
Volt Valaki
akinek a foganása gyöngéd volt és hatalmas, elkerülhetetlen és méltó:
Krisztust szüz anya szülte, a Lélektől származott. Ífjúkora magán vi
selte az, igaz szellem baljós jegyeit. Férfikora csillagmagányú volt, s
robbanásig telítette a csend. Sorsát a könyörtelenűl szerető isteni igaz
ság teljesítette be; a fönnmaradásáért drámai küzdelmet vivó világ
ban meg kellett halnia annak, aki nem tévedett. Élete rövid volt, de
kimeríthetetlen. Igaza a világ mindenféle bölcsességének kiállta a pró
báját, s maga mindenféle bölcsesség hiányait kimutatta. Mivel a világ
törvénye a Lehetőség, s nem az Igazság, Jézus pöre folyamatossá lett,
s lezárhatatlan. Bár a Nagy Kenyértörés föloldhatatlan ellentmondásból
fakad, ez - meghökkentő módon - mégsem nientette föl azokat, akik
J ézust keresztre juttatták.

Volt Valaki, aki tökéletesen tökéletes volt. De hét az volt, akkor
- logikailag sem - volt, hanem van, mert ami tökéletes, halni-kép
telen. "Emberibb síkon": az én, a mi tökéletlenségünk "ad" halhatat
lanságot a tökéletesnek. Azaz, az élni kezdők beláthatatlan sora egyre
meghosszabbítja a tökéletes halhatatlanságát. '

Tapasztaljuk, hogy az egyetlen Krisztust azok is elismerik, akik
egyházát elutasítják, s el megtestesülését az egyházban. A közömbösö
ket közömbösségük közömbösítí.

Ha tehát ez a Valaki vonzani tudja az érte élők nagy tömegét,
és a vele szel1emben szimpatizálókat, akkor tapasztalat szerint is 
él. Akkor az, aki hozzá létével kapcsolódik, "itt áll, másképpen nem
tehet". Mégis, ennek a keletkezett, s nem kicsiholt, lezúdult s nem
pedig kifundált meggyőződésnek a keresztény szuverén akarója. fej
lesztője, felelőse is; nem tehet róla, hogy a Nap olyan, hogy mindenü
vé süt, de fölismerni a Nap mívoltát, rajta múlik. Ez a paradox szituá
ció csak úgy lehet mégis ítélet tárgya, ha a hit, a lét, és a kegyelem
rokon princípiumok, s kettős lényegűek : választhatatlan elfogadáson
alapulnak, de megérésükben, termékenységükben a választás dönt.
Ahogy "a költészet logika", úgy a misztérium a személyiség szabadsá
gába ágyazza be magát. Az emberi szabadság talán azért látszik kor
látozottnak, mert Isten szabadsága "irritálja": az ember előtt a rossz
is lehetőségnek tűnik föl, holott az zsákutca; Isten szabadsága, ami
merő jó, "csak" jó, az ember viszonylatában "szűkebb". A valóság
azonban .Jcézeníekvöen titokzatosabb" a látszatnál; a szentek szabad
sága egybevág Istenével.

Ha mindez igaz, miért kételkedünk? Kételkedésünk nem hiteha
gyás, nem hitbeli tragikum; inkább valami esendőségünkkel mély pár
huzamosság. Oka lehet az erőteljes, magas hőfokú humánum, a szem
élénk, de nem átható optikája, oka lehet a természet elrajzoltságának
túlbecsülése. S félelmeink, szorongó gyöngeségünk. Zokon lehet-e
venni a hajótól, hogy "nagyon" hajó? Ha tengerré válnék, megszűnne

hajó lenni. A dolga az, hogy hajó legyen, de a tengerre érzékeny hajó.
A tenger nem jégtükör. melyen nyílegyenesen tudna siklani, hanem
háborgó kiszámíthatatlanság; a hajó vele együtt hánykódik, alámerül és
fölébe szökik; az ember hite hajó, a tenger Isten.
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Nem a kétség a legtöbb baj, hanem a megmerevedés hitben, s ké
telyben, A fül, ami lehet süket is, mégis szent. A szem, ami elfátyo
lozódhat, "a test világa" is. A mérlegelő szív pedig csodálatos, és döb
benetes kötéltáncot jár... Ha ez a Krisztus nincs, a keresztény élete
folyamatos. zuhanás. Ha van, bizonyossága a kereszténynek, a nem
kereszténynek pedig Talán. Olyan Talán, ami kísértésa lévén, lehet
serkentője.

DOKUMENTUM
. . . HA SEREGÉLLEL HOLLÓ BARÁTKOZIK . ..
E kedv-s és megkapó kép mögött két tiszta szívű férfi meleg és őszinte ba

rátsága rajzolódik elénk. A holló jelképe mögött Kreskay Imre Tamás pálos szer
zetes alakja sejlik föl, a másik pedig Seregély István takácsi református prédi
kátor. A valIáskiUönbség ellenére. e két férfit szoros, benső barátság Iűzte össze
s ennek emlékét egymáshoz intézett verses leveleiknek csekély maradványa
órizte meg számunkra. Úgy véljük, hogy ma, az ökumenikus párbeszéd nyílt
és őszinte légkörében, a Krísztus golgotai keresztjében megtalált és megvallott
egység idején, nemcsak érdekes kuriózumként, de hasznos s megszívlelendő ta
nulságként is érdemes ezt a barátságot felidézni. Kreskay és Seregély megbecsül
ték egymásban kölcsönösen az embert, egymás hitbeli meggyőződésót s tisztel
ték egymásban a tudós férfit.

Kreskay Imre Tamás Székesfehérvárott született 1748. november 5-én. Apja
Kreskay János rácalmási (Fejér vm) földbirtokos, tisztviselő, édesanyja Kovács
Mária Anna. A keresztségben kapta a Tamás nevet, szerzetesi neve Imre. Po
zsonyban, 16 éves korában lépett be a pálos rendbe, 1764-ben. Elvégezve itthoni
felsőbb iskolai tanulmányait, külföldre ment tanulmányútra s négy évet töltött
Rámában. Közben bejárta Itália nagyobb városait. Fájdalmas emléke Velence,
"hol szinte beestem a halál gyomrába". Tanulmányútjáról hazajöve, a rend me
csekí birtokának jószágkormányzója lett. Innen Pestre került s a monostor
könyvtárnoka. EZékben az években köt szorosabb barátságot Anyos Pállal és
Virág Benedekkel. kíkkel élénk költői levelezést folytatott. Pesten színházat is
szervezett. Az erre vonatkozó határozott utalást Anyos Pálnak egy 1778-ban kelt
verses levelében olvassuk:

Barátom különös szerelmet mutattál
Hogy egy Magyar Játék Néző helyt nyItottál.
Melyben Bornemissza nagy lelkét rajzolja,
MIdőn álbarátság fátyolát tetotja,
szomorü esetét festi hazájának
Mint Metasztazlo kedvelt R6máJának.

Belekerült az irodalmi élet sűrűjébe. Bessenyei köréhez tartozott, de mégis
a magyaros iskola stílusában írta verseit, .verses leveleit írótársaihoz. Tagja volt
annak a hat tagból álló bizottságnak, mely 1790-ben Bessenyei vezetése mellett,
egy felállítandó magyar tudós társaságról tanácskozott, amelynek sajnos ered
ménye nem lett.

Az 1780-ik esztendőben Szatmárba került s itt, "a szatmári királyi iskolák
helytartó igazgatója, az ifjúság lelki taní tó] a, könyvek k. vizsgálója, s a szer
zetes háznak elöljárója". Rendjének feloszlatása után, "az Irigység vérben for
dult szemmel... Engem is klastromból tehát kiszóllított, Szent magányosságból
nyáj közé szállított. Igy tzimeres hollónk szerzetes házából kíreppent, mint haj-
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