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HAMVAS-KÖR…
Március 19-én délután a Hamvas Béla körben adtam elő. Az Ezredfordulói tájékozódás ötödik
elmét mondtam el: Őrült volt-e Jézus? A hallgatóságból már négy személy felkeresett a lakásomon,
kettő már csoportba is akar jönni. Nagyobb volt a hatása, mint egy TV- vagy rádiószereplésnek.
Amikor Szatmári Botond kérdésére elmondtam, hogy sejtésem szerint Pál egész misztikus Jézusértelmezése Arábiában tanult gnózis és semmi köze sincs Jézus tanításához, akkor az egyik hallgató
megkérdezte, hogy ezek után mit csináljon Húvéttal és Húsvétkor.
Semmit sem tudok Húsvétkor Jézusról mondani, ha nem engesztelte ki irántunk halálával a ránk
engesztelhetetlenül haragvó Istent? Ha vérével nem mosta le rólunk az ősbűn szennyét, s nem nyitotta
meg végre számunkra a százezer esztendőkig zárva maradt mennynek a kapuját? Azt hiszem, legalább
három dolgot tudok mégis mondani.
Az első az, hogy megszabadultam egy olyan Istentől, aki félmillió esztendővel ezelőtt történt évai
gyümölcs-szakításért még kétezer éve is haragudott, s többek között rám is, aki millió és milliárd
embertársammal ott sem voltunk a kertben, nem is tudnánk az egész gyümölcsszakítási történetről, ha
kb. háromezer éve le nem írja a Teremtés könyve. Megszabadulok egy szörnyeteg istentől, aki
bűnösnek nyilvánít engem már akkor, amikor még meg sem születtem. Megszabadít egy szörnyeteg
Istentől, aki Fia véres halála ellenében hajlandó csak kiengesztelődni velem s akárkivel, s nem pokolra
vágni minket.
A második, amit mondani tudok, hogy bemutatom Jézus alakját, akivel tervezhet a Kaifás olyan
gyalázatot, amilyen csak egy főpaptól telik ki, de Jézus rendületlenül bízik őt szerető Atyjában,
akármit is csinál vele a főpap. Hűséges marad Istenéjez akkor is, ha a főpap Isten nevében és Isten
nagyobb dicsőségére sérti őt, és viszi a halálba.
S végül beszélek az Isten gondolatait képviselőknek örök diadaláról, Arról, hogy hazudhatik a
főpap annyit, amennyit akar, szaggathatja képmutatóan ruháját úgy, ahogy akarja, összesen azért
tudunk róla, hogy a világon volt, mert ezeket az aljasságokat elkövette Jézussal. Ezzel szemben Jézus
diadalmasan felkel sírjából, s ő a történelem legélőbb, és legmegbecsültebb embere, és senki sem
mérkőzhetik vele. S ha művész lennék, őt festeném, őt vésném, őt verselném, őt dalolnám, őt
muzsikálnám, hogy méltó húsvéti éneket énekeljek neki. De mindez nem vagyok, s így csak ideírom a
magyar irodalom legkülönb Jézust interpretáló versének szerzőjét és címét: Sinka Istán: Virágballada;
no meg pár sorát:
Amikor hát jött a hajnal:
a hét gonosz kondás
kikereste a sár alól
s így lett Virág András
televényföldje a fának
s ágya száz új ibolyának

