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Gazdagítani a hagyományokat
Ajánló sorok Marton Árpád oratórium-szövegkönyve elé

Hagyományokat lehet őrizni, mint tengerparton gyűjtött kagylót a vitrinben. És 
lehet művelni, lehet élni velük és általuk, miként a tengerparton gyűjtött kagy-
lóból is készíthetünk ékszert, vagy díszíthetjük vele valamelyik használati tár-
gyunkat, amelyet, ha nem is minden nap, hogy mindennapivá válva kopjon el, de 
egyes kiemelt alkalmakkor rendeltetésszerűen használhatunk. Előbbi esetben a 
hagyomány, amint a kagyló, holt tetem, szekrény mélyén heverő, onnan olykor 
előkotort, leporolt, lélektelen tárgy, semmi egyéb, semmi több, utóbbi esetben a 
tradíció velünk él, át- és megélhető, magunkba olvasztható, átgondolható és saját 
magunkkal, saját korunk tapasztalataival földúsítva hagyományozható tovább. 

Mindig ambivalens érzéseim támadnak, amikor hagyományőrzésről esik szó. 
Kivált, hogy igen gyakran ez alatt nem értünk egyebet, mint egy örökkévalóságba 
merevített cselekvéssor fölidézését mindig ugyanabban a formában. Márpedig, 
ha így teszünk, egy múmiát gondozunk inkább, semmint élőlényt. A hagyomány, 
ha él, változik. Hiszen ami él − változik. Ami halott, az igen gyorsan elnyeri végle-
ges formáját. A magam részéről szívesebben látom élni, tehát változni a hagyo-
mányokat, semmint semmitmondóvá merevedve, a jelentől és a jövőtől eltávo-
lodva, életidegenné silányodva.

Éppen ezért örülök, amikor keresztény vallási hagyományainkat látom virágoz-
ni, gazdagodni. Amikor azt tapasztalom, nem minden évben ugyanúgy ünnepli 
ünnepeit a közösség, hanem mindig kicsit másként, hozzáadva az eltelt idő hoza-
dékait, az új gondolatokat, új benyomásokat, új értelmezéseket. Ha beengedjük a 
változó világot tradícióinkba, ünnepeinkbe, azzal az élet mellett tesszük le a vok-
sunkat a halál, a múlttól a jelenen át a jövő felé ívelő egész-lét mellett a múltba 
meredő rész-lét ellenében.

Pontosan ezért lényeges a rítus meg-megújulása is. Az itt következő művet 
ilyen rítusújító szándék hívta életre. A Jairus lánya, Marton Árpád szövegkönyve 
Benedekfi István húsvéti oratóriumához, bizonyíték arra, hogy a húsvéti ünnep-
kör él és élni akar. Marton Árpád szövege a modernitás kérdéseire reflektálva te-
szi élővé az évezredes hagyományt. Rámutat arra, hogy az ősi misztériumoknak 
van válasza a modernitás problémáira, egyúttal fölhívja a figyelmünket, hogy je-
lenkorunk bajait, gondjait, nehézségeit nem kizárólag jelenkorunkból kiindulva 
lehetséges megoldani. Így köt össze múltat és jelent a jövő érdekében minden 
valamirevaló, élő tradíció, ám amidőn e hármas egységből (múlt – jelen − jövő) 
valamelyik kihull, a hagyomány elhal, legfeljebb bebalzsamozott tetemét őriz-
hetjük, ami nem lehet célunk. Ezt ismerte föl Marton Árpád, ezért nyúlt egy ke-
véssé földolgozott témához mai, modern eszközökkel, hogy dúsítsa az örökséget, 
ne csupán őrizze, de élje, élhetővé tegye és gazdagítsa a hagyományt. 

Bene Zoltán

Jairus lánya1

Marton Árpád szövegkönyve Benedekfi István 
húsvéti oratóriumához 
Ismeretlen középkorú mester himnuszaira

Előolvasó (recitálva):

Ím, elébe járult egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljárója. Lába elé borult, és kérlelni kezdte: „Ha-
lálán van a lányom. Jöjj, tedd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” Ekkor emberek jöttek és 
közölték: „Meghalt a lányod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?” Jézus azonban így bátorította a 
lány apját: „Ne félj, csak higgy!” A háznál nagy sírást-rívást, jajgató népséget találtak. De Ő így szólt 
hozzájuk: „Mit lármáztok itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak alszik.” Azzal megfogta a kis-
lány kezét, és így szólt hozzá: „Talita kum, Kelj föl!” A kislány fölkelt, és járkálni kezdett. Tizenkét éves 
lehetett… 

PROLÓGUS: A GOLGOTA PLÁZA

(Az Előolvasót áhítatosan hallgató csuklyás alakok egy szempillantás alatt ledobják vezeklőkámzsáik, és 
egy kommersz revü flitteres kavalkádjává alakulnak.) 

Hangosbemondó:
Hölgyek, Urak! Türelmet kérünk!
Pár perc, és megnyit új egységünk
S hogy kellemesebb legyen várni,
A színpadon plázánk Cicái!!!

(Őrjöngő taps és üdvrivalgás. A következő jelenet giccses, csiricsáré karácsonyi show tónusában, ahol kell, 
rappelve. A kereszt mint áruházi logó revüfényben villódzik.)

Plázacicák:
Ledózeroltuk Isten házát,
hoztunk helyette fényes plázát,
Golgota Pláza cicái,
hát lehet minket nem imádni?

Managerek kara:
Kegyes sztori kit hoz ma lázba?
Földi mennyország, Golgota Pláza!
Csodák márpedig nincsenek,
áldozzunk a pénzistennek!

1   Jairus lánya Máté evangéliumának titokzatos mellékszereplője. Miután Jézus föltámasztja halálából, eltűnik a szent 
író szeme elől. Nem tudni, meghalt-e újra, vagy közöttünk él Jézus csodatételeinek örök tanújaképpen, mint afféle 
bolygó zsidónő, prófétaasszony, hogy figyelmeztesse a hitét vesztett világot a Megváltás múlhatatlan titkára… 
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