
Vagy topogok egyhelyt körbf!,
mint pányvás ló mindörökre.
Szivem szállna. mint a darvak
a vágyon. csizmán könnyes harmat.

(Piros csizmán őszi harmat)

E töredezettséget sugalló, valójában az öregséget, a fáradtságot és betegséget kifejező jelképek
áthatják végső éveinek líráját. Most már nem az égbe fesziti szárnyait, hanem lejtőn halad lefelé,
ám ez az út mégis fölfelé vezeti: az "Örök Csendbe", ahol megtalálhatja a léleknek azt a békéjét
és egyensúlyát, melyet hiába hívott hajdanán. Az Isten csendességének képe villan fel utolsó ver
seiben, az a csend, melyet hivő lelke mindig is áhított, de amelyet az élet zajában nem mindig
hallott.

.Illyés Gyula, aki hajdan oly keményen bírálta a költőt, így idézte vissza utolsó találkozásukat,
melyet már beámyékolt a közeledő vég: "Most már kéz-kézben állok az ágya mellett. Pehelyfe
hér, pehelykönnyű és puhaságú kezeket tartok a kezemben. De mar mentegetőzve, hogy zavar
tam, s búcsúzóul szorítva meg azt a csonttalan kezet ... Ez november harmadikán délelőtt volt.
Mécs László rá három napra halt meg; szenvedés nélkül; öntudatlanul" (Látogatás Pannonhal
mán).

1978-at írtunk akkor. Mécs László visszaindult a csendbe.
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Szép kiállítású könyv Georges Moniaron munkája, a JE·
RUZSÁLEM - PALESZTINÁBAN (Jérusalem - en Pa
lestine ). Külleméhez mért tartalma is: a szerzö 1949 óta
főszerkesztője az 1941·ben alapított Témoignage Chrétien
címü párizsi hetilapnak, mely manapság a legtekintélye
sebb francia sajtótermékek közé tartozik. De Montaron
nemcsak a Témoignage s egyéb sajtószövetségek ügyvivő

je, hanem intézője a palesztinai keresztények sorsának is,
világszervezetük főtitkári minőségében.

E rendkívül veszélyeztetett térség eseményeiről szinte
naponkint hallhatunk. A háborús hirek között gyakorta
emJítik Jeruzsálem nevét, a szent városét, amelyben több
mint harminc éve mindennapos a békétlenség. Georges
Montaron sokat utazik a Közel-Keleten, hiradása tehát
ott a legelevenebb, ahol a tényeket személyes tapasztalatai
fedezik. 1950·ben Jeruzsálem keresztény közösségében
még közel 50 ezer hivőt talált; 1981-ben már csak 10 ezret.
Még jól emlékezik az 1948. április 9·i Deir-Jassin-i mé
szárlásra, amikor 254-en lelték halálukat a cionista terro
risták merénylete következtében; vezetőjük ma kormány.
fő: Menahem Begin. A francia utazónak nincs mit titkol
nia : egyre aggasztóbbá vált itt az élet.

Négy háború pusztított a térségben, mióta 1948-ban
Ben Gurion bejelentette az izraeli állam megalakulását.
S közben egyre több és több palesztinai arab - keresztény
és mohamedán - vált hajléktalanná az erőszakos izraeli
betelepítések következtében. 1922·ben Palesztina lakosai
nak nyolcada, 1947-ben már harmada volt zsidó szárma
zású, s az arány mind jobban növekszik, különösen Jeru
zsálemben.

Montaron úgy látja: abban, hogya Tel-Avív-i kor
mányzat Jeruzsálemet szemelte ki az ország fővárosául,
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nem a judaizmus. hanem a cionizmus ideológiája vétkes.
De azt is érzékeli, hogy mióta Theodor Herzl I896-ban út
jára inditotta ezt a szélsőséges irányzatot, majd minden
politikai törekvését vallásos köntössel palástolja. A jeru
zsálemi templom helyén ugyanis mohamedán szentély, az
Omár-mecset áll, s a siratófalnál a zsidó zarándokok több
száz éve panaszosan éneklik: Mivel elpusztult a templom,
I elhagyatva ülünk és sírunk ... I Kérünk Téged, könyörülj
Sionon, I és gyűjtsd össze Izráel gyermekeit . . .

Meglehet, sokan reménylik, hogy újra állni fog a ternp
lom a Sionon. Nem akármilyen épitmény volt sem eredeti,
salamoni formájában, sem a babiloni fogság után újjáépí
tett, jóval szerényebb méreteiben. Zsinagógák települhet
tek szerte Izraelben, templom azonban nem. Az egy, igaz
Isten jelenlétének egyetlen látható jele: az itt lezajló áldo
zatok tárták föl legszemléletesebben a bűnnel szemben en
gesztelhetetlen Teremtö megbocsátó készségét a megtért
bűnös iránt. A ~egváltói áldozat előképe játszódott le
benne a személyes bűnvallomás mindennapjaiban, s az
egész emberiségre váró itéletet megelevenítő közösségi
megtisztulásban a nagy' engesztelési nap során. Nem a
szépséget, a ceremóniát nyújtotta e hely. hanem az igaz hi
vők valóságos. erkölcsi táplálékát. A templomon azonban
beteljesült az a pusztulás. melyről Mikeás (3.12) és Dániel
(9,27) próféta szólott és amit Krisztus is megerősített (Mt
24). "Azért ti miattatok mezövé szántatik a Sion, és kőha

lommá lesz Jeruzsálem ... és vége lesz mintegy vizözön ál
tal." A keresztényeknek - mondja Georges Montaron
- "Jeruzsálem rnindenekelőttPalesztina fővárosa" marad.
(Megjelent a Témoignage Chrétien kiadásában. 1981)

(R. J.j


