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PASSIÓJÁTÉK '

Passiójátékom második felének részleteit közöljük itt, régi, regölős játékomból.
Csak belső színdarab, valamilyen .Jmalíra'' .

Passiójáték mint a címe is mondja, ám nem pusztán bibliai történet, hanem az én
történetem.

Nekem a vallás mindig Jézus Krisztus volt. Személyes ismerősöm. Az eszmevilág,
az egyházszervezet, a dogma csupán a második valóság. Tizenhat évesen írtam már a
homokba jeleket rajzoló Jézusról, mintha csak házbéli szomszédomról, egy közeli
férfiról. Én őt tartom a kereszténység lényegének. Öt tartom e vallás titkának. Nem
a fogalmazványokat, nem is a törvényeket vagy közvetítő eszközöket. A személyt.

Gondolom, aki keresztény, annak közvetlenül Krisztussal kell találkoznia. Ez a
mindenki vallása, mondhatni, ez a kereszténység demokratizmusa. Mindenki megta
lálhatja, aki egy embert, másik lényt, testi-lelki társat keres. Mindenki megszólíthat- .
ja: Te, Jézus ...

Jézus mindig ellenállhatatlanul vonzott. Kamaszkoromban órákat, napokat, éve
ket töltöttem vele, személyes ismeretségben. E poémám is ebből táplálkozik. Nekem
sosem volt afféle király, egyházi fejedelem. Embertárs volt. Szeretni lehetett.

Szeretetem mohó. Dédelgető. Így írtam ezt a Passiójáték-ot is. Lelki színpadon,
valami belső commedia dell'arté-val, ahogy bennem megelevenedett, irreális színpa
don, irreális bensőséggel és látványokkal. Ahogy az én Jézusom megjelent benső

díszleteim között, népfia Jézus, természetbeni Jézus, természetes megváltó, isten
társ, az Emberfia ...

I.

A verébnek a rókának
van lakása akárhánynak ?
Csak nincs lombja keresztfának
s vacka az Emberfiának?

A világ be nem fogadja
száraz gyülöcs koplaltatja
fejét nem lökheti sásba
nem ütközhetik virágba

csak szaggatni mint a medve
teszi bántva nemesedve
csak csúfolni mint az ebet
aki már elveszekedett

akit löknek a sarokba
vagy a sárga homok nyomja
akit űznek el a háztól
kit utóbb a sintér pártol?

Pedig az övéi közé
jött mint sas az erdő fölé
sajátjába jött a régi
birtokokat elcserélni

Öreg gazda nem ismeri
csősz magától elengedi
az apó be nem fogadja
áll csak áll az istenadta
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Nem folyik alatta víz se
nem is viszi át a híd se
a partokon nincs is virág
hová fejét lehajtanák

a rögtönzöt,t alkonyatok
a pap szolgája is dadog:
nem várták az érkezését
sem háborút sem a békét

A kondák is szétszaladnak
nyájak együtt nem maradnak
kondás elkiáltja párszor:
szaladj jön a birkapásztor!

Nincsen föld a lába alatt
magasan -lett és kiszaladt
sikosan az ég alá
a kő és a szarkaláb

oda lóg az űrbe ki:
szétszaggatott vállai
s maga afű a fenyő
kócosan lóg nincs erő

ö.;Sszetartani a földön
az esést nincs olyan börtön
latrok békák madarak
mind a légbe hullanak

esnek lefelé a sziklák
seprűk az eget hasítják
rajta ülnek a boszorkák
járnak felhőtlen Canossát

oxigénjük elfogyóban
mint ha roncs bukik a tóban
arany hajuk leng utánuk
széltől tapadt be a szájuk

hullanak a jók a körből

a rabok a börtönökből

könnyek hullanak a főkről

a birkák a legelőről

nőről hullik le a ruha
csontot ereszt el a kutya
ő maga is hull utána
a kasznár hiába várja

Ahogy megcsúszik az ember
jég között és rémülettel
érzi hogy a feje lóg is
elszakad a zsák is drót is

hullanak a jámbor papok
legelöl ti kanonokok
katonák és királyok is
hull itt annyi hogy már sok is

Láb alatt a szalma van
égi moraj hangtalan
a kacsának nincs is lába
mert megették vacsorára

A gyík el van már szakítva
béka meg van nyomorit va
a gyik farka majd csak kinő

béka brekeg ha az idő

jóra fordul rosszra fordul
ha az öreg harang kondul
s jelzi hogy az este eljött
állat megvan alszik legtöbb

A jászolban sirdogál
barika és kiskirály
a mamácska sündörög
körülötte ló köhög

mert december kemény ember
vágja havat becsülettel
a királyok szeme közé
rakja a süvegük fölé

épit rájuk másik sapkát
hóembert így csinálhatnál
papirmassé állatok _.
szagolják a jászlat ott



A marhának nincs is szeme
hogy láthatná hát őt vele
az angyalnak nincs is szárnya
hogy hirdethetné világra

Szárnyuk sincsen szemük sincsen
miből lesz akkor az Isten
angyalszóból vagy csodából
békességből vacsorából ?

Piros gloriát tudott csak
csináltatni az a rossz pap
Ejnye gyertyafény sincs elég
mivel festették a kezét?

Az oldalán már most rajta
van a seb is! Milyen balga
volt a piktor és a keze
kisebb mint a szemöldöke!

De az úton csillag szalad
nem kerül a főre kalap
térden törik a szalonkát
eledelnek a hű.szolgák

Jámbor ember nem hull kőre
macska nem nyávog vak nőre

van a tájakon magosság
s bizonyos csodálatosság

Meg kell adni úton van ló
a patakon is van palló
a pal/óban is van szálka
szálkán jár a róka lába

Így szalad és úgy a néne
viszi a hírt napestére
gáncs és hurok kerítheti
nincsen ami kedvét szegi

lábol lábol úszik röpül
lángol feje köröskörül
érti fogja föl a szókat
jókat s örökkévalókat

hóba gurítja de állja
megmeriti patak-árba
füvek között elveszíti
hadd láthassa: mennyit bírt ki

lépesméznek elkeveri
tojáshabba beleveri
nem kíméli mégis látja
nőI az ura lábnyomára '

Maga megy a szó előre

felnőtt a keresztelőre

maga dönti el a sorsát
várják botokkal a szolgák

újabb szolgák ezüstpénzen
megvásárolt tisztességen
ragadják csak lábra talpra
szarkamadár fosztogatja.

II.

Nem így beszélt nem így fújta
míg a Genezáret tóba
merült mint a részeg hullám
boldogságokat tanítván

Mindenféle jót elmondott
síró ember miért boldog
üldözöttek és 'szegények
hogyan lelnek menedéket

és miközben halat csinált
szaporított és márikált
töltött kosarat ládikát
akkor jó volt ügyes kivált

Magdolnának és Lázárnak
az Istennek a császárnak
osztotta a halat halat
mind elfogyott mégis maradt
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A századost messzi útról
sírót aki bűnnel rukkol
hallal tömi mazsolával
itatja aszú borával

Vendégeli a vendégség
összes furfangjával népét
vizet változtat át borrá
ahogy a gyerekek szokták

Anyját szóval korholgatja
melyik nagyobb nem hallgatja
tanitványainaklábát
mosogatja ők meg állják

Mézet árul hogy etesse
csókot tesz a kisdedekre
összeborul mint az árnyak
kínálja magát a tájnak

föltesz i a harangszóra
hosszú testét nőI a torka
lép a lába erdők hosszán
könnye pereg anyja gyolcsán

Kiterjeszti lehelletét
fölvagdossa minden erét
megöntözi a virágot
készíti a mennyországot

abból lesz a szelek útja
lenn meg szenvedések kútja
ki meritl ki bújhatja
nincsen törvény válasz arra

Tovább jár és negyven napig
mint az emlék úgy marad itt
nem akar már szenvedni se
embernek sok árnynak mi se

Száll a szél a nádasokba
belefogódzik azokba
imígy repül mint a sirály
alig árnyék alig király

III.

A ruháim széjjelosztják
pendelyeim elkapdossák
az orcámat megcsapdossák
szivem szálát is kifosztják

kockát vetnek a májamra
köpönyeget a vállamra
homlokomba sebet zúznak
ne lássanak szomorúnak

tövist raknak koronának
úgy mutatnak az anyámnak
pálcabotot a kezembe
nyomnak legyek fejedelme

a zsidóknak a latroknak
velem imígy bolondoznak
fürtjeimet leszakítják
besározzák arcom pírját

hosszú kötél köré fonnak
mint a bolond kanyarogjak

.pörögjek mint szakadt orsó
és ez még nem az utolsó

szemem kékjét fölhígítják
vízzel bizony lelik nyitját
oldalamnak a fehérnek
hol a dárdákrbeleférnek

megnagyítják homlokomat
kínálják a madarakat
csecsebecse darabokkal
is vetnek elébük sokkal

derekamat meghosszítják
tudatlanok és borisszák
és átadnak kénye-kedvre
hogy fogam a holló. verje

így juttatnak zsigerekre
szörnyűséges eledelre
csontjaimat kiforgatják
testem hosszú végre adjá"
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Póknak adnak beszovésre
löknek éhes eb elébe
pálcikával kiforgatnak
mindenképpen sanyargatnak

Kiinnyem többé ne fakadjon
torkom epét befogadjon
szememet verje ki kavics
úgy lehessek vak magam is

elvégezzem mint a cseléd
ura nagy cselekedetét
ahogy adódik ahogy kell
amit az éy reá ró fel

eleipeljem. a keresztet
keresztbe\.s az ünnepnek
menjek neki szentelt barka
vessen árnyat a hajamra

Bednár Barnabás: EGY MUNKÁSSZÁZADDAL
A MÁSODIK MAGYAR HADSEREGNÉL. (A
szerző kiadása, 1981.) - A szerző - foglalkozására
nézve orvos - szerény füzetformában jelentette
meg vallomását rnunkaszolgálatos frontélményei
ről. Igyekszik mindenütt tárgyszerű, tényközlő

maradni, s éppen ezzel a visszafogott, naplószerű

beszámolóval éri el azt a hatást, mely az olvasót
nemcsak együttérző azonosulásra készteti; hanem
a múlt eleven emlékei nem fogyó tanulságainak
rögzítésére is. A tanulságok pedig arra figyelmez.
tetnek, hogy semmilyen formában nem szabad
megismétlődnie többé emberek hitbéli, világnézeti,
hovatartozási megkülönböztetésének. üldözése
nek.

- ,,1938 őszén a bécsi döntés értelmében Szlová
Ida déli sávja magyar fennhatóság alá került. Eb
ben a sávban feküdt Jolsva városka is, ahol csalá
dommal - feleségemmel és akkor ötéves kislá
nyommal - éltem és mintkörorvos működtem.

A magyarok bevonulása után rövidesen felmentet
tek körorvosi ténykedésem alól és kb. 3 évvel ez
után megfosztottak hadnagyi rangomtól is, melyet
még az első világháborúban szereztem. 1942máju-

álljak ki ha ez a vásár
ha kifogtak álljak rá már
szögezhetik a kezemet
ahogyan elrendeltetett

Itt a kezem nem disznóláb
szedett répát galagonyát
szakassza szög fejem fürtjét
türelmemet már ne tűrjék

Gyertya fölött cirógatom
oldalamat a nyakamon
virágfüzér rózsa lesz át
megtapintom majd a deszkát

olyan hosszú lesz a kezem
az eget is átevezem
olyan fehér lesz a vállam
megfakúlok a halálban.

sában katonai behívót kaptam. Rimaszombatba
vonultam be. Itt már egy teljes zsidó munkásszáza
dot táláltam, mely 2d4 főből állt; nem számítva a
keret parancsnokfőhadnagyátés helyettesét, vala
mint a 6-8 altisztből állt> keretlegénységet. A mun
kásszázad száma: ·107/l volt." - Így kezdődik a
fájdalmas visszaemlékezés, s egy "emberi kálvária
leírásával folytatódik, amely sok-sok ember, végül
egy egész hadsereg kálváriájává vált, és pusztulás
ba torkollott. A szerzőnek sikerült hazajutnia a
Don-kanyarból, de megannyi társa golyók, ke
gyetlenségek, éhség vagy betegség martaléka lett.
" '.' ..lassacskán minden elrendeződött, és én ismét
élhettem családi körben a megszekott életemet
- zárja vallomását -, egészen 1944 májusáig, ami
kor családornat elhurcolták Oswiecinbe, engem
pedig behívtak egy újabb munkaszolgálatra. "
Amikor újabb poklok várták ...

Megszakad tehát az elbeszélés. Bárcsak volna
elég ereje szerzőjénekahhoz, hogy folytassa. Nem
lehet félig elmondani azt, ami mindnyájunkra tar
tozik. Mert az emlékezés kötelesség, a tanulságok
levonása fontos és nélkülözhetetlen, de az áldoza
tok és a szenvedések előtti főhajtás múlhatatlan,
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