
.amelyre a mű több, mint két
ezer taktusának mindegyike tá
maszkodik. Szigorú rendszer ez,
de a rendszeren belül példátlan
a hangbeli és formai változa
tosság. A csipkebokor-jelenet
"üvegszerű" színei, Mózes és
Aron hangjának éles megkü
lönböztetése - mikor is Mózes
nélSchőnberg az általa a "Pi
errot Lunaire" számára 1912
ben felfedezett ritmikus beszé
det használja -, a tömegkóru
sok polifon remekei, a Mózesre

A KIS ÚT

várakozók suttogő hang'j~i, az
aranyborjú imádóinak önfeledt
kiáltásai, a táncorgia zitmusaí,
amelyek látszólagos primitivsé
güleben a "bibliai őstájat" ze
neileg is betöltik: mindes a leg
magasabb plasztika, amelyet
művész 'a zenével elérhet. A be
mutató után megegyeztek a
vélemények abban is, hogy a
zenei szinpad fejlettségének mai
foka mellett ezt az operát egye
dül az oratórium formájában
adhatják elő.

K amolyan és valósúgosam értik-e a katolikus lelkiélet nagy és
kis mesterei, mikor a "szenvedés édességéről" és a "szenvedés
szeretetéről" beszélnek? Lehet-e a szenvedést szeretni? Hiszen az
emberi természet ösztönösen irtózik minden kíntól, sőt minden
kellemetlentől.Hogy engedheti az Egyház, mely egyebekben olyan
józan és természetes, az ilyenek emleaetését, melyek mögött ott
kisert a természetellenesség?

A kis iskolás tanuló, aki leg
feljebb az alapműveletekig ju
tott el, nem érti a differenci
álszámítást. Az az ember, aki
táne-, és cigányzenén nevelke
dett, íszonyodűk Bach és Wag-

. ner mőveitől. És milyen keve
sen értik meg a művészi lé
nyege~ la festett képben! Csak a
vallás magasabbrendű élmé
nyeit értenék-e meg hát a val
lásilag kevésbbé műveltekT

Valóban, olyan szobtilis és
finom: probléma megértéséhez,
mint a "szenvedés szeretete",
magasrendű vallási műveltség
kell. Az ösztönösen vallásos épp
oly könnyedén megérti, mint a
született tehetség a magasabb
rendű zenei alkotást és a ma
.tematíkaí tehetség a maga
sabbrendű számtani művelete-
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ket. A többi egyszerű, hétköz
napi embernek azonban e téren
is éppen annyit kell tanulnia,
olvasnia, ismernie, átélnie,
hogy eljusson a magasabb, ösz
szetettebb élmények és ismere
tek elsaíátításáíg, mínt a szel-
lelni élet egyéb területén.

Mentségül szolgál minden két
kedő megnyilatkozásnak, hogy
katolíkus réssről gyakran és
könnyelműen éppen azok dicse
kednek a "szenvedés szereteté
vel", akik alapismereteit sem
sadátították ela szenvedés ka
tolikus szemléletének. Azokra a
műkedvelő mártirkákra gondo
lunk, akik glóriát illesztenek
fejükre, ha lekésnek egy villa
mosról és egy haldokló Szent
Agnes mosolyával viselik gyo
morrontásuk fájdalmait. Ezek



emlegetik úton-útfélen, - ken-e,
nem-e -a "szenvedes édessé
,ét".. Persze az első komoly és
Igazi próbatétel leteríti őket és
teleharsogják kö~yezetüketb ..
ten rettenetességeről és kegyet
lenségéről szóló siralmaíkkal
vagy éppen káromlásaikkal.
Könnyelműenbánnak a "szen

vedés szeretetének" és a "szen
vedés édességének" gondolatá
val egyes buzgó imakönyv- és
elmélkedésírók is,akik azzal
vélik fokozni olvasóik jámbor
ságát, hogy mondanívalóikat
minél érzelmesebb stílusban ad
ják elő. Ezek a legegyszerűbb
lelki és vallási élményeket is a
dicsőítő jelzők, tulzó kifejezé
sek vattájába csomagolják, ahol
a lényeghez nem lehet hozzá
jutni a szótól, s a fellengzős

forma kiszikkasztja és megöli
a tartalmat és elveszi az él
mény hitelét.

Emberi természetünk valóban
irtózik minden ssenvedéstől.
Bölcselkedni csak addig tudunk
felőle, amíg magunk bele nem
esünk. Megrendítő példája en
nek Jób és barátai esete. A
derék és okos barátok mennyi
bölcseséget tudnak elmondani
a szenvedésről, Isten rendelésé
ről, büntetésről, a nyomorú
ságban fetrengő és Isten irgal
máért üvöltő Jób felett! Meny
nyit kesereg ez, hogyan gyötri
elméjét, hogy csak meggyőzhet
né Istent és rábízhatná öt: sza
badítsa meg szenvedéséről! És
lám, Isten nem az okoskodó ba
rátoknak ad igazat, akik az Ö
igazságosságát és bölcs végzé
seit dícsérik. hanem az irgal
máért üvöltő Jóbnak. Elannyi
ra, hogy csak Jób kedvéért bo
csát meg nekik.

Nemcsak a sivatagi pátriárka,
de az ujszövetsé~ vértanú szent
je is megborzad a szenvedés
előtt. Szent Perpetua, 'a, bájos,
fiatal anya, akinek nevét min-

dennap emlegeti az Egyház a
misében, vértanúsága előtt írott
megrázó önvallomásában nyil
tan feltárja, hogyan borzadozik
a börtöntől, a zsufoltságtól, a
sötétségtől, hogyan reszket fi
aoskájáért, És elmondja azt is,
többi vértanútársa hogyan kéri
őt, könyörögjön Istenhez Iáto
másárt. "Igy megtudhatfuk, mi
vár ránk. Szenvedés, vagy ki
szabadulás]" - mondogatják
neki.

A kereszténység viszonya a
szenvedéshes ennek a természe..
tes emberi magatartásnak figye
lembevételén alapszik. Máskü
lönben hogy lehetne megma
gyarázni, hogy az Egyház kez
dettől fogva annyit igyekezett
tenni míndennemű szenvedés
enyhítése ~rdekébenTI Midőn te
hát híveit a szenvedés elviselé
sére buzdítja, nem öncélúan te
szi, hanem azért, hogy rászok
tassa őket az Isten' akaratával
való együttműködésre, Jézus
Krisztushoz valö hasonuláara és
hozzásegítse őket a szenvedés
gyümölcseihez. '

A szenvedés ugvanis olyan
gyümölcsöket teremhet, melyek
nek a külsö héja mérhetetlenül
keserű, de belül kimondhatat
lanul édesek. Még az az ember
is, aki csak immel-ámmal, ke
seregve és nehezen fogadja az
Úr végzéseit, olyan kegyelme
ket kaphat általa, melvekre
nem is gondolt volna szenvedé
se-i előtt. Mikor az e'gyslZerű, bű
nös ember szenved, akkor kese
reg, riadozik, viaskodik miatta
Istennel. De mikor utána van,
érzi, hogy valamivel gazdagabb
lett, több lett, tísstultabban,
érettebben látja a világot és
eddig nem látott értelmét látja
a dolgoknak.
Sőt még többről is lehet sző,

Szent Perpetua, midőn láto
másos álmában felmegy a ssör
nyű érclétrán az égi mezőre, hol
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a J Ó Pásztor feji juhait" ez s,aj
tot nyujt feléje, hogy harapjon
belőle. És amikor felébred, még
ott v.an a' mennyei eledej édes
íze a szájában. Minél tökélete
sebben megnyugszik valaki Is
ten akaratában, minél tökélete
sebben együttmunkálkodik Ve
le a megpróbáltatásban, annál
többet sejt meg 'a szenvedés tit
kairól. A lelki élet magas fo
kán álló keresztény lélek, a
mísstikus - Isten különleges
kegyelméből-odáig juthat eb
ben a megsejtéaben, hogy az va
lami csodálatos külső békessé
get, örömöt, édességet vált ki
a lelkében. S ekkor abból is
megért valamit, hogy a meny
nyei Atya mért éppen a szen
vedést választotta a megváltás
és az elégtétel eszközéül, noha
más eszközt is válasathatott vol
na, és miért hagyta meg a J ó
Pásztor a szenvedés lehetőségét

a Kálvárba-hegyen lezajlott ál
dozat után is bárányai és min
den ember számára. Ez azonban
misztikus élmény, amelyet a
misztikus is csak dadogva tud
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elmondani, más ember pedig
nem tud átérezni.

Más tehát Isten, Jézus iránti
szeretetből szívesen szenvednf
és más a "szenvedés édessége"
Ez utóbbi: mísztikus ajándék,
az pedig egysze'rű emberi erő-

. feszítés, mellvel Isten kedvéért
megkíséreljük gyöngeségiink,
gyarlóságunk fölé emelkedni.
Egyik Isten ajándéka a rendkí
vüli lelkek számára, a másik a
mí ajándékunk Isten számára,
akik nem vagyunk rendkívüli
ek, hanem igen sokszor nagyon
gyöngék' és gyarlók, akiknek ez
az ajándékozó szándéka és moz
dulata gyöngesegünk miatt oly
sokszor külső kudareba fullad.

De Isten nem a külsőségeket

nézi. Ra gyarló módon tudunk
is csak szenvední, nem vész
kárba egyetlen sóhajtásunk
sem, amelyen át keresztjeink
alól feléje nyujtjuk fájdalma
ink piros virágait.

S a tiszta fogalmak mellett
ennek a ténynek ismerete is
igen fontos és igen megnyugta
tó számunkra. s. i:


