
Szentkuthy Miklós ravatalánál

Drága gyászoló család, kedves Miklós testvérem!, Szerettfd a kontrasztot, a monumentalitást, az
univerzalitást, az apokalipszist és a Betlehemet. Ugy, EE azt Duccío megfestette a trecento
idején a Sienai dómban, ahol égbe helyezte a betlehemi éj t. Szeretteda Betlehemet úgy, ahogyan
azt Szent Bemward, a nagy hildesheimi püspök, ötvö ester életével, stílusával, művészetével

megvalósította és mindig szemlélte. Most kÖrOlvesszük~'Betlehemedet.
Születésed: nyolcvan évvel ezelőtt. Átkaroltak a szülők ldogságukkal. Bölcsőd mellé ahban az

évben Európa is egy-két dolgot ajándékozott, előszöra b . nyugtalanságot, aztán ott volt bölcsőd
mellett a tudomány is, amely a kilencedik, életet hordozó ehérjét, az aszparagint felfedezte; amely
Baklent segítségével műanyagot teremtett ezen a földön. pa, ez a misztikus jelentésűvilágrész,
két szörnyűségetis éltitkolt ebben a koporsó-betlehemi Stmléletben: a két világháborút.

De sZülői szeretetteí átölelte a Szentháromság életedet, veder, nevedet és sorsodat. Az égi Atya
átadta neked a kozmoszt minden törvényével, átadta az él t titkait és átadta a gondviselés csodáit.
Krisztus átadta neked egyházát, szentsegeít, szeretetét, iEdozatát, az lsten országát. ,Ez a szeretet
mindenhatósága, ahogyan az égi Atyáé a teremtés mind atósága. És a Szentlélek Uristen átadta
neked karizmáit, szellemed teljes kibontakozását, minden k . sséggel. Az a sok karizma, amit kaptál a
Szemlélektől életed egész folyamán, az is mindenhatóság. ASzentháromság, a Trinitas ajmdéka a te
földi trinitas-odnak szölt, hiszen tested, lelked, szellemed ',a Szentháromságé volt. És ebben a földi
trinitasban kibontottad szellemednek is, egyéniségednek is, meg művészetednekis óriás, gigászi
voltát - hogy naggyá lettél a pedagógiában, irodalomban, műVészetbenMegcsodáljuka Szentháromság
ajándékát a te szellemedben és lelkedben. Fáradhatatlan maradt szellemed nyolcvan éven át.

Szellemed és lelked tűzijátéka csodálatos fényekben veszett el: a meta1izikaban és a misztériumban
Mert ebben minden fény és minden szellem elvész. Az eskhatónt, a befejezést neked most Krisztus
ajándékozza, befogad téged országába, in regnum pacis, lucis aetemitatis et beatitudinis, vagyis a
békesség, a fény, a dicsőség és a boldogság országába. Az a KI1SZtUS, aki a Betlehemedben megszületett,
akit te a kereszten megláttál és imádtá!, aki a feltámadásban és III égi dicsőségben is a tied, aki most néked
királyod,bírád és főpapod. Aki neked most új eget, új földet, új Miklóst is ajándékoz.

Drága Miklós barátunk! Földi életedben írtad és hirdetted a természet erejét, szépségét, törvényét,
tisztaságát és valami rajongó egyesülést a természettel. írtad és hirdetted: minden csodálatos,
egyetlen, nagyszerű intellektuális egység ebben a földi létben.

Miklós testvérünk! Vallottad, hogy minden gondolatod a természeten túl, a metafizika koordinátái
közé szorul. Hirdetted és vallottad, hogy nem tudsz létezni végliőkérdésekné~1.Vallottad azt is,hogyaz
egész világ minden részében és minden percben az agyadbanvan és mi tud~ hogy amit vallottál, amit
írtál, az mind igaz, a mi metafizikánk, a mi misztériumunk és a mi eskhatón~ szerint. Imádsággal is
kifejezted, hogy a földi létben ami szépség, ami igazság, ami virág, annak mindnek emberré kellene
lennie, hogy az emberi méltösagot, az emberi szépséget visszatükrözze. És ha vannak nyomorúságok,
akkor oda kell borulni lsten elé, aztán vissza kell sírni, vissza kell imádkozni a vigasztalást is.

Drága testvérünk! Megajándékoztál mínket a reménységgel is, amikor ezt mondtad: ha lehet
szomorú vagytalán kétségbeesett világnézet, azt mindig gyermeki hittel, ártatlansággal, bizalommal,
Deo gratias-szal, pax tecum-mal, Dona nobis pacem-mel kell kiegyenlítenünk. Megtanítottál arra is
bennünket, hogy Pascal módjára tudjunk imádkozni együtt a breton parasztasszonnyal. Megtanítottál

. arra bennünket, hogy keressük és szeressük mindig a végső dolgokat, a végső beteljesedést is.
Drága gyáSZoló család! A könny és a fájdalom mellett most a hála meg a szeretet jegyében

forduljunk drága halottunkhoz. Aki nekünk a lét innenső oldalán ajándékot adott, szebbé tette
gondolatvilágunkat - művészettel, tudománnyal, fejtegetéssel, kutatással - hogy az ignoramusok
tömkelegébőlvagy nehézségeiből megtaIáljuk az utat az egyetlen metafora felé.

És most, mikor búcsúzunk tőle, a túlsó partra nézünk, ahol találkozott Krisztusával, találkozott
azzal az országgal, amit mennyorsZágnak nevezünk, ahol minden végleges. Megköszönjük azt, amit
nekünk ajándékozott és most azt kérjük, hogy Szűzanyánk,égi édesanyja, mennyország ajtaja, a világ
királynője, legyen közbenjárója szentjeivel, védőszentjével, akinek olyan sokszor hűséges követője
volt és imádkozzunk most boldogságáért, szerétetéért. •

Drága Miklós testvérünk! Itt és most búcsúzik tőled feleséged, lányod, vejed, unokád, munkatársad
és búcsúznak barátaid. Az Atya, a Fiú, a Szemlélek nevében. Amen.

Tótbjános

70


