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IN MEMORIAM RABÁR FERENC
(1929-1999)

A szentmise: emlékezés és hálaadás: Merno
ria és Eucharisz tia.

Emlékezünk Jézus életére, halálára és fel
támadására, és ezálta l jelenva lóvá tesszük őt,

aki Isten fiaként emberré lett és közöttünk élt.
Az emlé kezésben a kronol ógia í, kal end áriu 
mi idő visszahúzódik, ho gy helyet adjon a
személyes időnek . A test sze rinti s ezé rt az
elmúlásna k kitett életre ráborul a léleknek a
szeretetben, Istenben kiteljesedő élete.

Vannak az életnek határhelyzetei, am elyek
ősszesű rítve. felfokozva tárják fel az ember
teljes belső valóságát. Ilyen a halál esemény e,
~me,ly ~Iőbb-utóbb mindnyájunk életét le fog
Ja zarru .

A földi életet három szemszögből tekint
heljük át, s e három nézőpont éppe n a halál
ban raj zolódik ki a legélesebben.

1. Attekinthetj ük az életet az objektív, k ül
ső szernl é l ő tekintetével. Amikor egy ember
éle te véget ér, az életműve lez árul ."Ilyenkor
el lehet mondani , elein te emelkedett m éltat á
sokban, később tárgy ilagos tört éneti értéke
lésben, hogy az illető mil yen pályát fu tott be,
mit alko tott élete során, milyen sikereket ért
el, hogy an rázták meg a történelem viha rai.
Ez a távla t kül önösen a mostani idős korosz
tály életében annyira fon tos, hiszen többsé
güknek csontj ába-v érébe szívódott a hábor út
követő korszak minden gyötrelmével. Nekik
sorsukká lett, embert próbáló és embert for
máló időket hozott az a kor, ame ly a mai fia
taloknak már csak tört énelem.

2. Bármilyen sokatmondóak azonban a
küls ő életkeretek és teljesítmények , csupán az
élet, az emb er felszínéről adhatnak számot. A
sze mélyiség belső titkába csak a szeretet te
kintetével pillanthatunk bele . Azoknak a sze
rn ével, akik az elhunytat szerették és akiket ő
szeretett. Azokéval , akiknek valaha régen ő

még a "Kis Feri" volt: minden iránt érdeklő

dő, a világra kinyílt, szeretetre nagyon is nyi
tott gyerek és fiatalember. Annak a szem ével.
aki életre szólóan szerelmes társává lett; aki
mindvégig hűségesen mell ette állt, és meg
osz totta ve le életének minden örömét, de
minden külső-bels ő viszontagságá t is. Azok
szemével. akik ke ttejük szeré te t éb ő l szü let-
te~, s~ű.~ebJ:' és tágab~ c~aládj~n~k, tagjaiéval,
ak ik örö meinek, de felto aggodasanak egyik
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legfőbb forrása voltak. Mindazok szem éve l.
akik többet láttak benne, mint kitűnő tud óst,
szervez őt, tud omán yos vagy közéleti szemé
lyiséget. Akik meglátták és megszerették ben
ne az embert, a baráto t, a társat, aki oly meg
értő és meleg sz ívvel tudott oda fordulni min 
denkihez.

3. Van azonban egy harmadik távlat is, s
ezt éppen a sze ntmise nyitja meg, ami kor
Krisztus életére és kereszthalálára emlékezik,
hálát ad va Istennek jótetteiért. Az ember leg
benső valósága, eredete és v égc élja. életének
legmélyebb értelme ebben a távlatban nyílik
meg előttünk. Nem kósza vé letlenek össz játé
kaként csöppentünk bele ebbe a világb a, és
nem egyszerűen a biológiai törv ények kény
szeréből sodródunk ki belőle. Eletünk nem a
bölcsőtől a koporsóig tart, hanem Isten sze re
tetéből kaptuk azt, és beléje, ho zzá tart rnin
den élet. Nem rab szolga az ember, de nem is
fennhéjázó, független nagyúr, hanem fia a
mennyei Atyának, aki egyszülött Fiában,
Krisztusban fiával és Lelkével ajándékozott
meg minket. Amikor minden más lefosz lik
rólunk, akkor válik nyilván valóvá, hogy kik
is vagyunk valójában: Ist en gyerme kei, akike t
sze re tetének boldog közösségében akar teljes
életre kelteni. A természet most még vajúdi k
és sóhaj tozik. Az ember a halálb an látszólag
megsemmisül, legföljebb életműve marad
hátra. V alójában azonba n á tke rül abba a lét
formába, amelyről a feltámadt Krisztus ado tt
hírt sz ámunkra. "A romlandóság szolga i álla
potából kiszabadul Isten fiain ak dicsőséges

szabadságára ."
Erről az Istenben bet eljes ült létről nek ünk

még csak sejtéseink vannak. Aho gyan télen
mindent beborít a hó, de alatta ott készülődik
már az életet fakaszto, a természetet vir ágba
borító tavasz, úgy rejti el előlünk a halál dur
va és félelmes va lósága a feltámad t élet bol
do~ságát. Jézus ígér~te ,bíz ta t: a búzaszemnek
a foldbe kell hullama es el kell halnia, hogy
új életet teremjen. Nem a ha lált mag asztaljuk
ezzel, hanem az életet. Azt az életet, amel ye
földi világban kezdődik, és a hal ál fájdalmas
törése után az oda átiban folytatódik. Azt az
életet, amelynek valódi dimenziói túlnyúlnak
az életrajzi és történeti kereteken , hiszen Is
tenből fakadnak, és őbenne teljesednek ki.
Az t az életet, amely naggy á lehet az alkotás
ban is, de igazában csak az ajándékozó és ál
dozatos sze retetben, a hűségben, a kitart ás-



ban, a szenvedések közepette is megmaradó
reménységben virágozhat ki. Azt az életet,
amelyet megosztott velünk az Isten Fia, hogy
ő is megoszthassa velünk az isteni szeretet
életét.

A szentmise emlékezés Krisztus életére és
Ferenc testvérünkére. aki eggyé lett vele ha
lálában, és - hisszük - feltámadásában is. Es
hálaadás Isten nagy tetteiért, elsősorban

azért, hogy megajándékozott egyszülött Fiá
val, és benne nekünk ajándékozta önmagát.
De hálát adunk rnost Ferenc testvérünkért is,
hogy a saját lehetőségei és keretei között
szebbé formálta a világot, hogy életek nőhet

tek ki az életéből, hogy sokakat szeretett és
sokak szerethették.

Emlékező hálaadásunk végül az egyház
nak Krisztushoz csatlakozó imájában könyör
gésbe fordul, hogy Isten irgalmasan emelje őt

magához. Fiához hasonlóan támassza fel őt a
halálból, s töredékes, gyarlóságoktól sem
mentes életét tegye ragyogóan széppé és be
teljesültté a feltámadás boldogságában, Isten
szeretetének örök életében.

(Elhangzott a temetést követő gyászmisén,
2000. január 21-él!.)

LUKÁCS LÁSZLÓ

KEJ"El'yfEN JÁNOS: A SZENTLÉLEK
POETAJA

Szerb Antal szerint az irodalomtörténet nagy
igazságai, kijelentései idővel megkopnak.
Mindenki ismételgeti, mindenki egyetért ve
le, bárki leírhatja. Aztán egyszerre csak köz
helyekké válnak, és kész. Es ekkor el kell tel
nie egy kis időnek ahhoz, hogy újra érdem
ben hozzá lehessen szólni az adott kérdéshez.
Ilyen újra-hozzászólás Kelemen János tanul
mánya a könyvtárnyi Dante-szakirodalom
hoz, amelyen nem érezni a közhelyesség to
rokszorító, tenyérizzasztó kellemetlenségeit.
Pedig nem könnyű Dantéról újat mondani,
érdemleges kijelenéseket tenni. Kelemen Já
nos - amint arról a Vigilia rendszeres olva
sói az elmúlt év folyamán megtapasztalhat
ták - speciális szempontból vizsgálja az Is
teni színjátékot: azokat aszöveghelyeket
elemzi, amelyek hangsúlyozottan magára a
szövegre, vagy a szerzőre vonatkoznak. Azaz
Kelemen modern, irodalomelméleti szakkife
jezésével: önreferencialitást tartalmaznak.

A tanulmányban vázolt gondolatmenetben
a Szentlélek dantei értelmezéséből kiindulva
egy sajátos poétika körvonalazódik, melynek
fényében újraértelmezhető a költő alakja. E
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nézőpontból továbbá megújítható felfogá
sunk a költő küldetéséről, az olvasó szerepé
ről, Dante sajátos. oly sokak által elemzett al
legorizmusáról és a kimondhatatlan kimon
dására való törekvéséről.

A gyakori idézetek megkönnyítik a fejte
getések megértését, és kézzelfoghatóvá teszik
az eredeti mű világának szépségét: közelebb
kerülünk ahhoz a titokhoz, hogy mi is teszi
ma is aktuálissá ezt a közel négyszáz éve ke
letkezett - a szó eredeti értelmében vett 
szépirodalmi alkotást. (Kávé Kiadó, 1999)

NÓGRÁDI CEC/UA

SZÉKELY BERTALAN-KIÁLLÍTÁS A
MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN

Több mint ezeréves múltunkban kalandozva,
ha történelmünket képsorként pergeljük le
képzeletünkben, a sorban minden bizonnyal
ott lesznek a 19. századi történelmi festészet
legismertebb alkotásai is, köztük Székely Ber
talan festményei, mint például a ll. Lajos tete
mének jeltalálasa, az Egri nők, vagy a Mohácsi
csata. Ezek a festmények nemcsak történel
münk kiemelkedő eseményeit jelenítik meg,
de témáikkal, szín- és formavilágukkal hoz
zájárulnak a megfestésük idejéről, az 1860-as,
70-es évek Magyarországáról alkotott ké
pünk kiteljesítéséhez is.

A Nemzeti Galéria Bakó Zsuzsanna által
rendezett kiállítása és a kísérő katalógus átfo
gó képet ad Székely Bertalan munkásságáról.
Bemutalja a nemzeti történeti festészet elkö
telezettjét, a portréfestőr. a középületeket dí
szítő falképek alkotóját, a pedagógust és el
méletírót. Láthaljuk híres fiatalkori Onarcké
pét, valamint kisméretű tanulmányképeit.
vázlatsorozatait is, amelyek nem egy Székely
kutató szerint nagyobb tehetséget, eredetibb
festőt mutatnak, mint legtöbb megvalósult fő

műve. Székely Bertalan kora kiemelkedő fes
tője és - írásai tükrében - jelentékeny gon
dolkodója volt, de bizonyos fokig foglya ma
radt kora akadémizmusának. A monografi
kus kiállítás lehetősépet ad a visszatekintésre.
az életműnek az ido 15. századi fogságából
kiszabadulva immár a 20. század végének íz
lésvilága alapján történő megítélésére.

Onmagában a visszapillantás lehetősége

azonban még nem tenné élővé és sokak szá
mára izgalmassá és élvezetessé a kiállítást.
Székely Bertalan képei magukkal ragadják a
nézőt. Nemcsak egy történelmi kor, egy fes
tészeti stílus rajzolódik ki általuk, de egy fes
tő emberi alakja is. A főművek mellettkiállí-


