
NAGY ZOLTÁN 

Nagycsütörtök asztalánál 

„...hogy poshadó vizünk borrá változzék át, tökéletesre." 
Paul Claudel 

(Jrvacsorás élményeink - hogyan vesszük? 

Mikor néhány éve Pesten, a Bajza utca környékén az egyik hírhedt „elfekvőben" keres
tem egy evangélikus nénit, az egyik férfi betegszállító gondjaira bíztak, aki a megcél
zott szoba felé menetünkben, a lift fülkéjében megkérdezte, hogy milyen felekezethez 
tartozom. Mikor megtudta, hogy evangélikus vagyok, így szólt: „Én már ettem úrvacso-
rát is, eucharisztiát is, de nekem az eucharisztia többet adott. Az olyan volt, mintha 
tüzet ennél." - Fejtegette emberem. Ekkor megállt a lift, k i kellett szállnunk és már 
a továbbiakban nem volt időnk az úrvacsora dogmatikai kérdéseiről értekezni. 

„Mintha tüzet ennél." Azóta is eszembe jut néha ez a kifejezés. Emberünk megle
hetősen homályos hasonlata minden bizonnyal a belső élményre koncentrál, illetve 
abból eredhetett. Hogy mennyire élmény az úrvacsora, vagy az eucharisztia, illetve 
mennyiben közelíthető meg az élmény oldaláról? Azt hiszem, kell keresni erre a vá
laszt, és mint megközelítést, indokoltnak kell tekinteni. 

Mostanában egyébként - legalábbis a korábbi évekhez képest - többet faggatnak 
az úrvacsoráról, és még más felekezetű ifjúsági csoportok részéről is kaptam felké
rést arra, hogy beszéljek nekik erről a témáról. Nyilván az lehet ennek az oka, hogy 
egy-két kevésbé hangoztatott szempontra koncentráltam. Ennek persze volt némi 
előzménye. 

Néhány éve került a kezembe Wil l i Marxsen egyik, úrvacsorával kapcsolatos írá
sa. (Die Geschichte des Abendmahls im Neuen Testament. In: Die Zeichen der Zeit. 
10/83.37.Jg. 248-253) Alapvetően megváltoztatta az úrvacsorával kapcsolatos né
zeteimet. Korábban úgy gondolkodtam róla, hogy az elválaszthatatlan a templom
tól, az oltártértől, a papi öltözettől, valamint attól a magatartástól, mely hagyomá
nyozódik, k i tudja mióta, nemzedékről, nemzedékre: gondolok a lesütött szemre, 
a forgolódás nélküli merev fejtartásra, az érintkezés minimumra csökkentésére a 
mellettünk térdeplővel. Vagy ahogy szótlanul várjuk, amíg ránk kerül a sor. Nyi l 
ván ezek a gesztusok azt hivatottak a külvilág felé közvetíteni, hogy mi most „be
felé" figyelünk. De talán ezek a magatartásbeli beidegződések is hozzájárultak ah
hoz, hogy az úrvacsoravétel erőteljesen individuális üggyé vált. A gyónással való 



egybekapcsolása már eddig is nagyon sok kárt okozott, valamint annak a Pál apos
toli mondatnak a recitálása, hogy „aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és 
iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úr testét..." ( lKor 11,29) kifejezet
ten veszedelmes, hiszen a végtelenbe tágítja az önvizsgálat lehetőségét az egyéb
ként is önvádtól, lelkiismeretfurdalástól megterhelt testvérek előtt. így ahelyett, 
hogy belefeledkeznének az eucharisztia, vagyis a hálaadás valóban felemelő ese
ménysorába, távol maradnak a Krisztus által felkínált közösségtől és élik tovább 
csendes kétségbeesésben az életüket, ahogy tudják. Micsoda felszabadító erővel 
hatott az ilyen lelki tusákat vívó testvérekre az, amikor megértették, hogy ez a 
mondat, hogy „aki méltatlanul eszi..." a korinthusi gyülekezetben kialakult, félre
siklott úrvacsorai gyakorlatra vonatkozott, hogy tudniillik: mindenki hozta magá
val a maga kis vacsoráját és nem adtak egymásnak belőle. 

Marxsen szerint az eucharisztia felfogását és gyakorlatát alapvetően befolyásolta az, 
hogy antik görög közvetítéssel érkezett el hozzánk, és felteszi a kérdést: „Vajon mi
ként nézne ki úrvacsorai ünnepünk, ha nem a görög hellén úton érkezett volna el hoz
zánk, hanem mondjuk afrikai közvetítéssel?" Marxsen írása felszabadított arra, hogy 
próbáljam meg a görög filozófiai közvetítéstől elvonatkoztatva - az eredetéhez köze
lítve szemlélni az úrvacsorát. Hiszen ahogy ő fogalmaz: „Ma feltétlenül azon kell fá
radoznunk, hogy az úrvacsorának némely olyan vonását visszahozzuk, mely kezdet
ben még megvolt, de az idők múltával az útszél
re hullott." Ezek alapján kezdtem el an
nak idején a Fasorban, Nagycsütör
tökönként olyan alkalmakat ren
dezni saját ifjúsági csoportom szá
mára, ahol Jézus utolsó vacsoráját 
modelleztük a szeder este forgató
könyve szerint, és a hagyományos 
liturgia menetébe illesztettük be a 
szereztetési igéket. Hivatalos neve 
ez volt: „Emlékezés Jézus utolsó 
vacsorájára - terített asztal mel
lett." Debrecenben, az itteni ifjú
ság körében is meghonosítottam 
ezt a típusú ünneplést. Úgy lát
szik, a nagycsütörtöki élmény elég 
magával ragadó ahhoz, hogy elke
rülésem után a fasori fiatalok to
vábbra is megüljék ezt az ünne
pet. De újabban eljutott hozzám a 
híre, hogy példánkat követve más 
ifjúsági csoportok (reformátusok) 
is kísérleteznek a nagycsütörtöki 
asztalterítéssel. 1. kép 



Azon az éjszakán 

Nagycsütörtök úgymond az úrvacsora szereztetésének ünnepe. Tudják ezt már a kon-
firmandusok is. Talán el is tudják képzelni, sőt le is tudják rajzolni a jelenetet, ahogy 
illedelmes rendben ül a tizenkét tanítvány Jézus körül, mint a régi kajárpéci 
oltárképen (1. kép): az asztalon egy kehely, egy lapos tányér, nyilván valami kenyér
félével, és egy bárány. Oly könnyen megjegyezhető ez a kép. Jézus vállára János hajt
ja fejét, az asztal túloldalán pedig, nekünk kissé háttal ott ül Júdás, akinek kezéből 
persze nem hiányozhat a pénzes zacskó, árulásának szimbóluma. Ezt az ülésrendet 
igazán a görög-római étkezési szokások és fekvési rend ismeretében tudjuk megérte
n i . A legfontosabb vendég, tehát Jézus, a medius 3. helyére került. Mellé telepedett 
le a házigazda az imus 1. helyére. Mivel az utolsó vacsorán nem volt jelen más, csak 
a tanítványok, ezért János, a szeretett tanítvány feküdt, illetve könyökölt az imus 1. 
helyén. Ezért „pihent az Úr kebelén". Júdás 
pedig valahol Jézussal átellenben feküdhe
tett, talán a summus második, vagy harma
dik helyén. 
Ezek alapján feltételezem, hogy halkan egy
más közt (suttogva?) folyhatott le az a be
szélgetés, melyet János evangéliuma 13. feje
zetében olvashatunk, melyben Jézus közli a 
hozzá közel hajoló János kérdésére, hogy ki 
az O árulója, mégpedig úgy, hogy egy falatot 
ad Júdás szájába. (Jn 13,21-26) 

Az Én emlékezetemre 

medius 

3 2 1 

summus 

3 

Jézus és tanítványai tehát a kor szokásainak megfelelően fogyasztották el az utolsó va
csorát. De miféle ünnep is volt ez valójában? Főleg a végkifejlet ismeretében jogos a 
kérdés, hiszen másnap Jézus meghalt. Egy nappal halála előtt pedig még együtt ünne
pel tanítványaival. Nem is akármilyen ünnepet ül meg: a zsidó ünnepi kalendárium 
egyik legörömtelibb, legfelszabadultabb ünnepét, mégpedig annak fénypontját, a 
szeder estét, melyen a legfiatalabb résztvevőnek illik feltennie a liturgikus kérdést: mi
ben különbözik ez az este az összes többi estétől? Tehát ez a legünnepibb este az év
ben, mely minden más estétől különbözik. 

Abban a tudatban, hogy másnap meghal, ki lenne képes arra, hogy belefeledkezzen 
egy ünnep liturgiájába? A tanítványoknak ez még könnyű, hiszen - mit sem sejtve - egy 
egészen más végkifejlet foglalkoztatja őket. De mi a helyzet Jézussal? Sokan talán azt vá
laszolnák erre, hogy Jézusnak nyilván sikerült, hiszen O mégsem volt teljesen olyan, 
mint mi, sőt... De vajon valóban sikerült belefeledkeznie a szeder este fordulatos me
netrendjébe, vagy nem a belefeledkezni tudásának hiánya, vagy inkább lehetetiensége 
hozta létre azt, amit mi - keresztyén utókor - úrvacsorának, eucharisztiának nevezünk? 



A nagycsütörtöki vacsora pillanataiban még a végzetessé váló események előtt va
gyunk. Júdás még csak ezután indul el és mutatja majd meg a templomszolgáknak, ka
tonáknak, hogy hol van Jézus rejtekhelye, hol lehet a sötét olajfaligetben rátalálni. Még 
történhet valami váratlan. Júdás még meggondolhatja magát. Az elfogatásra kirendelt 
csapat még belefulladhat az ebben az évszakban igen hevesen hömpölygő Kidrón-pa-
takba. Nagycsütörtök estéjén még minden nyitott. Jézus magatartását mégis a másna
pi halál biztos tudata jellemzi. A szeder este forgatókönyvét megzavarja, és ahelyett, 
hogy elmondaná a kovásztalan kenyér felett az ismert formulát: „Ez a sanyarúság ke
nyere, melyet őseink ettek Egyiptomban", ahelyett így szól: „Ez az én testem." Valamint 
ahelyett, hogy elmondaná a harmadik pohár bor felett is az áldást, így szól: „Ez az én 
vérem. így emlékezzetek rám!" Mindenkinek van módja arra, hogy emlékül hátrahagy
jon valamit, ami megkönnyíti itt maradó szeretteinek a reá való emlékezést, egy fontos, 
már-már jelképessé váló tárgy, mondjuk egy értékes óra, vagy egy fénykép, egy ruhada
rab, vagy egy könyv, és így tovább... De hogy valaki egy évről évre ismétlődő ünnepi 
eseményt tegyen a reá való emlékeztetővé? Ráadásul Jézus szavaiban egybeesik a köze
l i halál burkolt bejelentése és a reá való emlékezésre való felhívás. Mintha azt monda
ná tanítványainak: „így emlékezzetek rám, ahogy most láttok!" Másnap, nagypénteken 
Jézus agóniától eltorzult alakja és kínszenvedése nyilván mélyen beleivódott az őt sze
retők és érte aggódok emlékezetébe. Fájdalmuk a tehetetlenségtől talán még pokolibb 
volt. Mozdonyvezető érezhet ilyet, amikor látja, hogy valaki ráfekszik a sínekre, jóval a 
vonat féktávolságán belül: nem szabadulhat a látványtól, és sosem tudja elfelejteni. Bár 
hasonlóan emlékezetes a nyilvános, szándékosan brutális és megalázó keresztre feszí
tés, mégsem a kereszt az emlékezés forrása, hanem nagycsütörtök estéje, a szeder este 
a maga megzavart, átalakított liturgiájával. Talán ezért nevezte Chrysostomus az utol
só vacsorát így: „a megszabott idők beteljesedésének estéje." Mint az elmúlónak, a nap
nak utolsó árnyképe a napórán, mely a végtelenbe nyúlik, aztán elnyeli a sötétség. „Ez 
a t i órátok és a sötétség hatalmának ideje" (Lk 22,53), mondja Jézus az elfogatására k i 
rendelt népes csapatnak. Elfogatásától fogva tehát „sötétség uralkodik". Elkezdődik a 
sötétség hatalmának ideje, ezért innentől kezdve az érzékszervek által közvetített be
nyomások, a tapasztalat rossz tanácsadók. Luther is a tapasztalat megbízhatatlanságá
ról éppen a nagypénteki események kapcsán beszél. Hiszen akik Jézus keresztjét körül
vették, nem tapasztalták meg Isten jelenlétét, és nyilván arra jutottak magukban, hogy 
Isten távol volt Jézustól és mindattól, ami Vele történt. Csak a feltámadás másította 
meg nagypénteki tapasztalataikból nyert meggyőződésüket. 

De térjünk vissza a teljesség estéjéhez, amikor Jézus még nem az agónia közepet
te, mint „fájdalmak férfia" (Ezs. 53,3) áll előttünk, hanem közvetlenül azt megelő
zően, de még önmagának teljes csorbítatlanságában. így kell rá emlékezni, amint isz-
sza tanítványaival az áldott bort és közben azt mondja, legközelebb már csak az Is
ten országában fogok belőle / veletek együtt / inni. (Lk 22,18) 

Andrej Tarkovszkij Olaszországban készült utolsó portréfilmjében beszélt arról, 
hogy amit akkor és ott gondol és mond, az a döntő. Lehet, hogy halála előtt félni fog 
és másként beszél majd, de azt ne vegyék figyelembe! Az a fontos, amit most, min
den kényszertől mentesen, szabadon mond és tesz. Azt hiszem, minden felelős köz-



életi ember egyetértene egy ilyen felhívással. Azok mindenesetre igen, akiknek reá
lis képük van a sötétség hatalmáról: Akik számára nem kérdés, miért volt Jézusnak 
a Gecsemané kerti tusakodása közben hematidrózisa. (Lk 22,44) (Olyan tünet, mely
ben a hajszálereken keresztül vérrel elegyedik az izzadtság - halálra ítéltek esetében 
figyelték meg, rendkívül erős szorongás esetén.) 

Az utolsó, még a tapasztalat számára kínálkozó támpont: Nagycsütörtök asztala, 
ahol emlékezés és közösség, élet és halál, jelenlét és távollét a „szereztetési igék" ré
vén egyetlen elválaszthatatlan valósággá válik; a kovásztalan kenyér Jézus testével, és 
a bor az O vérével való azonosulásával. 

A kenyérnek és bornak, mint Jézus testének és vérének elfogyasztása a pogány -
antik hitvilágot és annak kultuszi formáit jól ismerők számára lett megfogalmazva. 
A zsidókeresztyének számára a borospohár, mint az Isten előtti érvényesség biztosí
téka - a Jézusban kötött új szövetségként kötötte őket össze, a kenyér megtörése ál
tal pedig azt fejezték ki , hogy valamennyien egy kenyérből részesednek és ezáltal az 
juthatott kifejezésre, hogy egy testnek - Krisztus testének tagjai. 

De a hellenizmusban élő emberek számára ez nem volt elérhető szimbólumrend
szer és élményanyag, ezért az Istenséget nem történelmileg közvetítettként, emléke
zések által tették jelenvalóvá, hanem anyagilag, tárgyiasult módon. A hellénizmus 
embere számára azáltal lett az Istenség jelenvalóvá, hogy eledelül, táplálékul adja 
magát. így válhatott az úrvacsora misztériummá. Ennek fényében lehet igazán vilá
gosan látni, mit is akart János evangéliuma 6. fejezetében mondani, ahol Jézus ma
gáról, mint mennyből alászállott kenyérről beszél. 

Ez azonban egy újabb problémát vet fel: Nem tudjuk leválasztani az úrvacsorának 
az eredeti pászkaliturgia logikájából adódó tartalmát annak hellenisztikus átformálá
sától. Ebben az - Újszövetségben már fellelhető - kettősségében kell továbbra is él
ménnyé válnia. 

Értetek adatik 

Ethelbert Stauffer „Jézus története és személye" - című könyvében meggyőzően bi
zonyítja, hogy Jézus a pászkabárányok levágásával egy időben akart meghalni. O 
akart lenni népe húsvéti áldozata. Ebben a párhuzamban válik megragadhatóvá ér
tünk való halála. A pászkabárány eredetileg a héber családok elsőszülött fiait váltot
ta k i . (A samaritánusok, pászkaünnepükön máig megfestik a bárány vérével elsőszü
lött fiaik homlokát.) Emellett az egész ház megváltó áldozata is volt, hiszen a bejá
rati szemöldökfára is felkenték a bárány vérét és így az, mint jel (Tav), távol tartotta 
az öldöklő angyalt. Jézus a pászkabárány: ezen a párhuzamon, rituális analógián ala
pul a helyettes áldozat tanítása. 

A növénytermesztésből élő primitív népek között számos olyan eredetmítoszt 
gyűjtöttek, melyben az istenség értünk való áldozata megfogalmazódik, lényegesen 
egyszerűbben és talán komplexebben, mint az Egyiptomból való kivonulás ószövet
ségi történetében, vagy más fejlett kultúra által közvetített mítoszokban, hiszen azo-

Ifi 



kat többnyire gyökeresen átértelmezték. A leghíresebb példa Ceramból, egy új-gui
neai szigetről származik: egy félisteni lány, Hainuwele feldarabolt és eltemetett tes
téből eladdig ismeretlen gumós növények nőnek. Ez az őseredeti gyilkosság gyöke
resen megváltoztatta az emberi életet, mert bevezette a szexualitást és a halált, és 
felállította azokat a társadalmi intézményeket, melyek ma is virulnak. Hainuwele 
erőszakos halála nem csupán teremtőnek nevezhető halál, hanem azt is lehetővé te
szi az istennő számára, hogy folyamatosan jelen legyen az emberek életében, sőt ha
lálában is. A testéből sarjadt növényekkel táplálkozva, az ember valójában magának 
az istenségnek a lényegével táplálkozik. 

Az Egyházak Világtanácsa VII . Világgyűlésén az „Élet adója - tartsd életben terem
tésedet" címet viselő bibliatanulmányban az Egyesült Államok egyik delegáltja, Geor
ge E. Tinker hivatkozott az észak-amerikai bennszülöttek között széltében-hosszában 
ismert eredetmítoszra, mint teológiai történetre, mely Kukorica Anya áldozatáról szól. 
E szerint: „Az emberek elszaporodtak és kevésnek bizonyult a vad, ezért éhínség pusztított. Az 
éhes gyermekek odamentek Ősanyához és enni kértek. De neki semmije sem volt, amivel megetet
hette volna őket. Ez mély szomorúsággal töltötte el és egyre csak sírt bánatában. Férje megkérdez
te tőle: - Hogyan tudnálak felvidítani? Mire az asszony így felelt: - Csak egy valami van, ami 
megállíthatja könnyeimet: Meg kell ölnöd engem! - A férj erre azt válaszolta: - Soha sem tud
nám megtenni! - De az asszony így bátorította: - Meg kell tenned, különben továbbra is sími fo
gok és mindig szomorú leszek. A férj tanácstalanságában megkérdezte a legbölcsebb öregembert, 
aki azt mondta neki: - Meg kell tenned, amit kíván, meg kell ölnöd őt. - Most a férjen volt a sor, 
hogy sírjon. De a felesége így szólt hozzá: - Holnap délben kell megtenned. Miután megöltél, két 
fiunk hajamnál fogva vonszoljon egy puszta földdarabra. Aztán húzzanak, vonszoljanak ide-oda, 
míg testemről az összes hús le nem mállik. Aztán szedjék össze a csontjaimat és temessék el közé
pen. Ezután hagyják ott a helyet. - Majd mosolyogva hozzátette: - Várjatok hét hónapot, azu
tánjöjjetek vissza és meg fogjátok találni a testemet, melyet szeretetből adtam oda: Az fog tite
ket táplálni most és mindenkor. - Minden úgy történt, ahogy a feleség meghagyta: A férj megöl
te őt, aztán a fiak elkezdték vonszolni a testet, míg a húsa be nem fedte a földet. Akkor össze
gyűjtötték a csontjait és elásták középen. Megsiratták, meggyászolták, aztán hazamentek. 

Amikor hét holdtölte után a férj és a gyerekek visszajöttek arra a helyre, úgy találták, hogy a 
földet magas zöld növény borítja. Ez lett az ültetés gyümölcse: a kukorica. Az Ősanya teste, me
lyet azért adott oda, hogy az emberek éljenek és viruljanak. Mindenki kapott az Ősanya testéből 
és kimondhatatlanul jóízűnek találták azt. Követték tanácsát, nem ettek meg mindent, hanem sok 
magot visszadobtak a földbe. Ily módon a teste és lelke megújult minden hetedik hónapban, és 
nemzedékről nemzedékre így van ez azóta is." Qövel Szent Lélek - Újítsd meg az egész te-
remtettséget! Hat Bibliatanulmány az EVT VI I . Világgyűlésének témájáról, Budapest, 
1990 Kiadja a MEÖT) 

Nem lehet kétséges, hogy ezek az emberiség emlékezetének legősibb rétegéhez tar
tozó eredetmítoszok a biblián túli legfőbb analógiák. 

Jézus utolsó vacsorán elmondott szavai: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem és igyá
tok, ez az én vérem" ha nem jelképesen értjük, hanem szó szerint, végső soron kan
nibalizmusra szólítanak fel. Nem könnyű ezt kimondani ma sem, hiszen ebben fele-



kezetünk történelmi öröksége nagymértékben gátolhat minket. Mint tudjuk Luther
nek hosszasan kellett magyarázkodnia éppen emiatt a zwingliánusok (Stenkfeld, 
Zwingli, Karlstadt, Oecolampadius) által exponált vád miatt, hogy tudniillik Luther 
követői húsfalók, vérivók, emberevők. Luther azzal próbálta elhárítani a vádat, hogy 
a kenyérben nem Krisztus testének egy darabját vesszük magunkhoz, hanem az egész 
testét, és a bor ivásakor nem Jézus vérének egy cseppjét isszuk meg, hanem az egész 
vérét. A kannibalizmus minden idők egyik legförtelmesebb bűne volt. Ellenséges vi
szonyban élő népek terjesztették egymásról azt a rémhírt, hogy a másik nép tagjai em
berhúst esznek. így próbálván megindokolni maguk előtt azt a képzelt erkölcsi fö
lényt, mely ahhoz kellett, hogy képesek legyenek egymást halomra gyilkolni. 

De a XX. századra a kannibalizmus hasonlata már nem ébreszt olyan heves ellenér
zéseket, mint a megelőző századokban. Megváltozott a kannibalizmus megítélése is: 
ennek eklatáns példája Oskar Kokoschka egyik rajza, melynek címe: „Krisztus segít az 
éhező gyermekeknek. A rajzon a kereszten függő Jézus egyik karját odatartja az előtte 
álló gyermekek szája elé. Néhány évtizeddel ezelőtt egy repülőgép-szerencsétlenség 
túlélői az Andok lakatlan hegyláncai között rekedtek. Túlélésükre csak azon az áron 
volt esély, hogy megeszik éhen halt társaikat. Volt olyan köztük, aki felajánlotta a tes
tét társainak, hogy miután meghal, társai megehessék a húsát túlélésük érdekében. 
(Ennek a híres esetnek könyv és filmfeldolgozása is van: Életben maradtak - címmel). 

2. kép 



Kormos Istvánnak van egy verse, melyet talán valamelyik észak amerikai bennszülött 
nép meséje ihlethetett, az a címe, hogy „Oda a kukoricához". Gyönyörű alkalmazása a 
Jézus - Kukorica Anya párhuzamnak. Ebben a szerző egy csöppet sem törődik a kanni
balizmussal kapcsolatos, terhelt teológiai örökséggel. „Tűrtél te minket, fogunkat, kezün
ket... Holtodban körülálltunk, gyönge testedre vártunk vad kannibálok..." 

De Harald Duwe festő sem és a Tutzingi Evangélikus Teológiai Akadémia nagyra 
becsültjei sem voltak tekintettel erre a terhes exegetikai örökségre. (2. kép) Ha való
ban képesek vagyunk elvonatkoztatni ettől, akkor ki kell jelentenünk, hogy a Jézus 
által átalakított pászka rituálé igenis olyannyira provokáló a maga kannibalizmusra 
való felszólításával, hogy érthető a teljes zavar, mely Harald Duwe: Úrvacsora - című 
képén a tanítványokat jellemzi: Állnak bambán, vagy megpróbálják poénnal elütni a 
dolgot, esetleg csak ülnek zsibbadtan a döbbenettől. 

Leginkább talán ahhoz hasonlítható ez a helyzet, melyet a tanítványok átélhettek, 
mint amikor Gauguin a neki átadott postai küldeményből kicsomagolta barátjának, 
Vincent van Gogh-nak a fülét. 
Gauguin-hez hasonlóan, mi mai tanítványok is rádöbbenhetünk, hogy O a mi bará
tunk (Jn 15,14), véresen komolyan gondolja. Hogy sokkal fontosabbak vagyunk ne
ki , mint ahogy azt mi valaha is feltételeztük. Erre pedig csak véresen barbár rítussal, 
halált megvetően, velőtrázóan eltökélt odaszánással, kannibalizmusra való felszólí
tással tud rádöbbenteni. 
Mindennek végiggondolása talán segíthet némelyeket abban, hogy úrvacsora vétele
kor úgy érezzék, „mintha tüzet ennének". 

ÓDA A KUKORICÁHOZ 

Ég áldjon, kukoricatábla, 
felkiáltójel, zöld dárda 
élő tengere vagy te, 
zászlók tengere vagy te. 

Mezőn aluvók álma, 
nincstelenek kalácsa, 
vezetsz kölyök koromba, 
jobban mint ezer lámpa. 

Hányszor kínáltál, 
éhségemből kirántál, 
tíz év, húsz, baktatsz velem, 
kiáltod: „Jelen!" 

Asztalunkon kenyér, 
morzsád söpörte tenyér, 



reggel cipósan keltél, 
estig véremmé lettél. 

Szegény társa te, 
kés mártódott beléd, 
Betlehem követe, 
letérdelek eléd. 

Láttam földbe vetésed, 
napra növekedésed, 
magasba szökésed, 
halálba töretésed. 

Leveleden gyors esőt, 
jeget, ostorral verőt, 
kutyasekívánta szelet, 
göröngyre elfektetőt. 

Fölálltái, büszke fiú, 
ropogott derekad, 
zöld fejed fölemelted, 
nem hagytad el magad. 

Remény zöldje, lobogtál, 
mi minden voltál: 
világító napunk, 
vezérlő csillagunk. 

Nemesi címerünk, 
országunk, fegyverünk, 
ha te voltál velünk, 
pokol se bírt velünk. 

Mert fülünkbe suhogtál, 
szívünk ereje voltál, 
hogy barmok ne legyünk, 
hogy emberek legyünk. 

Hirdetted, te kemény: 
élni még van remény, 
ha Isten malma őröl, 
nekünk őröl. 



Voltál bújócska földje, 
vágtattunk tengeredben, 
tücskök mezítláb 
fúttuk az időt: zengjen! 

Simogattuk hajad, 
zöld selyme volt citeránk, 
nyers húsodba haraptunk, 
nincs olyan húsvéti fánk. 

Tűrtél te minket, 
fogunkat, kezünket, 
nevettetted szemünket, 
megáldottad fejünket. 

Ha szóltál: „íme, vagyok!" -
indultak a nagyok, 
reccs, learattattál, 
aztán zizegve fosztattál. 

Holtodban körülálltunk, 
gyönge testedre vártunk, 
vad kannibálok, 
veszett janicsárok. 
A halotti beszéded 
egy szó volt: élet, 
miérettünk meghaltál, 
mibennünk feltámadtál. 

Tüzet gyújtottunk nagyot, 
lángja testedbe harapott, 
lángon megsütögettünk, 
még füstöltél, de ettünk. 

Fazékban főztünk puhára, 
morzsolásztunk a tálba, 
Jézus te, sóval itattunk, 
egy szemig fölkanalaztunk. 

Vasmozsár méhében törtünk, 
mozsár harangja vert, 
liszteden a szegény 
dunnyogva kitelelt. 



Rostán fehérre pattogattunk, 
cérnára fűztünk gyöngynek, 
csutkádnál melegedtünk, 
tehén elé vetettünk. 

Nőj), kukoricatábla, 
felkiáltójel, zöld dárda 
élő tengere vagy te, 
zászlók tengere vagy te. 

Oltalmazónk, mióta 
hozott Kolumbusz hajója, 
nekünk lélegzel, testvér, 
örömünkre születtél. 

Eletünk fölött lángolj, 
utunkon messze világolj, 
zölded verjen szemünkbe, 
zölded csapdosson szívünkre. 

Kormos István 

Az úrvacsora liturgiája gyakorlati teológiánk egyik legérdekesebb, legtöbbet vitatott fejezete. 
Érdekesnek, sőt gondolatébresztőnek tartom a széder-este és az eucharisztia nagycsütörtöki össze
kapcsolását. Másrészt rokonszenves, bölcs meglátás, hogy az ilyen kísérlet semmiképpen nem je
lenti az Újszövetség hellenisztikus-egyetemes értékeinek lefejtését. 

Visszatérő panasz -fentebb olvashattuk - hogy az evangélikus úrvacsorában túlteng a bűn
tudat. Ebben bizony van igazság. Más kérdés, hogy egy felelőtlenségre, önzésre, idióta lelken-
dezésre hajlamos korban hogyan és mennyire hadakozzunk az egyéni bűnbánat ellen. Meggon
dolandó. 
A kannibalizmusra vonatkozó gondolatsor - úgy vélem - szándékoltan éles. Megértem a tanít
ványok megdöbbenését, mégis azt kell mondanom, hogy a széttépett emberi test látványa más
képpen sokkol, mint a titokzatos kenyér és bor. A keresztyén misztérium ugyan nem hazudtol
ja meg, de valami nagy sűrítettségben mégis föloldja a naturalizmust. Hiszen - amint a szer
ző is mondja - mégsem az érzéki tapasztalaté a végső szó... 

A szerkesztő 


