállt e101tük az Urangyala ésaz Urdicsősége beragyogta o7cet. Nagyon
megijedtek. De ez angyal bdtorűoita o7cet: Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nek!ek és
az egész népnek: ma született az Udvözítő Dávid városában. O a Messiás ésaz Ur. Ez
a jele: kisdedet találtok pályába takart» és jászolba fektetve. Hirtelen nagy mennyei sereg
vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek: "Dicsőség a magasságban Is
tennek ésbe'kesség aföldön a jóakaratú embereknek." - Miután azangyalok vissmtértek
a mennybe, a ,xísztoro~ így biztatták egymást: Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a
történteket, amiket az Ur hírül adott nekünk. Odasiettek ésmegtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvőkisdedet. (Lk 2,8-16)
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Gyermekkorom óta foglalkoztat ez az éjszaka. A pásztorok éjszakája.
Noha az emberiség - a pásztorok révén - értesülhetett volna a Megváltó

megszületéséről,mégsem kísérte figyelemmel a betlehemi jászolban föllelt gyer
mek további sorsát. Jézus nyilvános fellépéséig. családtagjain kívül, mintha sen
ki sem tudott volna létezéséről.

Vajon akadt-e pásztor, aki megjegyezte magának a gyermeket és figyelte,
mivé fejlődik? Aligha, hiszen ők visszatértek nyájaikhoz. Mégis: tudták, hogya
Messiás megszületett!

A nagy eseményről tehát sem a városlakók, sem a papság, sem az előkelők

nem értesültek. De még az egyszerű halászok sem, kik közül Jézus tanítványait
választotta. Csupán a pásztorok.

Miért éppen ők?

Jézus pásztornak nevezte önmagát. A pásztor, ez a minden társadalomban
valamermyíre független egyéniség, csak a rábízott nyájjal törődik, azért felel.
Eletmódja a csillagos égbolt megfigyelésére, bölcselkedésre éppúgy alkalmas,
mint művészkedésre,faragásra.

A pásztoroknak előszöregy angyal jelent meg, majd angyalok sokasága vette
körül őket a nappali fényességgel elárasztott éjszakában. Az angyali kar him
nuszt énekelt.

llyesmiről a négy evangéliumban sehol másutt nem olvashatunk. A magyar
néphagyomány ezt a kegyelmet büszkén méltányolta. Talán nincs is ősi kará
csonyi énekünk, mely ne a pásztorok említésével kezdódnék. <Csordapásztorok;
Mennybo1 az angyal; Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Pásztorok keljünk fel, stb.)

A pásztorok éjszakájának van két érdekes mozzanata. Ezekről Pázmány óta
szinte szó sem esik.

Amennyel sereg a régi magyar fordításokban vitézekből, tehát katonákból áll.
"Es legottan lött az angyallal mennyei vitéz seregeknek sokasága. (Müncheni

Kodex, a Hunyadiak korából.)
Pontos a fordítás, mert Szent Jeromos Vulgabijában ezáll: "Multitudo militiae celestis:'
Pázmány Péter akkora jelentőséget tulajdonít ennek, hogy 1635 karácsonyán,

élete utolsó prédikádójában így fogalmazott; Lukács evangelista azért ír mennyei
vitézek sokaságáról, mert .Krísztus harcolni jött e világra, kimutatta magát hada
kozó kapitánynak." A jászolban fekvő kisded harcba szólította a vitézeket. "Háro
rnrendbéli ellenséggel harcolt e mennyei bajnok az istálló korlátjában: a világ pom
pájával: a földi nyomorúságokkal; az emberek szívének keménységével."

Az angyalok serege Balassi Bálintnál is vitézek hada. A 148. zsoltár parafrá
zisában így ujjong:

Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek
Emberi nemzetre kikaz égból néztek,
Az Urat örökké ti mind dicsérjétek.

A Megváltó Balassi számára is seregeit diadalra vezénylő kapitány. Így fo-
hászkodik Jézushoz:

Te vagy szál kópjám, te vagy éles szablyám,
Jó lovam hamarsága,
Elmémnek vezére, karjaim ereje,
S szűtemnek bátorsága

(Ad Deum Fílium)
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Pázmány és Balassi mennyei seregei, a militis celestis, a pásztorokat köszöntő
angyalok kara: a török háborúk Magyarországának látomása.

Bennem is így él, gyermekkorom óta, a pásztorok éjszakája: a kifényesedett
éjszakai égen angyal-vitézek, a földön pedig pásztorok. Csillagokat értő, égbolt
titkait magyarázni tudó bölcsek.

A másik feledésbe meriilt érdekesség a Vulgatának egy mondata, a pásztorok
szava. Ez ma egyik fordításban sem olvasható! A Vulgata szövege szerint ezek
a pásztorok nagy teológusok! Imígyen szólnak, amikor fölkerekednek Betlehem
be: Lássuk. meg az Igét, mely lött. (Münchení Kódex) Latinul: Videamus hoc verbum,
quod factum est.

Pázmány Péter is így tudta. Említett 1635-ös karácsonyi prédikációjában így
fogalmaz: "Jer menjünk Betlehembe, igaz hitünk elmélkedésével, és lássuk az
emberré lett Igét." Mesteri gondolati párhuzam János evangéliumának első fe
jezete és e karácsonyéji misztérium közöttl János evangéliumában ugyanis ez
olvasható - a legutóbbi vatikáni zsinatig a mise "utolsó evangéliuma"-ként
szerepelt a szöveg: Et verbum caro factum est. (Es az Ige testté lőn.)

A pásztorok Vulgata szerint értelmezett szavai kétségtelenül erre a mondatra
utalnak. Menjünk hát Betlehembe, és nézzük meg a megtestesült Igét. Igy értel
mezte ezt Pázmány is, tudós jezsuita, bíboros-érsek létére.

Mintha az angyalok kara ezt is közölte volna a pásztorokkal. Azt, hogy most
testesült meg az Ige, görögül Logosz. Es most ők fölkerekednek, hogy lássák az
Igét. A megtestesült Logoszt, egy kisded alakjában.

Régi magyar egyházi ének:

Az Ige megtestesült Názáretben
Kit Mária szűzen szült Betlehemben

Milyen kár, hogy újabb fordításokban mellőzikezt a gyönyörű gondolati pár
huzamot, amit aztán, harmadjára, az Urangyala... kezdetű imádságunk is alkal
maz: "Es az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék." Et verbum caro factum est, et
habitavit in nobis. Igen, a pásztorok azt tudták meg az angyaloktól, hogya Logosz
immár itt lakik miközöttünk...

Bizonyára nyomós oka van, hogya szövegértelmezés megváltozott. Bizonyá
ra tényleg csak annyit jelent az agyonértelmezett görög szöveg, hogya pászto
rok mindössze ennyit mondottak egymásnak:

"Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket..." (Békés-Dalos).
"Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, ami történt..." (Kosztolányi István for

dítása, 1976)
Énbennem mégis az a mondat világít, ami Pázmányt is lelkesítette: lássuk meg

a megtestesült Igét...
A történteket tekintsék meg a hirIapi tudósítók, hiszen az a dolguk.
Bárhogyan is: tény, hogy az emberré vált Logoszhoz, angyali útmutatásra, a

pásztorok vezettek el bennünket.
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Sumonyi Zoltán
Szövegértelmezések

"Addig hívkarácsonyt: elérkezik".

Ádventi lélek. Hanninc éve idézgetem Villon Közmondások című balladájának
refrén-sorát, az egyetlent a hannincegy szólás-mondás között, amelyet pedig
alig értek. Mert az, hogy "Addig jár korsó kútra: odakoccan", ez világos,hasz
náljuk is, de mit jelent ez az adventi szentencia? Hogy amire nagyon vágyunk,
végül beteljesedik? Vagy inkább valami titkos fenyegetést?

Nyilván értelmezés kérdése, de én -lévén ádventi lélek - az utóbbit érzem
ki belőle: eljön a Karácsony, a nekikészülódések ideje lejár, tovább nincs mire
hivatkozni, s ha akkor se történik Valami, azaz: nem tesszük megtörténtté, értel
metlenné válik az ádvent. Kezdhetjük elölről, ha még elkezdhető. ("Addig ígér
- mint megadni bajos.")

Igen, igen, mintha a vers is ezt sugal1ná: a tapasztalati bölcselmekben csupa
finom fenyegetés. "Addig késik: csak maradjon a sutban. Addig távolodik, hogy
feledik. Addig vered, már szilánkokra pattan. Addig siet: sebtében elesik. Addig
csúfol: mindenkinek kínos. Addig nől szabadsága: bajt okoz. Addig hív Kará
csonyt elérkezik."

Hanem hát ezek mind személyes vonatkozású baljóslatok, a magánszférába
utalandók - mondhatnánk egy kézlegyintéssel.

Ádventi nép. Mintha bizony a Karácsony csupán egy terminus lenne, időhatár,
sót tűréshatár, - s nem a Megváltó eljövetele! Csakhogy melyik eljövetele? Mert
ez már alig húsz évvel a Golgota után is csaknem végzetes félreértést okozott a
tesszalonikai keresztény közösségekben egy páli levél miatt.
, Azt írja nekik 51-ben vagy 52-ben Korintusból az apostol: "Mi élők, akik az

Ur eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az elhúnytakat, A parancs
szóra, a főangyal kiáltására, Isten harsonazengésére az Ur maga száll le a
mennyből, s először a Krisztusban elhunytak támadnak fel. Azután mi élők, akik
megmaradtunk, a felhőkön velük együtt elragadtatunk a magasba Krisztus elé,
és így mindenkor az Urral leszünk." (Tlessz 4,13-17)

Mi tagadás, azért ez eléggé félreérthető, vagy inkább félreérthetetlen! A tesz
szalonikaiak mindenesetre úgy értették, hogyha az Ur Jézus Krisztus újra eljön
még Pál életében, aki pedig már az ötvenes éveit tapossa, akkor ez az egyesülés
már nem lehet olyan sokára. Arra a kis időre pedig...? Nem is érdemes foglal
kozni a világ gondjával!

Pált meglepi ez a "félreértés" és nyomban megírja második levelés Tesszalo
nikába: "Ami Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket
illeti, arra kérünk testvérek, ne veszítsétek el egyhamar józan eszeteket, és meg
ne riasszon sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő beszéd vagy
levél, mintha az Ur napja már küszöbön állna. (...) Amikor ugyanis nálatok
voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallot
tuk ugyanis, hogy némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem
haszontalanságra fecsérlik idejüket."
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Lusták voltak a tesszalonikaiak? Aligha. Csak görögök voltak: pogányból lett
~eresztények, akiket éppen Pál térített Krisztus hitére. Jóval a kereszthalál után.
Ok nem ismerték az évszázados vagy évezredes Messiás-várás áhítatát, már
mindent "készen kaptak". Megváltó-élményükből hiányzott a hosszú várako
zás, a felkészülés, a fogadkozások. Nagyon is kapóra jött hát az az első, félre
érthető levél, s boldogan értették félre: még kell jönni valaminek, azaz hogy még
egyszer el kell jönnie.

Nagyon is megértem őket.

Háy János
Neofita és Fosszilia

Zörgés, süvítés, magas és mély hangok tompaságba borult moraja, küzdő gépek
folytonos-fojtó törleszkedése, sodródó járók és kelők, elegy-belegy népek kiis
merhetetlen bolygása-zsongása, mintha Khaosz, az attikai bajkeverő ténykedne
Budapest utcáin: totális a zűrzavar.

Kameránk, amivel a belváros ijesztő forgatagát vesszük, a Kígyó utca köze
lében észleli a két férfit, amint kiválik a tömegből, mintegy utat engedve a
maradék népség nyomakodásának. A szakállast ismerjük. Nemrég tért meg, azt
meséli meglelte az Urat, Jézust, hogy közvetlen kapcsolata van a Szentlélekkel.
Most boldog - mondja, az amerikai típusú kedélyes gyülekezet, ahová jár, az
igazi egyház. A neofiták szánakozó (enyhén lenéző) pillantásával tekint a vele
szembenállóra, akit egyházáról a neofita könnyedén csak fossziliának nevez.
Amint extrovertált a vallás, úgyextrovertáltak a hívek is. A szakállas férfit ko
rábban - amikor még ő is fosszilia volt - hallgatagnak, szinte zárkózottnak
ismerték, ám most pillanatra sem hagy fel a lendületes beszéddel. Kérdésekkel
bombázza hajdani barátait, miként ezt a szőke férfit is az utcán, a tömeg falától
zárt öbölben.

Mit jelent számodra a Karácsony? - kérdezi hevesen a neofita. A szőke férfit
láthatóan nem csak a magabiztos hanghordozás, hanem a kérdés tartalma is
meglepte. Másra számított: Hogy vagy, de rég láttalak! Es a gyerekek? Megvan
még az állásod? - effélékre. Gondolkodni kezd - az ékszerbolt kirakatában
peregnek az aranyos-ezüstös másodpercek. Gondolkodni kell, hogya kérdésbe
foglalt ünnephez méltó választ adhasson, hogy ne legyenek mondatai slendriá
nok, pongyolák, ne tolakodjanak beléjük a hétköznapi kifejezések, a pesti utca
nyelv ócska, némikor mégis találó megfogalmazásai. Milyen nehéz a megszóla
lás - sajnálkozott magán teátrálisan. Aztán már majdnem sikerült kiböknie
valami szépet, nagyot nyelt a levegőből, a száj résnyire szakadt, de a neofita
férfi megelőzte: Soha nem részesülhetsz a Karácsony magasztos élményében 
mondja -, mert számodra a Karácsonya vásárlások, az ide-oda rohangászás,
az ajándékok beszerzése (lehetőleg olcsón, de drágábbnak látsszon). Hogy meg
van-e már a fa, középarányos vagy az egyik oldalán satnyább. Egyáltalán, jól
mérte az árus vagy megint átvágott, mint tavaly. Már hetekkel az ünnep előtt
veszekszel otthon, hogy kire mennyit költhettek. hogy miért nem lesz rántott
hal vacsorára (már megint). Aztán jön a csomagolás. Kire sózzuk a gyereket,
amíg készülődünk? - Ne oda tedd azt a díszt! Nem látod, hogy ott hülyén néz
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ki? - Te a vacsorával foglalkozz, megbeszéltük, a fát én díszítem. Én is elfo
gadtam, hogy nincs (már megint nincs) hal estére.

A neofita hangja büszkén csengett, kiválva erejével és élességével az utca
nyomasztó hörgéséból. A szőke férfi újabb és újabb próbálkozást tett, hogy meg
szólaljon, ám az alig másodpercnyi beszédszüneteket egyre cikomyásabb szó
örvények követték.

- Végre elérkezik a pillanat - folytatta a szakállas férfi -, a csengő meg
szólal, kitárul a szoba ajtaja, s a gyerekek rávetik magukat az ajándékokra, min
dent darabjaira szednek, aztán hamarosan összevesznek, hiszen mindegyiknek
a másiké kell, rosszkedvűen ülnek a vacsorához, nem ízlik nekik az étel, unják
a hosszadalmas ceremóniát. Hulla fáradtan, feldúltan beesel az éjféli misére,
őrült nagy tömeg a templomban, mindenki ott van, aki egész évben nem volt,
a szertartás sem visz közelebb Istenhez, hisz ez is csak a nap üres formaságainak
része. Hát nem érted - kiált a neofita férfi -, ez a te Karácsonyod. A szíved
zárva marad, a lelked nem tisztul meg.

A fosszilia most hirtelen levegőt vett, hogy "mostmáraztántényleg" megre
zegteti a hangszálait, hogy "mostmáraztántényleg" megszólal, ám a neofita férfi
kiiogyván a szóból búcsút intett, métereket lépett kettejük közé, míg végül fel
markolta őt az utca zsongása. Talán - gondolta az egyedül maradt férfi -,
talán utánaüvölthetném, hogy egyáltalán nem úgy van. Hogy nagyon is feleme
lő erre az ünnepre készülődni,beszerezni a szükséges dolgokat. Hogy fel sem
merülhet, hogy haragvások közepette zajlanának az előkészületek. A fa meg
mindig egészen szép, mert ha jobb oldalt satnya, akkor azt a fal felé fordítjuk,
ha meg teljesen asszimetrikus, úgy is szép lesz, mert minden karácsonyfa egy
egyéniség, a maga túldíszítettségével túllép az ízlésítéleteken. Es a gyerekek
nagyon is örülnek, megérzik a fenséget, a titkot-titokzatosságot. S ami a legfon
tosabb - gondolkodott tovább a szöke férfi -, hogy ezen a napon, ha csak
percidőre is, de megszűnikmindama kétség és kétely, ami egész évben a lelket
és a testet feszíti széjjel, percidőre akár, de megjelenik a bizonyosság.

Hosszan gondolkodott, aztán elmosolyodott, amit neki mondtak, mindazon,
amit ő mondott volna: Mégis jobb, hogy nem szóltam semmit, hiszen ez olyan
dolog, amit csak megélni lehet, beszélni róla képtelenség. A közhelyes mondat
most igaznak tűnt. Helyeselt magának: igen-igen, aztán elindult. Léptei elszakí
tották a találkozás helyszínétől, majd felkapta őt is az utca forgataga. Kameránk
még észlelte, amint - talán lábujjhegyre állva - ki-kikandikál a hömpölygő

áradatból az áruval tömött boltok csillázó kirakatait lesdesve, hogy vajon hon
nan hozza Jézuska Szenteste kisfiának a szirénázó autót és a műanyag garázst.

Szabó Ferenc
Az.élet születése

Karácsony: Jézus születése, Isten Fia emberré válása, az üdvösség, vagyis üdvö
zítő Istenünk emberszeretetének megjelenése, megnyilatkozása.

A liturgia örvendező ünneplésre szólít, mivel Jézus egy lett közülünk kétezer
éve Betlehemben; három kontinens találkozási pontján, amikor elérkezett az
"idők teljessége", amikor az emberi fejlődés és az üdvösség művének előkészí-
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Boldogok, akik látták őt jámi-kelni!
6 Jeruzsálem, te boldogabb vagy,

mint Róma városa...
Ugyanakkor az is igaz, hogy igazában csak itt és most találkoztam Jézussal;

a hitben lehetek kortársa, amint Kierkegaard mondotta. Ma születik Jézus lel
kemben a hit által. Igaz Angelus Silesius mondása, amely a középkori teológiát
tükrözi: Jézus ezerszer is megszülethetne Betlehemben, ha lelkedben nem szü
letik újjá, mit sem, ér neked, hisz nem részesülsz az üdvösségben.

Karácsony az Elet születése, ezért örülünk. Jézus, aki az Elet, a világra jön,
hogy nekünk életünk (isteni életünk) legyen, és bőséges legyen. Akik befogadják
hittel az isteni Kisded által hozott üdvösséget - akik hisznek üdvözító Istenünk
emberszeretetében és erre szeretettel válaszolnak -, azok már a megkezdett
örök életet élik. "Gratia est semen gloriae", a kegyelem az üdvösség magva.

Bergson írja valahol: az ember akkor örül, ha az élet kibontakozik, tért hódít.
Ha engedem, segítem az isteni élet kibontakozását, megkapom a karácsonyi
örömet, amelyet az Udvözító mindenkinek felkínál. Az angyal "nagy örömet"
hirdet minden jóakaratú embemek.

tése kelló érettségi fokot ért el, asszonytól, Máriától megszületett. "Ma" születik
a hitben, hiszen - jóllehet egyszer s mindenkorra befejezte földi pályafutását,
megváltói küldetését - mivel feltámadt, vagyis átment a megdicsóült létrendbe,
örökké él, Lelkével velünk van Egyházában, valóban Emmanuel: - Velünk-lakó-Isten

Hitem tehát nem ideológia, hiszen szerzője, forrása elhelyezhető a térben és
az idóben; hatástörténetét megismerheti még a hitetlen vallás-, szellem- és kul
túrtörténész is. Amikor a Szentföldön jártam, áhítattal megcsókoltam Betlehem
ben a születés bazilikájában a csillagot, miként a Golgotán a kereszt szikláját is.
Ott éreztem először, hogy valóban vannak szent helyek és szent idők. Megértem
Péguy áhítatát is:

Vasadi Péter
A gyennek nagysága

Azt hiszitek, John Donne feje a hosszú hajával, ahogy elmerült az imádásban és
körös-körül csillámlani kezdett, nem azt a csillagot idézte?

Nem tudnátok, hogy Ó, aki egyszer megszületett s Jézus Krisztusnak mondta
magát, minden imádó szívben újra megszületik?

Nem látjátok, hogy át- meg át van vele szóve a világ, miután meghalt? Hogy
meg kellett halnia, de föltámadt a mindenre, a mindenkorra és mindenkinek?

Ki hiszi el azt az ostobaságot, hogy ínyencként falatozni jöttünk a világra,
lelkesülten vigyorogni a romlás sztárjainak, szaporítani a kétségbeesett sokadal
mat, ásni a sírt, takarítani az üszkös romokat, falni a hiábavalóságot, s nem benne
az üdvösségre?

Mi az üdv? Amit most akarunk, de itt lehetetlen: átélni a szív felső fokait,
szabadon, artikulálva és szeretetben?

Jézus azt jelenti - én Benne, s Ó bennem. Nézem, ahogya megrendültségem
az ó arcvonásaivá szelídül. Látom rajta az örököt, mintha a bőre lenne. Időt így
tesz testté, Testét így teszi az én időmmé. Jöjj, mondatja velem, holott kezdettől
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itt van. S miután elment, köztünk marad örökké. Isteni létének kereszttüzébe
állít minket, mert folytonos a veszély. Elég egy becsukódott szem tagadása. A
kevélység háta. A gúny félmosolya. A szőrös cseléd lengő mozgása a szívben.
Atkozottul szép a vajákos, amint lassan kibontja magát. Szájszaga mégis elrémít.

***
Haj, testvérek, ge nagyon szeretünk jókat mondani Róla. Elegáns elme villog

mondatainkban. Allítgatjuk őt, de lefokozva. Voksot adunk rá, de (pardonl)
visszavonulva. Elmélkedünk róla, de a műben szikáran gőgösködik eredetisé
günk. Vivátozunk neki, ha teljesíti hiú óhajainkat. Ha igazol minket fátyolosan.
Elsuhanó alakja hagyjon nyomot alig-érintéssel a jelenségen, amelynek EN a
neve. Vagy "életIJlű". "Siker-sorozat". Csipetnyi érdekessé legyen ő a nagy evi
lágiságunkban. EN az "Ez-mas-mint-a-többi" . Szavak, hangok és metaforák
összhangzata, ének. Vagy erő, fennkölt másságunk politikai homlok-fénye. Es
EN a dicsőségünk, mohö fogazatát alig képes elfödni a míves szerénység.

Kezet rázunk vele, megveregetjük a vállát, ez igen, lám a közelmúltat is hogy
kiheverte, tényleg, micsoda legyőzhetetlenség- de azért maradjon csak a he
lyén. Téma lehet, tárgy is akár, sót szellemi horizont is, de hogy itt ezaz ember
a szentségben magához, s pláne magába öleljen, azt nem. Az túlzás. Mit .szólna
a világ? S mit a tisztelt olvasó, a néző, a tanítvány? Egy libasorban vonulni a
kántáló búcsúsokkal? Ekkora intelligenda-kvantummal? No, nem. Magánvallá
sosságunk diszkrét bája derengjen csak. Semmi fölös mutogatás. Semmi össz
népi jelenlét. Kényesen kell ügye1nünk, feleim. szellemi függetlenségünkre.

Óh, a Nap, a csillagok ugyan nem félik fényedet, sőt általad ragyognak a
sötétben.

Téged szikráztatnak. Kopár arcukkal fordulva feléd keringenek körülötted.
Ahogyan Krisztus körül a szentjei. Nem egymástól vettek példát, hanem együtt
töltik be hivatásuk: a lényegi rend kozmikus törvényei ülnek az emberi szívben is.

Ha ó az élet csakugyan, akkor a nélküle-Iéten kiütnek a halódás jegyei. Bár
mily lassan. Bármily finoman. Attételesen. A luxus-tükörben dáridózó pusztulás
elhúzódhatik évszázadokig. De a tetőponton egyszerre megáll. Félbe marad. S
ismétlódik a katatón haldoklás, míg megkövül.

Itt meg ez a kis kanonok szájához emeli összetett tenyerét, áll az oltár mögött
s néz Téged a menza tányérkáján, sokáig, már-már kínos a csöndje, a mozdu
latlansága, csak néz és néz, s hirtelen fölpillant: amit ott látni nagyra nótt sze
mében, a titok szerelmes ismeretét - ez és semmi egyéb, ez egyedül az Egyház ereje.

A világ most zihálva kapkod levegőért. Kiderült, hogy szeritség - a levegó
is. TIszta patakvíz. Ep erdő. Helytálló mondatok. A jellem. Nyitva hagyott szem.
Vér az erekben, nem szétfröcskölódve az utcakövön. Az a víz és vér a Testéből

gyógyszer is. Eszmeiség. Jövőkép.
Oh, Jézus. Tűrj még minket.
Kis Gyermek, adj melegedből.

Hatalmas Ige, akikról Pázmánynál, Pascalnál, Newman-nél csak a sárgarigó
szól szebben, be ne zárd, be ne zárd szív-akol-od kapuját.
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BamaGábor
A jóhír forrása

A Rajna-vidékén, a 14--18. századi magyarországi zarándokok nyomait kere
sem. Azokét a százakét, akik minden hét évben felkeresték az aacheni dómot
ez 1993-ban lesz ismét esedékes -, s a bibliai Háromkirályok kölni kegyhelyét. A
hosszú, hetekig tartó oda- s visszaút során természetesen nem mulasztották el meg
látogatni az út mentén vagy annak közelében lévő kegyhelyeket sem.

Nagyon is kézenfekvő a hasonlat a távoli kegyhelyekre zarándokló, az útközben
egy-egy fontosabb állomáson megpihenő zarándok és az élet mindennapjainak
gondját, terhét cipelő (keresztény) ember között, aki számára az útközbeni megállót,
megpihenést, de a feltöltekezést és felkészülést a további útra az ünnep jelentfhet)í.

Ennek, azaz az ünneplésnek megvannak a maga kulturálisan meghatározott
normái és formái, amelyeket - természetes körülmények között - a hagyo
mány érvényre juttat. Az elmúlt évtizedek nem egészen "normális" körülmé
nyei között - néhány évet leszámítva -, még erősen szekularizált világunkban
is ~~ ünnep munkaszüneti nap volt. Karácsony is.

Unnepen az ember pihen; áll a gyár, a parasztember is csak a jószág körüli
legszükségesebb teendőket látja el. Különlegesebben és bőségesebben táplálko
zik, ünnepi asztalt ül, s leveti hétköznapi ruháját is. Vendéget fogad, vagy maga
megy vendégségbe. Az ünnep így, közösségben teljesedhet ki.

Eszembe jutnak gyerekkorom karácsonyai. Előtte a hajnali misék sajátságos
hangulata, majd az ünnep - otthon és a (kunszentmártoni) Kármelben. Mindig
oda jártunk. Erzem még a sajátos karácsonyesti haboskávés vacsora ízét - so
kan voltunk, az 50-es években szüleimnek erre tellett -, amit saját kis csalá
domban nem ment belső konfliktusok nélkül új hagyományra cserélni. Aztán a
várakozás az ajándék ruhára és könyvekre. Mindig csupa hasznosra persze.
lmádság és ének a karácsonyfa alatt. Majd az éjféli mise és az ünnep többi
miséje, amelyekről - főleg ministráns gyerekként - ritkán maradtunk el, fiúk.

Mindig foglalkoztatott az a kérdés, hogy nagy ünnepeink közül miért éppen
a karácsonyt érezzük legközelebb magunkhoz. Ezt mutatják a néphagyomá
nyok, de így volt a családunkban, szűkebb környezetemben is. Húsvét már
távolabb áll tőlünk, pünkösddel pedig nem is törődünk. Még a nagyheti szen
vedéstörténet fogott meg erősebbenbennünket. Esetleg. Jézusé - de Máriáé is.
Talán azért, mert emberileg ezeket tudtuk legjobban saját életünkhöz kötni. A
Gyermek és az Anya: gond, remény, fájdalom és szeretet. A többi titok maradt,
felfoghatatlan. Olykor hihetetlen. De karácsonyt magunkénak érezzük; királyok
és pásztorok. Mindannyian. Ezért Oehetett egykor) a betlehemezők és kántálók
túlcsorduló, felszabadult, mókázó öröme. Játékaiknak se szeri, se száma.

Karácsony, a Gyermek születése, - számomra - a remény születése. A jó
hír forrása. Ezért az ünnepi öröm. Az októberi rózsafűzéres estéken ezért is,
reményünk növeléséért imádkozunk. Németül és magyarul. Hogy érdemes
azért és így élni. Hogy irgalmas lesz az Isten nagybeteg Edesapámhoz. Mind
nyájunkhoz. S hogy nem hagy el a remény: célba ér, s mi is célba érünk. Mint
a régi zarándokok, akik eljöttek ide Kölnbe, a csillagot követve, hogy a bibliai
Bölcsekkel együtt hódoljanak megszületett Reménységünknek. Utközben, bár
sokszor elfáradtak, megálltak, erőt gyűjtöttek és tovább mentek. A csillag vezette
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őket. Útközben jószívű emberek segítették, fogadták be őket. S hogy hódolatu
kat méltó honfitársak közvetftsék. valószínűleg még a 14. században magukkal
hozták a magyar három szent király - Szent István, Szent Imre és Szent László
- ereklyéit. A bibliai Háromkirályok mellett a maguk - népünk - nevében
ők hódoltak a megszületett Kisdednek. A francia megszállás és szekularizádó
múlt század eleji éveiben a kölni Makkabeus templom tönkrement, lebontották.
A templomban őrzött ereklyék elkallédtak.

Elkallódott volna velük reménységünk is? Ezt nehezebb megtalálni, mint egy
lappangó relikviát. A karácsonyi megállókor a normák és szokások által meg
szabott, elvárt ünnepi külsőségekmögött - a belső csendben rálelhetünk.

Jász Attila
lliptichon: Jézus születése

Karácsony misztériurnáről, Jézus születéséről, az Ünnep szakraIitásáról so
kan/sokat írtak már. Onmagunkba forduló meditádóra kényszerülünk. ha a
titkot meg akarjuk fejteni. A meditáció elmélyülés önmagunkban, belső beszél
getés, töprengés, érzéketlenségünk feloldása, a lélek kapuinak megnyitása,
"hogy Istenre mint lelki valóságra gondolhaseunk, Jézus élete tette lehetővé" - mondja
Ebner. Az önmagába tekintő ember nem értheti félre ennek az életnek a tényeit,
belső útjain nem kerülheti ki. Nem tehet úgy, mintha kétezer évvel ezelőtt sem
mi sem történt volna, vagy mintha egyszerűencsak nem kéne tudomást vennie
róla. Aki Jézus életéhez akar közel férkőzni, óhatatlanul saját életéhez jut el. Karl
Rahner egyik karácsonyi meditációjában arra a következtetésre jutott, hogy Jé
zus születésének ünnepét csak egyedül, önmagunkba visszavonulva lehet meg
érteni és mélyen átélni. Csak ezután lehet a családdal, az embertársakkal meg
ünnepelni a karácsonyt. Enélkül az ünneplés zaja elnyomhatja az ünnep meg
hittségét, lényegét; így a nagybetűs ünnep alkalommá fokozódik le, amikor na
gyot lehet enni-inni, szórakozni, sznobságból éjféli misére menni.

Arról, mit jelent nekem Jézus születése, csak közvetett módon tudok beszélni:
képeken, festrnényeken keresztül.

1. Ezek után azonban paradoxonba-fulladás veszélye fenyeget, mert a képzelet
beli triptichon középső képfelületének üresnek kell maradnia. Jézus megfesthetetlen.

2. "A harangok elhallgattak, az ünneploK a nagy csöndben az ablakhoz álltak, nézték
a havas éjszakát, a múló időre gondoltak, a halottakra, az életre" - írja Márai, a
kimondhatóság kötelén táncolva, hogy sikerüljön a lehető legpontosabban meg
rajzolnia, ugyanakkor semmit el nem árulnia a titokról, az évszak misztériumáról.
A világablakban állók az egész évi várakozásra gondolnak, amely testet ölt ezen az
éjszakán. A megérkezést várják, mint a három király-vándor-bölcs, akik elindultak,
hogy bizonyosságot szerezzenek, akik napjaik hideg fogságát istállómelegre cserél
ték. A szentestétől mindenki ezt várja, kimondva vagy kimondatlanul.

Szavaink közti szünetekben nem rejthető el a hosszú, várakozással teli téli
éjszakák gyötrelme. Amikor leghosszabbak az éjszakák, legnehezebb ébren ma
radni, befelé figyelni és elodázható megoldásként nem a párnát választani. El
érkezik - mint mindig - az év legsötétebb pontja, december 24-e. A keresz
ténység előtti pogány hagyományok ismerték ennek a napnak a kozmikus je
lentését: a téli napfordulót, ahonnan, hacsak egy kakaslépésnyivel, de mind
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hosszabbak lesznek a nappalok. Az év legsötétebb napján értjük Novalist, az
éjszaka énekesét: "Ahol pedig nő a veszély, közeledik a megmentő". Szent Pál
bíztató szavai is utat találnak évről-évre: "Várjuk reményünk boldog beteljesü
lését: a nagy Istennek és Udvözítőnek, Jézus Krisztusnak eljövetelét".

Ha saját magam által komponált hármasoltár középső képmezeje üresen ma
radt, akkor a fennmaradó két képhely közül az egyikre William Blake Jézus
születése című festménye kerül. Az, hogy milyen festőiskolák hatásai ismerhetők fel
a képen, lényegtelen. A középpontban lebegő kis Jézus a fényforrás az istállóban,
megvilágítja a körülötte állók arcát és az elalélt Mária testét tetőtől talpig. Testmoz
dulata, kéztartása az eljövendő feltámadás dicsőségét ígéri, láthatóan kegyelemmel
és megbocsátással ragyogva be a jelenlévők arcát. Az ablakon túl, ismétlésként a
háromkirályokat vezető csillag, amely a Legenda Aurea szerint időnként a gyermek
Jézus képét öltötte fel kereszttel a kezében és töviskoronával a fején.

Az év legsötétebb napján, mikor a fénykészletek végleg kiürülni látszanak,
szükségünk van a kegyelemmel eltöltő fényforrásra, mely bennünk pislákol,
melyet Blake képe ábrázol: "Jézus szelleme az állandó bűnbocsánat".

3. "Vallásos korsmkokban a képzőművészet nem egyszeruen csak vallásos tárgyak
ábrázolása - minden tárgyat vallásosan kezel, lelke magasztos fényét és tüzét Orphe
usként árasztva reá" (Baader).

A barokk, mint utolsó segélykiáltás, az orpheusi tüzet próbálja újjáéleszteni,
figyelmeztetni az emberiséget, mennyire eltávolodott az isteni mércétől. Franz
Anton Maulbertsch, jó százötven évvel az európai barokk kirobbanása után,
nemcsak az első barokk festönk. hanem tulajdonképpen európai színvonalú ma
gyarországi festő. Első komolyabb vállalkozása a sümegi plébániatemplom ki
festése. TISztában volt vele, hogy "aki le akarja festeni Krisztust, annak Krisz
tussal kell élnie" (Fra Angelico).

Nehéz ezt mégés márérzékelnünk és megértenünk, ebben az önző és kevély
században, amely Istentől és természettől elhagyatottnak érzi magát. Mégis, el
képzelt hármasoltárom harmadik képe Maulbertsch Királyok imádása című kom
pozíciója. A kép teológiája ismert Máté evangélimnából. A három ajándék jelen
tése megfelelt a barokk lelkületének, ugyanis az aranya földi királynak szólt, a
tömjén az Istennek, a mirha - előrevetítve a kereszt óráját -, a halálra készülő

embemek. A barokk kedvelt megoldása, hogy Jézus születésének ábrázolásakor
már megjeleníti kereszthalálát is. A freskó felső-középsé részén egy oszlop - a
szenvedés eszközének szimbóluma (arma Christi) - felhőkbe torkollik, ahol an
gyalok repdesnek. A fentről jövő tiszta fényt egy felhósáv árnyékolja, csak sugarai
látszanak. A jobboldali háttérben a kompozíció tömörségének és derújének ellen
pólusaként a festő ködös-lila fátylon át e betlehemi gyerekgyilkosságot jelenítimeg.

Minden elképzelt triptichon önkényes. Mysterium: a láthatatlan maradjon a
láthatatlanban.

Tringer László
Az örök intés

Az ünnep az idő jele. A karácsony személyes élménnyé varázsolja a különben
elsuhanó misztériumot, az időt. A mindennapok észrevétlen, megszokott pergé
se mögött a karácsony üstdobja egy más, nagyobb ívű ritmusra döbbent benün-
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ket: a lét, sorsunk alapvetőkérdéseit veti fel. Lezár egy szakaszt és újat nyit. Egy
pillanatra megáll az idő szimfóniájának végtelen folyama, a jelen, a múlt, s a
jövő karácsonyai egybemosódnak. A jelen, amely különben csak a pillanat csa
lóka varázsa; van-nincs, lebegés a lét és a semmi között, az ünnepben igazi
"vanná" teljesedik ki, horinzontja kitágul a múlt és a jövendő karácsonyok felé.

Az ünnep tehát az igazi jelen, amelyben a dolgok vannak és mi magunk is
bővebben birtokoljuk a Létet. Minden ünnepnek megvan ez a Létbe merítő

funkciója. Az európai kultúrában a karácsonya sui generis ünnep, amely a hívő

számára az isteni Léttel való legbelsőbb találkozás, Istenben való elmerülés,
mikor a Megtestesülés által az isteni és az emberi lét egybeolvad.

Epp' ezért az ünnep az ido1lenség jele. Az idő a Lét perifériajának tulajdona.
Múltja, jövője a változásnak, a múlékonyságnak, az esetlegesnek van. Idő szerint
létezik, ami rész szerint való, ami csak részesedik a Létből. Tekintetünket az
Abszolút felé emelve az idő jelentőséget veszíti, s a Lét teljessége tárul fel előt

tünk, az abszolút Jelen, a Van. "En vagyok, aki vagyok" ...
A karácsonyt évtizedek óta kialakult rítus vezeti be családunkban. A csillogó

fa körül a gyerekarcok a karácsonyok során felnőtt vonásokat öltenek. ilyenkor
a "nagy család" gyűlik egybe. Az idők folyamán egy-egy ráncos arc eltűnik a
jelenlevők közül, majd megjelenik egy új. Mégis ugyanakkor mindannyian együtt
vagyunk. A karácsony tartja egyben - az idő múlásával dacolva - az embereknek
azt a kis csoportját, akik egy család tagjaként határozzák meg önmagukat.

A karácsonya találkozás jele. Amikor az emberi kapcsolatok az En-Te viszony
tisztaságában jelennek meg. Amikor önmagamat a Másik által határozom meg,
amikor az En a "Te"-ben föltárulkozik. Ajándék, ennek a bensőséges egymásra
találásnak szimbóluma azáltal vagyok, hogy Neked adok, Téged teszlek gazda
gabbá, hogya Létből nekem is bővebben legyen.

Valamelyik - időtlen - karácsony előtt görnyedten cipeltem a hatalmas
fenyőfáthazafelé a piacról. Szembe jött egy fiatal anya, kézenfogva óvodáskorú
gyermekét, fé1rehúzódott, hogy utat adjon. "Anyu, ez a bácsi már találkozott a
Jézuskával?" A szívbemarkoló kérdés azóta is a fülemben cseng. A kérdés,
amely a gyermek világlátását tükrözi, egészen mást üzen számomra: intően

figyelmeztet, valóban találkozom-e a Másikkal, a hozzámtartozókkal, s általuk
az Abszolútummal, akit a csacsogó gyermek Jézuskának nevez? Képes vagyok-e
a hétköznapiság, a Gond hálójából kiszabadulva tekintetemet tágabb horizontok
felé emelni? Megpillantani minden karácsonyi örömök forrását, a lét teljességét?

Az ünnep - a másképp való lét. Másként viszonyulunk a világhoz, az embe
rekhez, önmagunkhoz. Megváltozik - valamilyen rejtélyes konszenzus alapján
- a másikkal való érintkezés, mások a szavak, a mondatok, amelyeket haszná
lunk, ugyanúgy, ahogy ünneplőbe öltözik a pap, s mi magunk mindannyian.
Az ünnep úgy érkezik el a családokhoz, mint egy híres előkelő vendég; min
denki előszedi ünneplő ruháját és ünneplő önmagát, hogy fogadja a rangos
idegent. Az ünnep az örök intés: így is lehet. A Másik ér annyit, hogy - kései
Háromkirályokként - "ajándékokkal" halmozzuk el. S íme, milyen jól muta
tunk ünneplőben.Nem lehet, hogy - az örök Karácsony fényében - valójában
is ilyenek vagyunk? Az ünnep -létünk rejtett - valós értékeinek meg-meg
újuló felfedezése.
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