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Októberben, midőn sokszínű
fürtök feje kandikál ki az őszósű
dő tőkék tenyeres-talpas, ;;őrö
södni készülő levelei kőzül,
eszünkbe jut a java-gótika legna
gyobb hitszónokának szava: .,Irh
suche den Gehiiren in allen Crea
türen" - szépséget keresek én
minden teremtményben. Regens
burgi Bertold réJli Jlondolatot pen
dít meg a Titurel egyik strófájá
hoz fűzött gyönyörű beszédében
(Die Naiur eine Predigi): min
den, amit az Isten teremtett, az
Alkotó elgondolásait tükrözi visz
sza. Mindenben, ami a viláJ!.
Urának alkotása, mint Iúbnyo:
mokban, az ő létezését, az ő J!.on
dolatait találhat juk meg, s íJ!.y
közvetve az ő szavai hanJlzanak
belőlük felénk. Hogyne hirdeiné
tehát a szőlőfürt is a Teremtő
tanítását, az a szölőfürt, amely
nek nyüzsgő sokaságával ebben a
szüreti hónapban a hegyaljai tem
plomok oltárait díszítik fel, hálát
adván az Isten adományáért.

Egyiptomi Józsefnek a Fáraó
főpohárnoka elmondotta álmát:
szőlőtőt látott, rajta három vesz
sző volt, amely lassan bimbóba
borult és Jlerezdeket érlelt. Há
rom tanulsága van a szőlőfürtnek

is. Az első az alacsonysáJ!.é, azé az
erényé, melynek neve sem volt az
antik kulturában; az evanJlélisták
Jézus tanitását erről az erényről
a "tapeinos'(, - "alacsony" szó

',val. adják vissza, jelezve vele az
alázatossáJ!.ot. A földhöz közel,
néha ezért sárosan, ülnek a sző
löfejek; sorsuk is 'IZ alázatosság,
letépik őket, szemeik eJ!.yré
sze elgurul, puttonyból kádak
ba kerülnek, első sorsuk bi
zony ezennyesneh látszik: nem a
megbecsiilteiés raJ!.yogása osztály
részük. A végső cél a fontos: eb
ből a pillanatnyi, látszat ezerint

megaiázó 'állapotból a nemes ital
állapotába kell a szőlőfürtnek ke
rülnie. A növényviláJ!. e tanítását
tovább példázza a főldön és az
ágakon kúszó hernyó; ha értelme
volna és meg tudná érteni a szót,
akkor is nehezen hinné. el, ho1!.y
alacsony voltának a báb-lét sötét
ség« után a nektárral élő, nap
fényben villanó könnyed lepke
sors lesz az értelme. A keresztény
alázatosság sem öncélú valami, a
földi életen, a kitűzött evilági cél
el-nem-érésén túlra utal, az örök
létnek eJ!.yedülvaló értelmére. Mily
nehézség el nem érni azt, amit va
laki megérdemelne; megmaradni
lejebb, míJl más,érdemtelenebb;
feljebb jut. Hiszen oly sokszor
iJ!.az, amit Chuni Mukerji, a ben
gál gondolkozó mond, hogy az
eltemetett érdemek, bármily na
gyok is lettek légyen, ugyanab
ban a sírban pihennek azzal, aki
szerezie őket. A keresztény taní
tás viszont rámutat arra, "oJlY ez
az érdem csak látszólaJlosan ke
rült a feledés hantjai ,alá, örök
élete van azonban az Isten előtt,
aki kinek-kinek megtizet érdeme
szerint, Csak evilálti értékére hív
ja fel a figyelmet Lao-cse, Kína
tanító ja, mikor ismert tenger-ha
sanlatában azt mondja, ho/{y a fo
lyók és a tenllerek azért részesill
nek száz mel1 száz heJ!.yipatak hó
dolaiában, mert mélyebben fek
szenek, mint emezek, tehát ural
kodni tudnak a he1J.yi patakok fe:'
lett; íJ!.y a bblce ls aki az embe
rek fölött akar álini, alájuk he
lyezi magát, ha előttük akar jár__
ni, mögéjük áll. A keresztény el
vet az alázatossá1J.ról Szeni A,I!os
ton fejezi ki legszebben, rámutat
va annak sorsszerű stükségessé
gére: minél magasabbat akar va
laki építeni, annál mélyebb fun
damentumot kell ásnia; az épület,



midön készül, a ma~asba tör: az
alapot ásó pedill mind tnélyebbre
meriil; életünk épülete peailt a
legmagasabb csúcsot akarja elér
ni: az lsten meglátását.

. Második tanulsága is van a
szőlőfürtnek, ullyancsak Alloston

"mutid rá erre is. Elpusztul a sző
lőFürt, az igaz, de hová vész el?
A szőlösajtóba, majd a pince mé
lyébe.hogy ott na~y nyugalom
ban őrizzék. A Szetitirás nem egy
szer hasonlítja az emberi életet a
szőlöpréshez, ahhoz a sziklába vájt
kádhoz, amelyben a taposók alah» .
talan tömeggé zúzzák szét a Hir
töket, hogy vérük csurranhasson.
Nem keresztény, aki nem érti az
élet mélyebb értelmét: e földön
az igazi életnek csak hajnalát él
jük, valósága és igazi értelme, be
teljesülése és valódi célja az örök
Dél, az isteni élet. Benne nyerjük
el, amire itt áhítozunk, ott örven
dezünk, itt sóhajtozunk

J
' nem for

dulhatunk el. tehát a kemény és
nehéz dollloktól, mintha nem
akarnók elviselni, amit viselni
kell. Félős ugyanis, ha a szőlő
fürt meJlrettenik a szőlőpréstől,
hogy a madarak és egyéb álla
tok martaléka lesz; a kereeztény
nek tehát, aki reménye alapján
örül, mert biztos, ho~y elnyeri ju
talmát, el kell tűrnie a sziiliiprés
nek minden szenuedéséi. Ime, a
szőlöfürt második tanulsága, mely
magában hordozza a harmadikat,
az édeset: a bút feloldó bort, a
l~siponos oinos-i, amint Salamisi
Epiphanio« mondia.

/ Mert ma1!ában is i1!a.z, amit er
ről a Szentírás mond: "A mériék
kel ivott bor a lélek és a szív
öröme; egészség a léleknek és a
testnek a mériéhletes ital" (Sirák
31, 36 k.) - de még több az, ami

ri ténynek jelképként rejlik, az,
hogy a keresztény élete nem le
het meg vidámság nélkül. Pallotti
Szent Vince írta 1834-ben Alle
mand professzornak: "Ugyeljen
arra, hogy természetes vidámsá
llát és humorát . felhasználja, ha
mindenkinek mindene akar lenni

i és mindenkit Jézushoz akar vezet
ni; alázatosnak lenni nem azt je
lenti, ho~y búbánatosak legyünk,
meri az igazán' alázatos embe
rek az iíazán uidémak;"

A sző öfür( e harmadik tanul
ságát szemlélue, U1!yanúb el
mondhatjuk, hogy a szenvedés ér
telmét átélő ember is a Szenilé
lek bennünk lakozásának e gyű
mölcsét~.a vidámságot, birtokában
tartja. vagy nem láttunk mé~ az
életben embert tolókocsiban, va~'
évek hihetetlenül hosszú során át
az á.l!y keresztjéresze.l!ezve és
mégis vidáman; nem találkoztunk
mé~ a vak emberrel, aki szeré
nyen meghúzédoa ül az asztalnál,
kissé mereuen néz, de kék sze
mén nem vehetö rö~tön észre.
hol!.y teljesen vak és méltis ő a
le1!tréfásabb kedvű, az egész tár
saságot mulattaija, mert benső

mélyében vidám ember? A krisz
iusi tanításon alapuló életre áll.
amit az isteni bölcsesél!ről mond
a Szentirás: ,,Jóillatot fakaszto k
én, miként a szőlötö, és pompás
virágomból dús gyümölcs terem"
(Sirák 24, 23). A vidámság el!.y'ik
összetevőie annak, amit Szent Pál
"euódia Christou", Krisztus édes
illatának nevez s ami nem más.
mint a Krisztusban való életnek
természetfölötti bájossága - ezt
példázza, ime, nekünk a szüret
előtt álló. aranyosan mosolygó
szőlőfürt.
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