
Emlékek,
feltámadásról
Feltámadtam, és újból veled vagyok. Alleluja. Reám tetted a kezedet. Alle-
luja, alleluja. A húsvéti introitus, vagyis bevonulási ének sorai. A la-
tinban a 138. zsoltár (a héberben 139.) versei ezek, igaz, fordított
sorrendben. A zsoltár befejezéséhez közeli 18. versből való a „feltá-
madtam, és újból veled vagyok” mondat, azután az 5. vers adja a
második egységet. Az introitus latin változatában még egy sor sze-
repel, amely a 6. versből való: „csodálatos a te tudásod”. A meg-
cserélt versek jelzik, hogy a zsoltár maga is átalakult az egyház
ajkán, miközben a mostani imádkozót vagy éneklőt is átalakítja, és
sajátos párbeszédre hívja. A sorok — a zsoltár sorai, az imádkozók
kórusai, a szívekben felszakított és megszólaló emlékek és fohászok
— felelgetnek egymásnak, kiegészítik egymást. Az ének első sorában
az imádkozó szólal meg: Resurrexi et adhuc tecum sum — fölkeltem,
feltámadtam, és még mindig veled vagyok. Az ima Istenhez szól, ő az,
aki cselekszik a másikkal. Posuisti super me manum tuam — fölém tet-
ted a te kezedet. A harmadik sor csak birtokos névmással utal erre a
cselekvőre. Mirabilis facta est scientia tua — csodálatossá lett a te tudá-
sod. A három félsort egy-egy alleluja választja el egymástól, illetve
kettős alleluja zárja le. Örvendezés, amolyan szelíd, gregorián módra.

A közbülső verset kiskórus vagy szólista énekli, mégpedig a zsol-
tár 1–2. verséből. Latinul így szól: „Domine, probasti me et cognovisti
me, tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.” A héber
szerint valahogy így: „Uram, te megvizsgáltál, és ismersz engem,
tudod, ha leülök, és ha felkelek”. Vajon miért kellett megvizsgálni
az imádkozót? Miféle gyanúba keveredett, ki vádolta meg? Úgy
tűnik, a zsoltáros mintegy önvizsgálatot tart Isten előtt, sőt, a zsoltár
befejező két versében kéri Istent, hogy vizsgálja meg az egész életét.
A húsvéti ének összefüggésében azonban mindez kissé más értelmet
nyer. A probasti ige magyar nyelvünkben felidézi a próbatétel hely-
zetét, s ezzel Jézus szenvedését, amely halálát és feltámadását meg-
előzte. A megismerés, megszámlálás a 22. zsoltár áttételével fájdalmas
emlékeket is ébreszthet: „Átlyuggatták kezemet, lábamat, megszám -
lálhattam minden csontomat, néznek rám, bámulnak engem…”
(Zsolt 22,17b–18). A „leülés” és „felkelés” is kettős értelmű. A resur -
rectio a hitvalló nyelvben immár szakkifejezés, a feltámadt Krisz-
tusra, illetve nyomában a holtak feltámadására vonatkozik. De a
zsoltároktól egyáltalán nem idegen a megpróbáltatástól szenvedő
ember Istenhez kiáltása. Ilyen értelemben a sessio is lehet a földre ke-
rült, a letepert, a megalázott ember helyzete. A zsoltár szava, amely
oly sokszor Isten vigasztaló ismeretéről, minden teremtményét
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jónak találó, értékelő szeretetéről szól, most végül rábízza azt is, hogy
a szenvedés miértjének nagy kérdésére választ adjon. A mások előtt,
önmaga előtt és Isten előtt lemeztelenedett szenvedő még egyszer Is-
tenre bízza „felkelését”. Tu cognovisti. — Te tudod. Te ismered.

Mozgalmas zsoltár, a tér és idő tágasságával. Előttem és mögöt-
tem. Lent és fent, az alvilágban és az ég magasán, a hajnal szárnyain
és a tenger szélső határán. Sötétségben és verőfényben. Anyám mé-
hében, messze a saját történetem tényleges kezdete előtt. Te mindig
és mindenütt jelen voltál és jelen vagy, benned, sőt a rólam való tu-
dásodban van az életem tőkesúlya, az állandósága. Az ember szinte
beleszédül a sokféleségbe, Isten tudásának mélységébe, és beleszé-
dül szinte a zsoltáros is, legalábbis a 18. vers ilyesmire utal. Ez a
vers ugyanis a héber szerint arról szól, hogy valaki „végére ér” Isten
gondolatainak, de mégsem ér végére, hogy megszámlálja, felsorolja
őket. A dolgok végére jutott, de még mindig ott tart, Istennél. Ez a
„végére jutás”, ha a héber kifejezést nézem, távolabbról az aratást
is jelenthetné, mert talán a nyár szó is benne rejlik, a bevégzés, a be-
takarítás ideje. Mintha a dolgoknál, még a learatott, csűrbe hozható
mindenségnél is fontosabb lenne Isten maga. Isten gondolatait igye-
kezett számba venni a zsoltáros, de nem bír a végükre jutni. Bele-
szédült Isten jelenlétének titkába. És akkor: felébred, feltámad. Ez
a felébredés, felocsúdás, végére jutás, ez a betakarítás, ez a még
mindig Istennél lét lett a latin énekben az, hogy resurrexi.

Emlék egy húsvét vasárnapról. Korai misén, tömött sorok előtt a
nagytemplomban, izgatottan, kissé görnyedten a titok súlya alatt.
Bevonulás. A felkelő nap szemberagyog, alig látom a híveket. Meg-
szólal az ének: Resurrexi et adhuc tecum sum. Nem ünnepélyes és fé-
lelmes győzelmi dal, nem a csoda-csata emléke, hogy legyőzetett a
halál, és hogy a Fejedelem, az élők és holtak Ura uralkodik, hanem
valami egészen finom és örömteli ének, a Fiú szava az Atyához, a
megőrzött szeretet, a megmentett kapcsolat éneke. „Feltámadtam,
és ismét veled vagyok.” Nem az angyal, aki hajnaltájt, a sír félho-
mályában először hitre szólított, hanem maga a Fiú, aki nagypén-
teken elhagyatottságában kiáltott, ő mondja most az Atyának, hogy
„veled vagyok”. A Fiú, az elveszett, de megkerült, aki halott volt, és
életre kelt, aki bejárta az alvilág mélységeit, s immár nála van a ha-
lálnak és az alvilágnak a kulcsa, ő szólal meg az örökkévalóság la-
komáján, az Atya jobbján. Ott fenn, a mennyei lakomán talán csak
arra várnak még, hogy az idősebb testvér is megérkezzen! Istenben
nem lehetett szakadás, Istenben nem lehetett kétség a Fiú engedel-
mességében sem, ő az emberiség elszakadását és kóborlását vette
magára. Nem is tudom, miért mondja a magyar ének, hogy „ismét
veled vagyok”, ha a latinban „adhuc” — egész idáig, még mindig sze-
repel. Isten mindenhatóságának titka ez, hogyan engedte be a csak
szeretet szívébe az elfordulást, a halált, hogy aztán megsemmisítse,
vagy inkább szelíden vállára vegye és hazahozza azt is.
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Egy másik emlék, ezúttal Rómából, hat évvel korábbról. Harang -
zúgásra ébredek. Későn kerültem ágyba, elbódított a szertartás, az -
tán a vigalom, az újra kóstolt étel és ital. Még számban az ízük, kör-
befog a találkozások és jókívánságok illata. Csak lassan jövök rá,
hogy a harangszó egy méretes, modern hangdobozból szól, ame-
lyet ügyes diák tett a szoba ablakába. Ez aztán megszólal, beledü-
börög a ház csendjébe, először tényleg azt gondoltam, hogy tud-
nak ünnepelni ezek az őrült rómaiak! Húsvét reggel van, és még
nincs vége a szertartásos kényeztetésnek. A reggeli dicséret éneke-
sei nem a pappal együtt érkeznek, ahogy máskor szokás, hanem
külön sorban, a ritkán kitárt nagykapun, mintha a mezőről jönné-
nek, talán éppen a sírtól. Surrexit Dominus vere! — Valóban feltá-
madt az Úr! — éneklik kánonban, lendülettel. Rövid reggeli, aztán
megyünk énekelni a pápai misére. Virágpompa, tömeg, nyelvek és
színek és hangok kavalkádja. Feltámadt! Feltámadt! Mintha újra
megremegne a föld: érezzük a felszín izgatott hullámzását — de va-
lahol a mélyben minden mozgásba jött.

És — most. Ünnep és ünnep között. Húsvétok sokasága után.
Vár va, hogy mi történik idén, jó lesz-e a kórus, kivel ülök egy asz-
tal nál, ilyesmi. Hogy történik-e valami. Lesz-e földrengés, reped-
nek-e sziklák? Most régi kételyeim suttogják: Resurrexi et adhuc
tecum sum. Valaki már legyőzte őket, de ünnep előtt felkelnek,
nekem támadnak, mint imbolygó kísértet, felemelkednek. Mint a
párolgó föld szaga, nedves idő, amelyben minden elrozsdál. Jön-
nek a kételyek, a kedvetlenség, máskor meg túlzás vagy gőg. „Mért
nem tudom hát sokkal szebben?” Nem kellene-e valahogy egészen
máshogy segíteni, szeretni, rohanni? Emelkedik és süllyed a kedv
és hangulat, hullámzik a belső tenger. Kérdések és ellen-kérdések.
— Tényleg velem van a baj? Nincsenek is igazi ellenségeim. — Ta -
lán csak még nincsenek? Egyébként: mitől is lennének? — Barátok?
Igen, igen: van néhány. Volt, akinek nem tudtam elmenni a temeté-
sére. Vagy inkább: nem is igyekeztem. Másokat csak magamban te-
metek. — Ki akar itt feltámadni?

Ravazd község, Győr közelében. Szinte tavaszias, valójában őszi nap-
sütés aranyozza a fák lombját. A fából ácsolt kilátóra gyerekek és fel-
nőttek, férjek és fiatal feleségek vidám csoportja kapaszkodik. A dél -
utáni fényben, szelíd, szellős időben valaki arról mesél, hogy az a
magas kémény, Pannonhalma alatt a lankáson, valaha egy téglagyár -
hoz tartozott, s hogy odavitték a munkaszolgálatos Radnóti Miklóst
is, más társaival együtt. Nem jutott hely a kórházban, erre az a gyár-
 épület lett utolsó éjszakai pihenőhelye. Az utolsó este. Talán a tég-
laégető őrzött egy kis meleget? Másnap továbbvitték, és Abda hatá-
rában meggyilkolták. „Tarkólövés…” A főútról jól látható szobrának
nemrég nekiment valaki, de kicserélték. Volt egy másik szobor a tég-
lagyárban is, de féltik a színesfém tolvajoktól, hát elvitték onnan.
Egyébként: talán nem is itt aludt, és talán nem is ott halt meg…
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Először osztálykirándulással jártunk erre, éppen Pannonhalma
felé tartva. Abda és Győr között, a Melocco-szobornál azt hittem
akkor, harminc éve, hogy Radnóti halálának helyén vagyunk, s azóta
ide képzeltem el az Erőltetett menet küzdelmeit is. Most még sokkal
erősebben vonz és megdöbbent szenvedésének útja, szinte zarán-
doklatra megyek az egykori tömegsírhoz, amely latyakkal és sárral
fogad, talán úgy, mint a halálnak szánt csoportot azon a novemberi
délutánon. Ez a történet, ez az emlékezés váratlanul vonz és feléb-
reszt, kimossa belőlem a szürke kétkedést, felkelt, szinte fel is támaszt.
A rémület néha a legnemesebb erőket mozgósítja. A valódi fájda-
lom, a mérhetetlen szenvedés és benne ennyi megőrzött szépség
egyszerre kifoszt és átmelegít. Döbbenten olvasok újra és újra Rad-
nóti utolsó napjairól és verseiről. Egy monográfiában nyomozói pon-
tosság és a legszebb, metszően valóságos versértelmezések sűrű szö-
vete. Tisztul a kép, szinte ismételgetem, hogy el ne felejtsem. Éjszaka
Pannonhalma mellett, Győrszentmártonban. Mintegy hatvan lövés
Abda határában, a Rábca töltésénél, nem messze egy vendéglőtől.
Huszonkét halott. Azonosítás másfél évvel később a Győri Zsidó Hit-
 község temetőjében. A feleség, az „Édes egyetlen”, konokul, szinte
nyugodtan szemléli a testet, belül mégis nyugtalan, hogy vajon tény-
leg ő az?, hazaérve meg „visítva” sír. Fájlalja a történteket övező hall-
gatást, a sunyiságot, ahogy mindenki hallgat, ha lehet.

„Isten időnként átvérzi a történelem szövetét”, mondta Pilinszky.
Talán nemcsak időnként, hanem helyenként is? Ahogy fájhat a test,
a térd, a boka, ahogy elnehezül a szív, és megfájdul a fej, ahogy a
testünkbe ivódik, térképpé rajzolódik a történetünk, úgy a világ-
nak is vannak helyei, amelyeket megjelölt a szenvedés és az emlé-
kezet. Nem mágikus körökre gondolok, nem embertől és Istentől
idegen erőkre, hanem a tetemre hívás igazmondó pillanataira, az
igen és a nem valóságára, amikor végre kitolul belőlem, hogy bo-
csánat, hogy nem akartam, és nem mindegy minden, hogy igen, fel-
kelek, jövök, itt vagyok, még mindig. Valakinek a léte, a lénye ránk
kiált, és kiemel a süppedésből. Úgy látszik, még mindig vannak a
fájdalomnak vagy a szépségnek olyan kútjai, amelyek elnyelik a le-
selkedő kétkedést. „Ne menj tovább, barátom, // kiálts rám! s föl-
ke lek!” Kiálts rám! Most már nemcsak hallgatom, hanem én mon-
dom ezt, sőt kiáltom szívből annak, aki akkor az út szélén feküdt.
Akiről végül is csak a költészetét, a legszigorúbb metrumot, a té-
bolyban és förtelemben megőrzött „időtlen törékenységet” tudjuk,
mert a részletek a múlt homályába vesznek. Ez igaz. A másik, a
többi, legfeljebb valódi lehetne.

Tamás érinteni akarta a Feltámadott testét. A sebhelyeket, a szeretet
forrásait és bizonyítékát. Aztán összeomlott, vagy sokkal inkább le-
borult, mert rátalált az élet szilárd alapjára: „Én Uram, én Istenem!”
Egy tanárom váltig ismételte, hogy ezt az egészet nem úgy kell ér-
teni. Hogy Caravaggiónak nincs igaza, mert az oldalsebbe biztos
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nem fért volna be senkinek a keze, se az ujja, és mindezt amúgy sem
mondja a szöveg. Hogy ez nem tudósítás, hanem történet, és talán
nem esemény, nem is történés, legfeljebb, inkább, elbeszélés és em-
lékezés, sőt tanítás vagy hitvallás. Igen, igen. — De mégis. Kinek a
tanítása ez, ha nem ezeké a magukat sebző árulóké, ezeké a boldog
szégyenkezőké, akik most eszmélnek: Uram Isten! És kiről szól, ha
nem arról, aki igenis hagyta, hogy elérje, hogy megérintse a vérfo-
lyásos asszony, a bűnös asszony, a kenetet hozó asszony, és aki már
itt megérintette, megáldotta, ölébe vette a gyerekeket, aki nem félt
leprától, láztól, okoskodótól, ravasz rókától és árulótól? A bűnbá-
nónak hinni kell! A jobb latornak hinni kell! Annak, aki elfutott a ke-
reszt elől, de most érinteni akarja a sebhelyeket, hinni kell!

Posuisti super me manum tuam. „Reám tetted a kezedet.” Még
mindig a Fiú éneke az Atyának. Gyermeki hála? A kisgyermeké, aki
szerette, ha a nehéz, kissé durva kézen át megnyugtatja, megáldja,
megerősíti az apja ereje? Vagy „fölém tetted”, mint egy ernyőt,
azért, hogy megőrizz, hogy oltalmazz, hogy elfedj, hogy elrejts?
Isten titka. Talán odaát halljuk majd az Atya és Fiú párbeszédét, s
akkor majd belemélyedünk ennek a szeretetnek a titkába. Viszont
az egyik zsoltár arról panaszkodik, hogy „rám nehezedett kezed”
(Zsolt 32,4). A húsvéti ének eredetije pedig, a 139. zsoltár 5. verse azt
is mondja, hogy „elöl és hátul körbefogtál”. Martin Buber szerint
ez a sor azt is jelentheti, hogy „körbezártál”, „bekerítettél”, mint el-
lenség, ostromló sereg a várost. És a héber szöveg nem is kézről be-
szél, hanem tenyérről. Nem a kéz áldott súlyáról van szó, nem is
áldó gesztus ez, legfeljebb simogató. De ha kétkedő szívemmel ol-
vasom, a gyermek tenyerét látom benne, katicabogár fölött: Meg-
fogtalak! „Járkálj csak, halálraítélt!” — Kinek a hangja ez? Talán
csak az én kétkedésemé. Bár lenne a Fiúé is, aki irgalmas és Isten-
hez hűséges főpap lett értünk, értem is! Beszélhet-e a Fiú az én sér-
tődöttségemről, az én furcsa, elakadt, beragadt érzéseimről, számon
kérheti-e ő az Atyán a keresztet, a történelem szálkáját, panaszol-
hatja-e, ami nem őt, csak engem, és miattam mégis őt bántotta?

Luc testvér, az idős, beteg trappista szerzetes, akit társaival együtt
még 1996-ban elraboltak, aztán néhány hónap múlva kivégeztek és
lefejeztek, Xavier Beauvois filmjében egy magányos pillanatban oda-
 hajol a Krisztus-képhez, és megcsókolja a sebhelyét. A kép nagyobb,
mint ő. Nem szobor, talán falra festett, de mindenképpen síkszerű.
A testes, szakállas, egészen ember, a nagyszívű, komikusan oda-
kucorodik a fal mellé, és csókot ad. Kinek? Jézusnak, akit naponta
ápol, ajándék gyógyszerekkel, dobozban küldött használt ruhával.
Jézusnak, aki szerzetestársaiban esténként felolvas neki, akivel
együtt énekel, aki megőrizte gyermekségét és szabadságát. Gyer-
mekké váltan hajol most hozzá, a túlcsorduló szeretet gesztusával.
Amikor meg taszigálják és viszik a többivel, mogorván és termé-
szetesen beszél, francia öntudattal: „Hagyj! Szabad ember vagyok!”
Szabad. Szinte mindentől szabad! Meggyógyult, előre.
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Hiszem a test feltámadását. Jézusét, aki örökre az Atyánál van. A ba-
 rátaimét, a szeretteimét, a sajátomat, bár mindez néha még csak
olyannak tűnik, mint valami álom. Néha élesebb, máskor csak el-
mo sódott kép. A hitvallás szavaira szorulok. És az imádságra,
gyászmisén, a prefáció mondataira: „De Fiad halála megváltott
minket. Egy intésed felébreszt halálos álmunkból…” Szavakba ka-
paszkodom, szavakkal kapaszkodom. Ezek az ég felé kiáltanak, az
égbe kapaszkodnak. A lényeg, hogy ezek a szavak, ez a hit odata-
lál az Istentől adott és Istenben már ismert nagy egészbe. Mintha
élne az égbolt. Figyelmes, szerető égbolt, tiszta, végtelen, és egész
a földig ér. Lehajol hozzám, képes lehajolni. Simogat a szél, cirógat
a nap. Elrejt a barátságos félhomály.

Bonyolult világ. A testünket jobbára szakértőkre bíztuk, orvosra,
sebészre. Dolog lett sokféle dolgaink között. „Mi a gond? Majd
megoldjuk a dolgot!” Nem is értjük, miért, de a gond tovább ván-
dorol. Mintha a közösségeinknek most éppen, vagy már régen, nem
volna teste, mintha nem létezne egységes egész. Csak furcsa, ván-
dorló sebhelyek vannak, amelyeket hasztalan igyekszünk beta-
pasztani. Hiába csinálják meg az utat, az aszfalt nemsokára ugyan -
ott, ugyanúgy, vagy egy hajszállal arrébb kimélyed, kátyúsodik,
gödrösödik. Vándorló, otthontalan, hajléktalan emberek. Idegenek?
Annyira, amennyire idegen lett a saját közösségünk, a saját testünk
is. Tehetünk értük valamit? — Minek, ha helyette jön a következő,
akinek ugyanez lesz a gondja? — Persze: ha nincs feltámadás, ha
nincs remény ennek a közösség-testnek az egységére, mi értelme
van egyik vagy másik helyzeten segíteni, egyik vagy másik gondot
megoldani?

Hiszem a test feltámadását, Jézus Krisztusét, aki kiosztotta magát
az utolsó estén, aki odaadta életét nagypénteken — és közben tö-
kéletesen egy maradt az Atyával. A darabokra hulló, érthetetlenné
váló világ ebben a gesztusban, az Atya küldöttének önmagát felkí-
náló szeretetében lehet teljesen, végérvényesen egy. „Ami föl nem
vétetett, az meg sem gyógyíttatott”, mondta már Nazianzi Gergely.
Liszt Ferenc azt írja valahol, hogy „egy orvos van — Krisztus, és
egy orvosság, az örök élet”. De ha a feltámadás a történelemhez tar-
tozik, mint annak határpontja, akkor a gyógyulásnak is láthatóvá
kell lennie ezen a testen, ezen a földi közösségen. A gyógyulás leg-
bátorítóbb jele ma éppen az, ha képesek vagyunk a szeretetben élt
osztozásra. Amíg ez nem sikerül, a test nem lehet egész. Ha nem
tudunk testben gondolkodni, mi jót remélhetünk világi és vallási
„közösségeink” számára, miféle „feltámadásban” bízhatunk akkor?

„Most csak tükör által, homályosan látunk, akkor majd színről
színre. Most töredékes az ismeretem, akkor majd úgy ismerek meg,
ahogy engem ismernek” (1Kor 13,12). Mennyire igaz, amit Pál
mond! Mindent tudunk a pillanatról, de a végtelen elveszik. Az én
tudásom töredékes. De a tied még lehet egész! Scientia tua. Isten tu-
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dománya. Minden részletnek, minden sötétségnek és világosság-
nak, minden szenvedésnek és minden örömnek rész és egész sze-
rinti ismerete. Titok. Ha te akarod, beavathatsz már most, feléb-
reszthetsz már most, amikor műveidet szemlélem, amikor a test
sebeit felfedezem és gyógyítani igyekszem. Ezek a sebhelyek az élet
forrásai lettek. Nem érinthetem a testét, nem helyezhetem kezemet
a szegek helyébe, de megnyílhat előttem sok-sok szív, felébreszthet
sokféle szenvedés.

A maga módján mind a négy evangélium nyitott történet. Nyi-
tott, de nem végtelen és céltalan. Valakire, és őbenne minden másra
nyitott! Márk szerint az asszonyok nem szólnak senkinek semmit,
mert félnek. De később nyilván elmondták, hiszen másként nem
tudnánk róla! Máté szerint Jézus küldi a tanítványokat, hogy men-
jenek, tanítsanak, kereszteljenek, és minden népet tegyenek tanít-
vánnyá. Lehet ennél nagylelkűbben fogalmazni? Lukács eléri, hogy
az olvasó a tanítványokkal együtt az eget kémlelje, ahol égbe száll
az Úr, és ahonnan a Lélek várható, de előbb egy angyal érkezik, aki
indulást sürget. És János, a negyedik, akinek a 20. fejezetet is szá-
mítva kétszer fejeződik be a műve, s aki mégsem akarná még ab-
bahagyni: ha mindent elmondana Jézusról, a világ be sem tudná
fogadni a könyveket, mondja. Az elbeszélés tehát a kezdet nélküli,
örök „kezdettől” indult (Jn 1,1) és a végtelen befejezés felé tart.

Lehet-e prózát írni a feltámadásról? Az Újszövetség szerzői erre
a kérdésre, ha feltették egyáltalán, nemmel feleltek. Az Újszövetség
kimondja, megvallja, olykor megénekli, hogy Krisztus feltámadt. Ha
lenne erről egy kerek, kedves, vagy akár döbbenetes elbe szélés, a
feltámadás már nem a történelem határpontja, a világnak az örök-
kévalóságra és az Istennel való találkozásra nyitott ablaka volna,
hanem egy örökre elmúlt esemény, lezárt, „ólnál szűkösebb”, a többi
dolgokkal együtt. De éppen mert így, mert ezzel lett vége, éppen
így kezdődött újra minden, éppen így nyert értelmet minden ed-
digi. A feltámadás egyszerre ragyog a történelemben előre és hátra.
Mindarra, ami volt, és arra, ami még hátra van. Ezért lehet emlé-
kezni rá, ezért vannak emlékeink a feltámadásról. A történelem fo-
lyamából nézve egymásba tűnik, még a hívő számára is, halál és
feltámadás. Még mindig tátongó sebhely, az elvétetett, a volt-nincs
tapasztalata. De éppen így, ezzel az örökre nyílt titokkal remélhetem
az osztozás, az ünnep örömét.
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