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Sánta Ferenc

Mirjám
Amikor felkelt és végigmenve a keskeny folyóson kinyitotta az udvarra vezető 
ajtót, megcsapta a kemény, ragyogó napfény, amely nagy árnyékokra és sötét 
foltokra osztotta a kertet, a távoli dombokat, és mindent, ami látható volt. Az 
esti szorongása még nem múlt el, de izmaiban frissességet érzett, szeme fel-
nyílt, és egyre nagyobbra nyílt a szépségtől, amit látott. A füvek zöldjét, az ég 
halvány, de erővel teli kékességét, a harmatok szállását az ég felé, a könnyű 
párát, és lassan hatalmába kerítette az öröm, hogy él, létezik, és arrább még 
ismét ugyanúgy állanak a házak, a fák, virítanak a kertek, mutatják színeiket a 
virágok, és az, hogy fülébe mint lassúdad, csöndes hömpölygés belopakodik a 
bárányok bégetése a közeli legelőről, a tyúkok pögyögése innen és onnan, és 
a távolból egy tehén jóleső bődülése. Különös módon azt érezte – és ez átjárta 
szívének és agyának minden rezdülését –, hogy nem volt bizonyossága afelől, 
hogy annak örüljön-e inkább, hogy mindez mily csodálatos erővel tölti el, vagy 
engedjen a szomorúságnak, hogy ím felébredt, elmúlt az öntudatlanság mély 
álma, amikor semmiről nem tudott, csak annyit észlelt az egész létezésből, 
hogy ajkai szélén kedvesen és szelíden lefolyt ébredésekor az édes, kicsiny 
patakja az álom nagy, nyugtató és néma csöndtengerének.

– Üdvözlégy, Jézus!
Felemelte a fejét és meglátta Mirjámot, amint virágköteggel a kezében ki-

lépett a fák közül.
– Üdvözlégy, Jézus! Nem volt erőm ahhoz, hogy felébresszelek, mert úgy 

aludtál, miként egy gyermek… De most köszöntelek virággal a kezemben: légy 
boldog e napon…

Mirjám végighaladva a bokrok között, melyek egészen a házig vezettek, 
mintegy sorfalat állva a fák és a tornác között, maga elé tartotta az ég meg-
annyi színében pompázó csokrot. Egészen közel lépett a férfihoz és könnyű 
csókkal érintette meg az arcát. Aztán, ahogyan csak ők, az istenáldotta nők ké-
pesek rá, játszva és komolyan, méltósággal és szerénységgel, s oly mosollyal, 
mely egyként a bölcsesség kútfejéből fakad s ugyanúgy az oly esendő finom 
és kedves hízelgésből, mely azonban a szív legmélyéről fakad, odanyújtotta a 
virágot Jézusnak.

– Ezt neked szedtem, hogy ébredésedkor ez legyen az, amit először meg-
látnak a szemeid – mondta, és könnyedén, miként egy gyermek, s oly bájjal, 
miként az asszonyok képesek arra, meghajtotta a fejét. De a szeme ott volt a 
férfi arcán, és a tekintete mélyén valami különös, sajátos szorongás és félelem 
sejlett fel, éppúgy ez is, miként a gyermekek szemében, amikor erős felnőttek 
előtt próbálják ki magukat, mindazt, ami őket jelenti.

Jézus még egyre felemelt fejjel nézett a távoli világ felé, és Mirjam 
hangja, szavai még egybefolytak a méhek, darazsak, madarak hangjaival, 
a zöngéssel, a lassú duruzsolással, döngicséléssel és a szél, a könnyű szellő 
fuvolahangjaival. Aztán lenézett Mirjámra. Feltámadt benne az éjszaka nyu-
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galmának az emléke, Mirjám esti, csöndes éneklésének a dallama, a  halk 
asszonyi beszéd simogatása, az ágy puha és védő melegségének a szelíd és 
zsongító ringatása egészen az álomig, az álomig, amikor nem létezett sem-
mi. A  semmi, a  végtelen és határtalan semmi, a  semmi, amelyben semmi 
nem volt, csak valóban maga a semmi, a semmitlen semmi, a semminek nem 
nevezhető semmi: a semmi, amelyben oly nyugalom van, amely talán maga 
a boldogság ezen a földön.

Mirjám látta a férfi tekintetét. Pontosan érzékelte a mozdulatot, amellyel a 
férfi elvette kezéből a virágot. Látta a messzire tekintő szemet, látta, hogy a 
férfi ott van mellette és nincs ott, hogy ránézett az imént és nem látta őt, hogy 
a kezét rátette a fejére, de ujjai mégsem érintették, hogy közel van hozzá, ott 
áll mellette és nincs ott, hogy van és nincs egyszerre, hogy itt van a házában 
és még sincs ott, hogy a virág, amelyet átnyújtott neki, s amelyért a hajnal első 
világosságára kelt fel, hogy odaadhassa neki, a virág ott van a férfi kezében és 
még sincs ott. Van és nincs egyszerre és együtt minden. Van és nincs, együtt 
minden, és ő nem tudja, mi van és mi nincs – és ettől kétségbeesik a szív, mely 
minden porcikájával: szeret! Csendesen hátrább lépett és meghajtotta a fejét. 
Érezte, amint lassan megindul a könny a szeméből, mint már annyiszor meg-
történt. S miként annyiszor, leküzdve szemérmét és méltóságát, és alig bírva 
kimondani a fájdalomtól és a legmélyebb asszonyi büszkeség feladásától, most 
újra és megint kimondta a szót:

– Maradj… maradj velem…
És amikor feltekintve, még mindig a távolba vesző tekintetet látta a mélyen, 

mélységes mélyen összeráncolódott bőr hasadékában, a kegyetlenül és fájdal-
masan összevont szemek kemény sugarát látta, melyek ki tudja, mily távolba 
vesznek el tőle, akkor megismételte, de most már más szavakkal. Olyan sza-
vakkal, melyek immár legyőzték az ő szerelmét, melyek immár a szerelmetes 
szerelem szavai voltak, mert lemondtak önmagukról, és már csak azt tekintet-
ték, hogyan és miként védhetnék meg őt, azt mondta.

– Nem szabad elmenned! Uram, nem szabad! Nem szabad, nem… nem 
szabad…

Maga is megdöbbenve észlelte, hogy a szavai, melyeket kiáltásnak szánt, 
csendesek és tulajdonképpen szelídek és alig lehet hallani őket, pedig kiáltani 
akarata őket, úgy, amiként a szerelmének az önzése és a féltés, a hatalmas 
féltés parancsolta a lelke mélységében. Hiszen – s ezt a teljes bizonyosság 
erejével tudta – senki és senki ezen a világon, sem ember, sem Isten úgy és 
annyira nem ismerte Őt, miként ő maga, Mirjám.

Jézus mindezt pontosan tudta. Tudta, hogy hajnalban kelt fel az asszony, 
hogy csokorba kötötte a virágot, s hogy feltette főni annak előtte a tejet, hogy 
friss itallal várja őt, hogy megterítette az asztalt csendesen kiosonva a konyhá-
ba, hogy ne zavarja meg az ő álmát. Hallotta a szavakat, kezében volt a virág, 
s bár nem nézett rá, látta Mirjám szemét, melyben alázat, szeretet és asszonyi 
akarat és kívánság mindig együtt volt, együtt és elválaszthatatlanul.

Előtte már teljes nagyságában felkelt a nap, a  fény az arcába sütött, és a 
világ minden hangja, miként egy hatalmas zenekar, egybegyűlt és harsogott, 
kiáltott, zendült, dobott és megállíthatatlanul zúgott, süvöltött felé. Fülében ott 
zengett mind ezeknek a hangoknak a hívása, dübörgése, s jöttek, áramlottak 
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a hegyek és rétek felől, és nem volt szünetjük, csak szakadatlan tombolásuk, 
melyek úgy érezte – hívják megállíthatatlanul.

Letérdelt. A virágbokrot szálaira szedte és letette Mirjám lába elé. Az asz-
szony nem hallhatta, amikor meghajtott fejjel csendesen azt mondta:

– Te mondtad, Atyám: szeressetek! És én szeretek…
Méhek és madarak szálldostak, tették a dolgukat, miként minden teszi Isten 

rendelése szerint a maga dolgát.

Egy bibliai történet
Sánta Ferenc a huszadik század egyik 
legtitokzatosabb magyar írója. Vajon 
miért? – kérdezhetnék manapság so-
kan, hiszen számos kiadásban váltak 
olvashatóvá művei, életmű-gyűjtemé-
nye is megjelent, életében elismeré-
sek koszorúzták, sok írásának film- és 
tévéjáték-változata is elkészült, s ezek 
ugyancsak sikert arattak. Igaz, hogy 
mindez a múlt század hatvanas-het-
venes éveiben történt, de az irodalmi 
érték nem mulandó. Az a mintegy 
ezer oldal, amit ismerünk tőle, az író 
negyvenéves koráig keletkezett, s a rá 
következő újabb negyven esztendőből 
mindössze néhány rövid műrészlet, 
cikk, interjú jelent meg. S  ő maga 
beszélte el, hogy idős korában egyik 
fiával kéziratait levitte a Duna-partra, 
s ott a vízbe eresztette. Soha nem őr-
zött meg tárgyakat, hozzá írott levele-
ket sem, mintha a család 1944-es Er-
délyből való menekülésének szoron-
gása ivódott volna belé, megerősítve 
az akármikori házkutatásoktól való 
félelemmel. S talán nem akart munkát 
adni az utókor filológusainak sem.

Miért hallgatott? Miért pusztítot-
ta el azt, amit megírt? Egyértelmű 
magyarázat aligha adható erre. Ám 
biztos vagyok abban, hogy a hallgatás 
is egyfajta válasz a korra, amelyben 

élnie adatott. S ha valami mégis elő-
kerül a családi fiókokból vagy más-
honnan, annak örülnünk kell. Valami 
újat, valamivel többet tudhatunk meg 
az emberről s az íróról is. Íme, itt van 
egy ismeretlen írás, amelyet Sánta 
Ferenc elsőszülött fia, aki Mózsi Fe-
renc néven ugyancsak prózaíró, talált 
meg. A  történetnek ő adta a Mirjam 
címet. Az ajánlás Sánta Ferenc kéz-
írása: Micókának szeretettel Fecóka. 
1989 szeptember 4-én. A  szöveg vé-
gén a dátumot a feleség pontosította: 
Írta 16 óra 5 perctől 17 óráig. Ennyi 
idő alatt négy oldalt megalkotni és 
le gépelni igen gyors tempót jelent. 
Miután a történet a reggeli ébredés 
utáni rövid jelenetet ír le, okkal fel-
tételezhető, hogy a vallomást tevő 
ember elbeszélőként a csobánkai nya-
ralóban átélt reggel élményét tárgyia-
sította, formálgatta a nap során, majd 
villámgyorsan leírta. Sánta Ferencnek 
éppen ilyen volt a munkarendje: igen 
hosszas, olykor évekig tartó érlelődés 
után maga a megírás igen sebesen 
történt, talán csak az írógép techniká-
ja szabott határt a tempónak.

Szeptember negyedike az író szü-
letésnapja, abban az évben a hatvan-
kettedik. Ez adja, adhatja különös 
indokoltságát annak, hogy az asszony 
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hagyja aludni a férfit, hogy előkészíti 
számára a reggelit, s  hogy kimegy 
a kertbe virágot szedni a számára. 
Ámbár ebben a kapcsolatban nincs 
is szükség különös indokoltságra. 
Miként a férfi gondolataiból kiderül: 
igen tartós, szokásrendjében is ren-
dezett kapcsolatról van szó. Nem kel-
lett rendkívüli képzelőerő ahhoz, hogy 
lelki szemei előtt lássa, mit tett az 
asszony, amíg ő maga aludt. S az asz-
szony is tud valamit arról, ami a férfit 
foglalkoztatja.

A  történet két szereplőjének a 
megnevezése lehetne csupán annyi, 
hogy a férfi, az asszony. Itt viszont 
igen beszédes nevet kaptak: Jézus és 
Mirjam. Bár a mediterrán vidéken ezek 
manapság is előforduló keresztnevek, 
nyilván ott is, nálunk pedig egyértel-
műen biblikus a jelentéskörük. S  az 
európai kereszténység tartózkodik a 
szakrálissá vált Jézus név használatá-
tól. Így az elbeszélésben köznapi és 
a szimbolikus rétegződik egymásra. 
A helyszín a kert, s ez a nyár végi, kora 
őszi reggel a maga bukolikusságával 
az édenkertre emlékeztet. Béke van, 
hatalmas nagy békesség és boldog-
ság. A  Mirjam a szeretet, méghozzá 
a kölcsönös, az egyenrangú szeretet 
himnusza. Művön kívüli ugyan az in-
formáció, de még meghittebbé teszi 
a jelenetet az, hogy itt nem feltétlenül 
két fiatal együttlétéről van szó: aki le-
írta és aki kapta, egyaránt nagyszülő-
korú. Ez bizonyos mértékig eltávolít a 
biblikus rájátszástól, hiszen akkor ez 
a Jézus nem azonos, nem egészen 
azonos a bibliaival. Vagy mégis?

Ebben a rövid történetben ugyan-
is nem csupán a névadás növeszti a 
polifóniát. Az asszonyi szerelem tisz-
ta egyértelműségéhez képest a férfi 
világa ugyanis feszültséggel telített. 
Ébredése után, kilépve a kertbe, nem 
tudja eldönteni, hogy örüljön-e a gyö-

nyörűséges kerti látványnak, vagy pe-
dig, hiszen esti szorongása nem múlt 
még el, szomorkodjon, hogy „elmúlt 
az öntudatlanság mély álma, amikor 
semmiről nem tudott, csak annyit 
észlelt az egész létezésből, hogy ajkai 
szélén kedvesen és szelíden lefolyt 
ébredéskor az édes, kicsiny patakja az 
álom nagy, nyugtató és néma csönd-
tengerének”. Jézus ott van a kertben, 
de még sincs egészen ott. Átveszi a vi-
rágot, de tekintete máshol jár, s gon-
dolatai visszavezetnek „az álomig, 
amikor nem létezett semmi. A  sem-
mi, a  végtelen és határtalan semmi, 
a semmi, amelyben semmi nem volt, 
csak valóban maga a semmi, a sem-
mitlen semmi, a  semminek nem ne-
vezhető semmi: a  semmi, amelyben 
oly nyugalom van, amely talán maga 
a boldogság ezen a földön”. Ennek a 
semmi-fogalomnak az alapos értel-
mezésére, különösen annak tükrében, 
hogy alvás közben, az álomban nyilvá-
nul meg, most nem mernék vállalkoz-
ni. A  buddhizmus, a  kereszténység, 
a pszichológia, a filozófia, sőt a fizika 
nézeteiből most csak annyit említek, 
s  voltaképpen egyik sem a keresz-
ténységhez kapcsolódik, hogy Buddha 
szerint az életszomj megszüntetése 
révén juthatunk el a megváltáshoz, ér-
hetjük el a célt, juthatunk el semmivé 
válva a Nirvánába, s ez a legnagyobb 
boldogság. Vagy két és fél ezer évet 
átugorva Sartre említendő, akinek eg-
zisztencialista filozófiájában „A  lét és 
a semmi” fogalmai kulcsszerepűek. 
Sartre megkülönbözteti a dolgoknak a 
magában való és a tudatnak a magá-
ért való létét. A tudatban születik meg 
a semmizés képessége, s ez nemcsak 
a dolgokra vonatkozik, hanem magá-
ra az emberre is. Ő  az a létező, aki 
saját magának a semmije is. A  ma-
gáért valóan létezőt a semmi felé a 
szorongás vezeti, a másik ember felé 
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legintenzívebben a szerelem, s  végül 
feltételez egy külső, egy abszolút erőt, 
az Isten-képzetet.

Sánta Ferenc történetében Jézus 
szomorúsága a szorongás megnyil-
vánulása, az öntudatlan állapotként 
értelmezett álom eszerint mentes len-
ne a szorongástól, ami az ébren-
létnek, a  tudatosságnak a kísérője. 
Igen ám, de ott van a szorongástól 
mentes természet, amely fenntartás 
nélkül csodálható, s  ott van a másik 
ember, az asszony, Mirjam, s  a két 
ember kapcsolatában a szeretet-sze-
relem elválaszthatatlanul mutatkozik 
meg. Igaz, nem konfliktustól mente-
sen. Miért szorongott Jézus az előző 
estén? Miért van, hogy először szinte 
észre sem veszi az asszonyt? Miért 
kell Mirjamnak fájdalomtól gyötörten 
kérlelnie a férfit, hogy maradjon vele, 
ne menjen el. Ha a Biblia Jézusá-
ra gondolunk, akkor egyértelműen 
a küldetéstudat és a magánélet fel-
oldhatatlan konfliktusa az ok. De ha 
mai lenne, s  lehetne is ez a történet, 
a befejezésből mindenképpen az de-
rül ki, hogy ez a férfi nem hűtlenség-
ből távozna, hanem elhivatottságból. 
Hatalmas feladat vár reá. S  amikor 
letérdelve egész bokornyi virágot tesz 
le Mirjam lábai elé, az Atya szavaira hi-
vatkozik, a szeretet parancsára. Sánta 
Ferenc elbeszélésében megjelenik ez 
a Sartre-féle hármasság: a  semmivel 
szembesülő én, a  másik ember, s  a 
harmadik: az Atya.

Nem előzmények nélküli ez az el-
beszélés Sánta Ferenc pályaívén. Vá-
logatott elbeszéléskötetének címadó 
írása, az Isten a szekéren már szét-
választhatatlanul egymásra rétegezte 
a hétköznapiasan természeteset és a 
metafizikait. A  népmeséket is meg-
idézően jelent meg ott egy szegény 
ember meg a felesége, akik egy éjsza-
kára szeretettel otthonukba fogadták 

a vándort, aki magát Istennek nevez-
te. A  vándor csodatévő erejét, isteni 
voltát csak a férfi tapasztalta meg, az 
asszony csupán a férje által hozott 
vendéget üdvözölte barátságosan. Ro-
kon ezzel a szereppel Mirjamé, hiszen 
ő sem tudhatja pontosan, mi az a kü-
lönös erő, különös feladat, amely Jé-
zust foglalkoztatja, ami reá vár. Ő az 
embert szereti, s  bár megtapasztalja 
a férfi kettősségét, nem értheti egé-
szen azt, hogy „a férfi ott van mellette 
és nincs ott, hogy ránézett az imént 
és nem látta őt, hogy a kezét rátette 
a fejére, de ujjai mégsem érintették”. 
Jézust a megtapasztalt valóság és a 
semmi ellentétessége foglalkoztatja, 
s a feladat, amely miatt el kell távoz-
nia. Mirjamot a látvány és a lényeg 
különbözősége tölti el szomorúság-
gal: „Van és nincs egyszerre és együtt 
minden. Van és nincs, együtt minden, 
és ő nem tudja, mi van és mi nincs 
– és ettől kétségbeesik a szív, mely 
minden porcikájával: szeret!” Mirjam 
a másik emberre tekintve nemcsak a 
szerelemmel szembesül, hanem szo-
rongása révén a semmivel is.

Mirjam alakjának modellje Jézus 
mellett nyilván a bibliai Mária-Magdol-
na, aki több változatban, több alakban 
megjelenik az Újszövetségben, ahol 
nem egyetlen személy, de kitünte-
tett alak. Sánta Ferenc elbeszélésében 
azonban igencsak elmosódott Mirjam 
bibliai jellege. Elsősorban az „örök 
nő” sajátosságai tűnnek fel benne, 
a Faust, a Peer Gynt s annyi más mű 
eszményképe.

Az Isten a szekéren Sánta Ferenc 
egyik legcsodálatosabb elbeszélése. 
A  Mirjam nyelvi építkezése, beszéd-
módja, szemlélete kapcsán azonban 
még egy, sajnos csupán töredékesen 
fennmaradt, s  így is szinte ismeret-
lennek számító regényt is indokolt 
említeni. A Szürke kő néhány részlete 
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a Népszavában jelent meg 1970–1976 
között. A hegyek közé zárt, szinte ön-
álló köztársaságként létező, feltehe-
tően ázsiai faluban édeni, patriarkális 
viszonyok uralkodnak, békében, bol-
dogságban, szeretetben élnek az em-
berek, elzárva az idegen, ellenséges 
nagyvilágtól. Szeretet, szerelem hatja 
át a kisgyerekes házaspár kapcsolatát, 
s a férfi szüleiét is. A megjelent rész-
letekben nincsen még szó a drámai 
végkifejletről, az egész falut halálra 
sújtó földrengésről, bár érezni lehet, 
hogy valami baj lesz majd. Jézus és 
Mirjam története kapcsán a bibliai át-
hallás miatt sejthetjük egészen ponto-
san, hogy miért fél az asszony, s alig-
hanem a távozás kötelezettsége miatt 
is volt az előző este szomorú a férfi. 
Mindazonáltal úgy is értelmezhetjük 
ezt a konfliktust, hogy a férfinak más 
feladata is van, mint a társ, a  család 
ideája és gyakorlata, például íróként, 
művészként, tudósként kell szolgálnia 
nagyobb közösségeket, az emberisé-
get. S akkor bizony a társ is szolgálat-
ra vállalkozik, lemondásra kényszerül.

Elgondolkoztató Jézus utolsó köz-
lése. Lehajtott fejjel mondja, s még az 
előtte álló asszony sem hallhatta: „Te 
mondtad, Atyám: szeressetek! És én 
szeretek…” A  felszólító „szeressetek” 
igealak ebben a csonka formában 
ugyanis összetett értelmű. Utalhat ar-
ra is, hogy az Ószövetségben Isten 
felszólítja a hívőket, hogy szeressék 
őt. De arra is, hogy szeressék fele-
barátaikat, s  arra is, hogy „mindenki 
egyenként úgy szeresse a feleségét, 
mint önmagát”. Az elbeszélésben a 
közlés nyitottan fejeződik be: „És én 
szeretek…” Az asszony elé helyezett 
virágok kapcsán őrá gondolhatunk 
először. Ám az ezt megelőző megszó-
lítás, a térdelés, a lehajtott fej, a halk 
beszéd ima-pozíció: az Isten-szeretet 
megvallása. S  ha jól meggondoljuk, 

korábban Mirjam is mintha imádko-
zott volna, amikor az elgondolt kiál-
tás helyett suttogva mondta ki: „Nem 
szabad elmenned! Uram, nem szabad! 
Nem szabad, nem… nem szabad…” 
Itt is megszakad a közlés. Az „Uram” 
forma nem csupán megszólítás, hi-
szen ugyanúgy utalhat Istenre, mint 
az Atyám, utalhat Jézusra, az ő fiára, 
s  szólíthatja minden asszony így a 
párját vagy ismerősét is. Jézus imája 
nem teszi egyértelművé, hogy mit fog 
tenni. Az írást lezáró mondat viszont a 
világ-törvényre utal, Jézus sorsát is el-
döntve: „minden teszi Isten rendelése 
szerint a dolgát”.

Az elbeszélés Jézus-képének ér-
telmezésében segíthet bennünket egy 
életrajzi tény is. Az 1927-ben született 
Sánta Ferenc Kolozsvárott előbb ka-
tolikus, majd onnan lázadó viselke-
dése miatt eltanácsolva az unitárius 
gimnáziumban tanult 1944-ig, végül 
a debreceni református kollégiumba 
került. Az unitárius nevelési-oktatási 
szemlélettel s a vallással ismerkedve 
elhatározta, hogy áttér, de azt a taná-
csot kapta, hogy várjon harmincéves 
koráig. Feltételezem, hogy 1956 for-
radalmának, s az azt követő megtor-
lásnak is szerepe volt abban, hogy 
megtartotta szavát s felvette az unitá-
rius hitet. Mi ennek itt a jelentősége? 
Természetesen az, hogy az unitáriu-
sok elutasítják a Szentháromságot, 
Jézus ember voltát állítják, kitüntetett-
ségét elismerve. Az elbeszélés Jézus-
képére az Isten akaratából emberré 
vált Jézus is rámintázható, de még 
inkább Jézus, az ember, akinek isteni 
parancsot kell követnie. Ezáltal sem-
mivel sem válik kevesebbé, hiszen a 
biblia tanítása szerint halála után Isten 
mellé fog emelkedni.

S  ha Sánta Ferenc Isten-képéről 
van szó, akkor talán ideilleszthető egy 
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vallomása, amely megjelent, de keve-
sen emlékezhetnek rá. A Vigilia 1977. 
karácsonyi számában egy körkérdésre 
válaszoltak számosan, köztük Sánta 
Ferenc:

A végső ítélkezésre marad minden

Kedves Barátom!
Öt vagy hat esztendeje hiszek Is-
tenben. Soha nem gondoltam volna, 
hogy ekkora terhet jelent. Nagyon 
sokszor kívánom, bár ne jutottam 
volna el hozzá. Hitemnek semmi köze 
egyetlen valláshoz is. Nem hiszem, 
hogy egyik üdvözítőbb lenne, mint a 
másik. Azt viszont mély meggyőző-
déssel vallom, hogy bárki nem-hívő, 
ki becsülettel él és tisztességesen 
munkálkodik mások javára, halála 
után az érdemesek közé kerül. Tehát 
hiszem, hogy Isten mérlegre teszi 
majd cselekedeteinket és ítél.

Az egyházi szervezetekkel nem tu-
dok mit kezdeni, akár a papokkal. Az 
utóbbiak közül – azt hiszem – pápás-
tól, püspököstül – kevesen léphetnek 
majd nyugodt lelkiismerettel a Bírói 
szék elé. Mit tartottak meg többsé-
gükben például Jézus tanításaiból? 
Gondolom, egy nyomorult szegény 
ember, botladozó kis életével többet.

Befejezésül: nem hiszem, hogy Is-
ten beleszólna földi életünkbe. Talán 
azért támad fel bennem oly sokszor 
roppant harag iránta, látva az emberi 
nyomorúságot, társadalmi igazságta-
lanságot, nemesek bukását, gazem-
berek tobzódását, szegények kínló-
dását, gazdagok becstelenségét. Úgy 
tetszik, valóban a végső ítélkezésre 
marad minden. Ezt hiszem. Miként azt 
is, hogy az Önök kérdésén – s talán a 
mi válaszainkon is – szép-nagy derű-
vel elmosolyogja magát.

Vasy Géza

T.M. I., litográfia


