
Pontos és egyszerű, de átfűlt szavakkal emeli itt jelképivé azt az eltűnésre ítélt egyszerit
és egyedit, ami csak az övé, s ami így a költészet ritka sikere által "megmenekül" .S mivel
e mindennel leszámolt harmóniában már nem akar példázni sem arányt, sem formát, sem
utat, e tetőponton a kegyelemerejévelmégis azt példáz; vitathatatlant, végérvényesebbet.
A fegyelem után az elengedettség klasszicizmusát példázza, örök-közeli szívhangjaival.

Néhány szó A Mester tanítványai-hoz

A szépirodalomnak megvan a maga szabadsága ahhoz, hogy a történelmet egyéni
szempontok szerint kiszínezzevagy átalakítsa, mint Kodolányi János az Én vagyok-ban,
Dobraczynski a Nikodémus lévelei-ben, vagy Kazantzakisz az Akinek meg kell halnia
című regényében tette. Hogy az apostolok egymás között miről beszéltek vagy vitáztak
Jézus halála és feltámadása között, arról semmi adatunk nem maradt fenn. Annyi biztos,
hogy féltek, letörtek voltak és nem várták a Mester feltámadását. A valóság egyéni
szinezetéhez azonban néhány megjegyzést kell fűzni.

Először is Mária Magdolna alakjához. A népies vallási hagyomány a húsvét reggelén
szereplő Mária Magdolnát szívesen azonosítja a bűnbánó nővel, aki Lukács 7,36-49-ben
szerepel, és Simon farizeus házában mutatja ki bűnbánatát. Lukács azonban sem a
helyet, sem a nő nevét nem említi. Ellenben a 8,13-ban beszél azokról a galileai asszo
nyokról, akik valamilyen jótéteményért hálásak voltak Jézusnak, s tanító-útjain őt és
tanítványait segítették, azaz "vagyonukból gondoskodtak róla". Itt van szó a magdalai
Máriáról, "akiből hét ördög ment ki". Az evangéliumban azonban a "tisztátalan
daimon"-tól, vagy a "betegség daimon"-jától való megszabadítás mindig egyszerű gyó
gyításra utal. Ez a megszállottság a betegség korabeli megnevezése, de sohasem a bűnös

életé. A kifejezés, hogy "hét ördög (daimon) ment ki belőle" csak azt jelenti, hogy súlyos
betegségből gyógyította ki Krisztus, és ezért volt neki hálás. Amellett bizonyára jómódú
asszony is, aki nemcsak a tanító körutakon segítette Jézust és a tanítványokat, hanem
a temetés után is az első azok között, akik illatszereket vásárolnak, hogy legalább utólag
megadják Jézus testének a végtisztességet. Ezért maradt meg ilyen elevenen az emléke
az apostoli egyházban. Ezek az adatok nem illenek egy megtért prostituáltra, akinek a
nevét sem tartotta fenn az evangéliumi hagyomány, s nincs is semmi alapja annak, hogy
a két nőt azonosítsuk. Jézus evangéliuma húsvét reggelén csak Mária Magdolnát szere
pelteti. A három másik evangéliumból tudjuk, hogy a többi galileai asszonnyal együtt
járt kint a sírnál és tanúj a volt Krisztus megjelenésének (Mt 28,1-10). János evangéliu
mában ő már szimbólum. Jelképe azoknak, akik keresik Jézust, és akik az egyház
közösségében a kegyelmi adományok révén meggyőződhetnek arról, hogy Krisztus
valóban feltámadt és él.

Mátyás akkor még nem volt az apostolok között, bár mint galileai férfi jelen lehetett.
Jakab, az Úr rokona vagy unokatestvére szintén nem azonos az ifjabb Jakab apostollal,
tehát eredetileg nem tartozott a választott "tizenkettő" közé. Később azonban ő is úgy
szerepelt, mint a feltámadás tanúja, mert neki is megjelent Jézus (IKor 15,7). Ö az, aki
mint Jeruzsálem püspöke hallatta szavát az apostoli zsinaton is (ApCsel 15,13).
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