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Útitársunk, Jézus

Gyermekkorunk óta mindannyian megszoktuk, hogy karácsony ünnepén a betlehemi barlangis-
. tálló, a csillagfényes éjszaka szent, varázslatos csendjéről szólnak nekünk - így éljük át a kará

csony hangulatát. Úgy vélem azonban, nem leszek ünneprontó, ha arra a kiszolgáltatottságra
utalok, amely aligha nevezhető hangulatosnak, varázslatosnak, de nagyon is reális volt: amelyet
a közénk jött, az értünk emberré lett Isten már ott és akkor, abban a bizonyos betlehemi bar
langistállóban miérettünk vállalt. Nemcsak a mosolygós kisgyermekre gondolok, hanem arra a
gyermeksírásra is, amely akis Jézusnak, az emberpalántának sírása volt. Arra a sírásra, melyben
valamiképp benne volt minden emberi zokogás, feljajdulás - a bölcsőtől a sírig.

Ha valamikor, hát épp karácsonykor kell, hogy gondoljunk rá: az Isten emberré lett, de nem
csupán mosolygó kisdeddé, hanem a teljes embersorsot vállaló, tehát már élete indulásától kezd
ve a szenvedés és a halál felé utazó emberré. Ezzel az ízig-vérig emberrel - akiről hitem már ott a
jászolnál is megvallja. hogy Uram és Istenem - kell kisgyermek koromtól egészen halálomig is
merkednem. Soha nem lesz elég időnk itt, a földön arra, hogy teljességgel elvégezzük ezt az is
merkedést. De birkózunk vele egy életen át, mint Jákob a Jabbok folyónál, mert hisszük és vall
juk: a legnemesebb, örökké izgató és szent feladatunk marad, hogy az Isten hozzánk érkezését
tudomásul vegyük, és erről szóljunk.

Az emberszem elől elrejtett Isten, a rejtőző Isten Jézusban Deus revelatus-szs, önmagát szemé
lyesen kinyilatkoztató Istenné lett. Egészen emberközelbe került, emberéletet élt a jászoltól a ke
resztig. Mi pedig - különösen karácsony tájékán - újra és újraboldognak érezzük magunkat,
mert a hozzánk érkező Istenben, a nekünk adatott Fiúban mi is az Isten közelébe juthatunk.
A Názáreti Jézusban a velünk érző Isten - velünk élő Istenné lett. Jézusban Isten jósága és em
berszeretete személyesen érkezett el hozzánk (Tit 3,13). A közénk jött Isten - ahogy Szent Pál
mondja - "felvette a szolga alakját, kiüresítette önmagát" (Fil 2, 7). És mindez nemcsak azért
történt, hogy őbenne és őáltala átélhessük az Atya mindent nekünk ajándékozó szeretetét, ha
nem azért is, hogy velünk együtt vállalja a nélkülözést, a rágalmakat, a megbélyegeztetést, a ha
lált. Isten ragyogása és szépsége jelentkezik titokzatos módon a betlehemi Gyermek panaszos si
rásában, majdkésőbb rettentő haláltusájában is. Isten szentsége pedig nem a megközelíthetetlen
ségben, hanem Jézusnak a bűnösökkel és bűnbánókkal való barátságában nyilatkoztatja ki
önmagát.

Titok mindez, mélységes titok. Aki azonban ezt a titkot, mely emberileg mégis oly közel áll
hozzánk, csak kissé is átgondolja, kissé is megközelíti, az lassan majd azt is fel tudja fogni, hogy
az emberélet - az én életem, a mi életünk is - a jászolban fekvő gyermek tehetetlenségétől egészen
a haláltusájáig - Jézus szeretetébe van beágyazva. Isten a Szeretet - tanítja Szent János. És ez a
Szeretet azon az első karácsony éjszakán testet öltött, eljött közénk. Amire emberszívünk, gyak
ran oly nagyon elgyötört szívünk annyira vágyik, amíre lelkünk antennája oly érzékeny: a haté
kony, a magához vonzó, felkaroló, személyes szeretet nem más, mint az a Gyermek, akinek szü
letését évről évre újra ünnepeljük.

Hajlunk rá, hogy Jézusról, földi életéről, annak egyes szakaszairól - születéséről, gyermeksé
géről, szenvedéséről - csakis mint régmúlt eseményről szóljunk. Eseményről, jelenetsorozatról,
mely egykor a világ szinpadán lejátszódott. Igehirdetésünk, könyveink sok mindent elmonda
nak, sőt kiszíneznek Jézus életéről. Úgy vélem azonban, sokkal emberibb, hitelesebb és érthe
tőbb lenne ez a beszéd, ha nem csak a régmúltat emlegetnénk. Ha egyre többet szólnánk arról a
közénk érkezett Istenről, aki itt van, velünk van most is. Aki ítt és ma is szeret, magához vonz, fel
oldoz és aki halálunk óráján majd hazavezet minket. Az csak természetes, hogy így gondolkodni
és szólni csakis a hit erejében tudunk:
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Jézusban, a pólyás gyermekben és' a kereszten függőben is - maga az Élet jelent meg közöt
tünk, és maradt velünk. Azon az első karácsony éjszakán az emberré lett Isten útitársunk lett.
A fényesség beleragyogott az éjszakába, hogy minden embert megvilágítson (Jn 1,9). - És mégis,
a mélységből, a sötétből kíált ma ís az ember (Zsolt 129), panaszos, perlekedő jóbi szava ma is
több fényt, több vílágosságot kér. De a Gyermek szelíden mosolyog és biztat: ne féljetek, nem
vagytok egyedül, én soha nem hagylak magatokra. És amikor majd a Názáreti Jézus felnövek
szi~, akkor sem kíván mindent megértetni. megmagyarázni. Nem avat tudósokká, de igenis, sza
vai nyomán hitben tudókká válhatunk : Ö, az Isten egyszülött Fia azért jött közénk, hogy éle
tünk, el nem múló, örök életünk legyen.

A karácsony tehát ezt jelenti : az Isten hozzánk érkezett, és velünk maradt. Fény és reménység,
vigasztalás és erő számunkra. A karácsonyi Gyermek az Atya ajándéka, felszólító, követelő

ajándéka. Egy indiai bölcs gondolatával érzékeltetném. mit is jelent ez. A keleti filozófus így fo
galmazta meg egyszer imáját: Istenem, te arra hívtál meg, arra rendeltél engem, hogy az országút
szélén ü1jekés sípomat fújjam. Fújjam vidáman azért, hogy az arra járók, kik az élet terhét vise
lik, legalább míg elmennek mellettem, egy pillanatra felderüljenek. örvendjenek ... A karácso
nyi Gyermekben Isten felszólító, feladatvégzésre küldő ajándékát kaptuk. - Ó, bárcsak ki-ki a
saját sípján, élete hangszerén oly dalt dalolna, hogy derűssé válnék tőle és másokat is - gyerme
keket és öregeket - meg tudna örvendeztetni.

IRODALOM

Fodor András: Kőnyomat

Fodor András nem tartozik a látványosan változó
és változtató költők közé, de a Kőnyomat versei ar
ról árulkodnak, hogy lírájában komoly fordulat
érlelődik. Ezt az átalakulást nem embrionális for
mában sejtetik a versek, hanem pontosan kitapint
hatjuk okait és megjelenési formáit is.

Ha költészetének állomásait vizsgáljuk, nyilván
való, hogy neki gyorsabban kellett futnia a pályán,
mint szerencsésebb nemzedéktársainak. hiszen be
kellett hoznia a kései indulás hátrányait. A hetve
nes évek legvégén, a Kélt újra jel válogatásával két
ségtelenül beérte őket, s már ekkor nyilvánvaló
volt, hogy műveltségének szerteágazó csápjai
olyan ismeretanyaghozjuttatták, melynek révén új
és új témákra lelhetett anélkül, hogy súlyos és lát
ványos válságok árán kellett volna megküzdenie
továbbhaladásáért. Az a tény, hogy Fűlep Lajos
legszűkebb tanítványi köréhez tartozott, magával
hozta, hogy felnőtt ember módjára szólhassón a
modern művészet kérdéseiről. Hogy Colin Mason
oldalán Bartókkal foglalkozhatott (majd zenetu
dományi tanulmányait tovább bővítve a modern
zene két legnagyobb formateremtőjéről. Bartókról
és Sztravinszkijról írt könyveket), természetes él
ményévé tette a modern művészi kifejezés sponta
neitását. Az egyre gazdagodó, a kultúra évgyűrűi-

vel teljesedő szemléletmód ugyanis azt is magával
hozza, hogya költő rendkívül érzékenyen rezonál
minden olyan jelenségre, melyet a humanizmussal
és a hagyományokkal ellentétesnek érez. Miután
sosem érzelmileg éli át a létet, hanem gondolati si
kon, a változó és rosszabbik énjét mutat ó világban
egyre erősödik bölcseleti hajlandósága, s megújuló
kedvvel, makacs szenvedéllyel vallatja a jelensége
ket, értelmükre, eredetükre kérdez, s igyekszik ki
cövekelni azokat ájelzőtáblákat. melyek ma is biz
tosan vezetnek végső célunk irányába. Ez a szenve
dély okozza, hogy újabb lírája telve van fojtott tűz

zel, energiákkal. Nagy tévedés volna azt hinni róla,
hogy jóra és rosszra osztja az embereket és jelensé
geket, s nagy biztonsággal tájékozódik a kétféle
magatartásforma és jellemtípus között. Valójában
az idilli nyugalom, a tiszta, biztos vonalrajz csak a
felszínt képviseli nála, s ennek mélyén jól érezhe
tők az egyre súlyosabb rengések, kivehető az a fo
lyamat, ahogy az egyes versek gondolati anyaga, a
beléjük zsúfolt lételméleti kérdések szétfeszítik a
külsö, látszólag biztonságos burkot.

Fodor András újabb versei az egyensúlyát vesz
tett világ hiteles tükörképei. A hetvenes évek má
sodik felétől az emberiség előtt mind félelmetesebb
perspektívák nyíltak, a korábban áttetszőnek és
végérvényesnek hitt jelenségek ismét zavarosakká.

.bonyolultakká lettek, s a csak ösztöneire hallgató
költészet egyre nehezebben tájékozódott. Fodor
András küzdelmesen és fájdalmasan épülő világa
sem kíván könnyen elérhető kilátópontokat. Ben-
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