
A SZENVEDÉS ÉRTELME IRTA: STANISLAS FUMET

Zavar a világmindenségben 

Mi a fájdalom, mely megbontja a dolgok rendjét? 
A fájdalom adott ritmusban ellentmondást támaszt. Megszakítja a 

jólétet, beleékelődika folytonosságba, egyensúlyhelyzetet bont meg. Megadott 
síkra merőleges irányból támad, ha szabad így - mértanilag - felállítani 
a problémát. A fájdalom valójában nincs is benne a lét menetében, mert ez 
cl kellemes felé törekszik. Nem foglal állást a lét természetével szemben sem, 
mert nem szoríthatja vissza a megsemmisülésig. Oldalről támadja meg, 
elvágja útját. S mikor ideér megtörténik, hogy az élőlényt önmagára eszmél
teti. Rendkívüli dologez - a szó legteljesebb értelmében. Valamely teremtmény 
saját életét misztikusan a fájdalomban ismerheti meg, hogy aztán jobban 
szeresse, vagy megvesse önmagát. Benne vesz tudomást olyakadályokról, 
melyek gátat vetnek kiáradásának. Erre az áradatra éppen a fájdalom tiltakozó 
jelentkezése figyelmezteti. Oly tiltakozás, mely a korlátok közé szorított 
természetnek tudomására adja, hogy létezik egy különböző s talán felsőbb rend 
is, amitől megtudja a folyó, hogy tengerbe szakadt. Mert: «fájdalmad mér
hetetlen, mint a tenger?» (Thr., II-l3.) 

Természetesen, a fájdalomban első közeledésre, csak a negatív hatalmat 
szemlélhetjük, szerepe: csapás-zúdítás az életre, hogy meggátolja folyását. 
A fájdalom nem nyilvánul meg az élet alapértelmében ; jelentkezésében nincs 
is határozott pozitívum: csak megváltoztat, roncsol, vagy összetör. Azt 
mondják, szenvedést okoz, marcangol. Ha más lenne, nem különbözne az 
élettől, nem is éreznők. Amikor érezzük, semmi olyan kép nem ébred fel 
bennünk, mely erősítené az életkedvet: nem mondjuk, hogy a fájdalom 
simogat, vagy édes, vagy kellemes. Borzalmairól, kegyetlenségeirőlbeszélünk. 

Összetévesztjük a rosszal. 
De ha a fájdalmat az élet oldaláról nézzük s nem a rosszéról (mely sérti 

az életet), akkor úgy tűnik fel, mint szenvedő élet s kérdezem önmagamtól. 
mi lenne pozitívabb nála a földkerekségen; mert az élet sokkal erősebb ott, 
ahol visszaszorítják, megsebzik, mint ahol nincs eléje meredő akadály, ahol 
szavának semmi sem áll útjában. 

A fájdalomban tehát csak a rossz negatív. A rossz hatására felel az élet 
azzal a pozitívellentámadással, amit fájdalomnak nevezünk. 

Felsőbbrendű életet élő lény képes a fájdalmak legszélesebb s leggazda
gabb árnyalatú skáláját érezni. A költők megértették ezt, s dicsekedtek is 
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mindig szenvedéseikkel. Nem mintha tényleg többet szenvedtek volna, 
mint más emberek, de látva, mint Baudelaire, hogy (la fájdalom az egyetlen 
nemesség», büszkék lettek erre az emberi előjogra. Valóban az ember oly 
csodálatosan fogékony a szenvedés iránt, hogy Jób jogosan mondhatta róla: 
«Azért teremtették, hogy kínlódjon, mint a madarat, hogy repüljön? (Jób, V. 7). 

De ha az ember élete felsőbbrendű élet, mi akkor az Isten-Emberé, 
mert ő époly tökéletesen ember, mint Isten. Hisz úgy szenvedett, mint Ádám 
egyetlen fia sem, mivel érzékenysége sokkal finomabb, lelkiismerete sokkal 
tisztább volt, mint bárki másé. Ű volt az Élet. Azt a nevet kapta, amit lzaiás 
ígért neki: (lA fájdalmak embere». 

Mégis világos, hogy az ember csak a rossztól szenved. Ha a fájdalom 
valamilyen lényből az élet jajkiáltását csikarja ki, mert egy külső erő folyto
nosságát támadja meg, csak azért van, mert a rosszat érzi. Rosszat okoznak 
neki. Pedig abban a gyönyörűséges kertben, ahová Isten a teremtés után tette, 
az ember csak mindenféle testi-lelki jónak örvendhetett volna, ha engedelmes
kedik léte szavának (ezt kiváltságos állapota megengedhette neki), melyben 
csupán a J ó uralkodott. Mikor fájdalommal találkozunk, érezteti velünk, hogy 
nem vagyunk többé a Paradicsomban, jelzi, hogy élünk abban a pillanatban, 
amikor szenvedünk s bizonyítja azt is, hogy Isten terve ellenkezésre talált, 
mert az embernek nem kellett volna szenvednie. 

Ádám szenvedése- mint a halál is, ha az ugyan nem valami természetes 
állapotba ragadta volna - belső kapcsolatban látszik lenni a bűnnel, amelynek 
«történeti» következménye. Épígy lehetett az angyaloknál is teremtéstik után: 
kellett, hogy ezeket a tiszta szellemeket Isten próbára tegye, az emberekétől
biztosan elütő, de nem kevésbbé szörnyű próbára - mielőtt megerősítette

volna őket kegyelmeivel. Igaz, hogy itt egy pillanatra az «aevum» átélt kín
jairól van szó, de ez hasonlít a szenvedésre és a halálra, legalább ahogy mi 
ismerjük őket. Az angyalok a választani tartozás félelmébe belehalhattak volna, 
amikor Lucifer Isten ellen, Mihály pedig Istenhez csatlakozott. De az angyali 
természet szenvedésének kevés köze van az emberi természet szenvedéseihez. 
Mégis úgy tűnik fel, az angyali természetben a szenvedés és vétkezés lehetősége
nincs elválasztva a természetfeletti rend felé vezető úttól. Nincs-e ebben a 
kábulatban az angyalok számára a természeti törvény első hasadéka, amin 
keresztül a szellem megsejtheti Isten szándékait a természetfeletti rend felé 
emelkedés szempontjából? Ezért vélte annyi vizionárius felfedezni az angyalok 
pártütésének okát abban, hogyelutasították az Isten-Ember imádását. 

Ámbár fennáll az angyalok szenvedése és szellemi halála, jegyezzük 
meg, hogy a földön a bűn az oka az emberi fájdalmaknak s a fájdalom nem 
azonos a rosszal, ellenkezőleg; annak elszenvedése. A fájdalom valami zavar 
következménye és ez a zavar - misztikus tény - képes erősíteni az élőlény
tudatát, amit életnek nevezünk. 

Érthető az emberi bölcsesség lenézése, hitetlenkedése a szfinx előtt.
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Miért kell szenvedni? Hallhatjuk mindennap. Szenvedés elképzelhető a meg
torlás törvényeinél fogva, de csak a gonoszok büntetésére, akik előszörokoztak 
fájdalmat, mintegy részleges elégtételül az előidézett kínokért. 

De fennáll mindig a szenvedés igazolhatatlan önkényessége, valahányszor 
büntetésül ártatlanok fejére látjuk zúdulni. 

A különféle népek «istent» emeltek a rossznak, hogy megmagyarázzák 
misztériumát. Elvakultságuk kényszerítette erre őket - saját megnyugta
tásukra - mert a problémától megrémültek. Inkább istenítették az önkényt, 
mintsem szembenézni mertek volna megfélemlítővalóságával. Jobban szeret
tek egy Fortunát kénye-kedvére bocsátva jót és rosszat, örömet, fájdalmat, 
hogy szétossza a földön és így legalább elfogadható egyenlőtlenségetteremtsen 
az emberek között, mint minden felsőbbakarat hiányát. Épúgy áldoztak a rossz 
isteneinek, hogy kiengeszteljék őket, mint a jó isteneknek, hogy hozzájuk 
kapcsolódjanak. Visnu Indiában nem hatalmasabb, mint Siva, akiben a rossz, 
mint, egy másik adottság van jelen. A hinduk félnek a szenvedésektől, bár 
tagadják, tehát elismerik. A szenvedést a Karma csodálatos tana ellenére 
sem akarják pozitíve. A sztoikusok hasonlóan cselekszenek; lenézőleg elvetik 
a fájdalmat, elnyomják egészen magukban. A fájdalom kínjával, az Ödipuszként 
szemét kivájó görögség zavarával s India gőgjével (mikor meddőségre kár
hoztatja), a kereszténység szembeállítja a fájdalom megtermékenyítő erejét, 
mert «övé a halál kulcsa», A kereszténység tudta először kij elölni a fájdalom 
helyét. Meglátjuk alább, hogyan. 

A fájdalom adott rendet bolygat meg. Épp ezért nem tűnik el, akár testi, 
akár lelki is. Keresztezi életünket, általunk szükségképpen ismeretlen úton. 
A megtámadott szervezet megborzong, mintha természetéből akarnák ki
forgatni. De ismétlem, épp ezáltal szerez mélyebb ismereteket önmagáról. 
Ütést kapok, ugyanakkor jobban érzem, hogy létezem. Nem az ütést érzem, 
hanem önmagam, megmozgatva az ütéstől. Nem a nyers, vagy szűnni nem 
akaró nyomás miatt szenvedek, hanem az ütés hatására testi vagy morális 
lényem megváltozásától. Ezt érzem: mikor a fájdalom belekapcsolódik az 
életritmusba : édes és kellemes, mikor támadja: fájdalmas. 

Ezekből a tényekből következik, hogy a fájdalom valami más területre 
tartozik, pontosan: más síkra, nem a természetes tökéletességhez. Axióma
számba megy, hogy nem jó szenvedni és hogy csak valamilyen rossztól szen
vedünk. 

Ezért, ha egy teremtmény annyira tudatában van létének, mint az ember; 
Isten képére és hasonlóságára teremtett lelke van, ésszel és akarattal van meg
áldva s Istenhez való hasonlóságából következve teremtő képességekkel is 
rendelkezik, akkor ha függetlenségét ellenséges erő veszélyezteti, meg lehet 
jósolni, hogy alapos, a legkisebb részletekig menő ellentámadást fog kifejteni. 
Egy teremtett lény sem képes úgy szenvedni, mint Ű : mert a testi szenvedések
hez valóban lelkiek is járulnak, sőt a legemberibb embereknél, akiknek ember
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sége különös kegyelem folytán behatolt a szív legmélyéig, a szenteknél, leg
tisztább szenvedés, szellemi szenvedés is. 

Nos, az ember - azért teremtették a Paradicsomban, hogy ne szenved
jen -látjuk itt lenn jobban szenved minden teremtménynél. de kész fellázadni 
a szenvedés ellen. Hiába vétkezett, hiába született a bűn szakadatlan láncolatá
ban, ösztönösen gyűlöli a fájdalmat, még ha bűnei bocsánatot is nyernek 
általa. Mikor az élethez fájdalom szegődik, szívesebben vesszük már a halált is. 
Még akkor is megfutamodunk az élet elől, ha nincs benne szenvedés, mert 
hátha utólér bennünket s mindig is félünk, hogy reánktör. Hogy az emberek 
nem élnek tovább - s Isten tudja, e keveset jámboran, várakozóan élik-e 
annak az az oka, hogy félnek a fájdalomtól. 

Az igazság - úgy érezzük - a következő: a fájdalom nem az embernél 
van igazi helyen, mert őt nem arra teremtették, hogy «halálnak halálával hal
jon meg». Az első figyelmeztetés arra, hogy van más is, mint önmagunk ter
mészetes visszaadása Istennek, idegentől,a Sátántól jött. A gonosz keresztezte 
az embert útja kezdetén és nem ~ fájdalom forgatta fel a paradicsomi rendet. 
Ha a fájdalom meg is zavar valamit, az egyáltalán nem a paradicsomi állapot. 

Ha kérdezik: mitévők legyünk a fájdalommal, melyet természetünk 
kereken elutasít? Azt felelhetjük : vissza kell vezetni eredeti helyére Istenhez, 
ahol más, földi nyelvre lefordíthatatlan nevet kap. 

A szenvedés nálunk nincs igazi helyén, mert nagyon is alantas. Fel kell 
tehát emelni, hogy bennünket még magasabbra emeljen. 

A fájdalmak igazi helye a kereszten van Krisztus Urunkkal. Mikor 
a kereszténység odahelyezi, akkor megtermékenyíti az egész világot. 

A stigmák 

A kereszten függ egy Ember, szegek verik át s négy sebet ütnek rajta. A keresz
ten, mikor a Megváltó meghal, átszúrt oldalú ember van. 

Krisztus a keresztfán, akit látunk, akit átdöjtünk, mondja Zakariással 
Szent János, a fájdalom jelképe lett. Ezt a misztikusok értették meg először,
hiszen önkívületi állapotban órákig szemlélték az isteni szeretetnek új arcát, 
ami egészen az Úré, ha büntetés keresztjére is feszítették. Egyes lelkek oly 
erős részvétet éreztek Iránta, hogy Isten, mint Szent Ferenc esetében is 
(aki Jézus szent emberiségét annyira imádta), különös kegyképpen adta, 
hogy kezükön, lábukon, oldalukon viselhetik a keresztrefeszítés jegyeit. 

De mielött továbbjutnánk, forduljunk a teremtés egyik misztériuma felé. 
Vizsgáljuk az ember érzékeit, érzékszerveinek szerepét, amelyek a külvilág 
s közötte kapcsolatot teremtenek. Az élő test hasonlít egy átlátszatlan tömb
höz, melyen nyílások vannak s melyeken keresztül a lélek megismerheti a 
világmindenséget. E kapukon át az ingerlékenység szállít - legalább is gon
dolkozó lényeknél - az értelemnek állandó tápláló anyagot. Elsődleges igaz-
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ság, oly szembeszőkö s mégsem méltatják kellő figyelemre. Érzékszerveink 
útján át örül lelkünk a fénynek, a külvilág jótetteinek, általuk vétkezik s hagy 
kincseket, kegyelem által a szív mélyén felhalmozott kincseket, amikor 
magányában enged a körülvevő csábításoknak. Eszköz is az érzékszerv 
teremtett lény számára, hogy imádja Teremtő Okát s egyesítse a lelkében 
lakó Igével. De az érzékszervek gyászos megoszlás eszközeivé is válhatnak, 
kimeríthetik a lélek erőforrásait.

«Isten királysága kívületek van», amikor egyedül vagytok és «Isten 
királysága bennetek van», mikor összegyűltök «az én nevemben». Ekkor 
Krisztus igazán győztes, úgyhogy az utolsó vacsora estéjén Ö maga jelentette 
ki apostolainak az Oltáriszentség alapítása után: «Ne féljetek senkitől, én 
legyőztem a világot». 

Érzékszerveink mértéknélküli kihasználása akkor törvényes, ha ok van 
rá s az Atya szentesíti. Ö a szentek iránti szerétetébőlmegengedte, hogy meg
foszthatják magukat érzékszerveiktől, valahányszor a lemondás elősegíti

a Vele való egyesülést. Ez az áldozat mindig a szerénység ruháját ölti fel; 
mégis egyes esetekben maga az Isten akarja tudtul adni azt, ami barátjaiban 
az emberi kűlső alatt végbemegy. Testükön a szeretett Krisztus testének jelei 
lesznek láthatókká. Assisi Szent Ferenc a XIII. században, Gemma Galgani 
a XIX. század végén testükbe vésve viselték Krisztus szenvedésének jeleit 
s e sebek meg-meg újultak rajtuk. Ök éppannyira szentek, mint a többiek, 
de valamiképpen expresszívebbek. Küldetés van hivatásukban. Mert láthatóan 
is kifejezik azt, amit valamennyi szent - akikben Jézus újra él- szenvedett 
bensejében. 

A szent lemond a tiltott javakról, lemond a test és szellem számára meg
engedett jókról is, ha azok elválasztják az egyetlen szükségestól. Figyel a transz
cendens Tárgyra s megdelejezett szíve elfogadja az éjszakát, melyet Isten 
bocsát rá, hogy megtisztítsa. A szellem éjszakája elszigeteli saját szellemétől,
saját maga vakja és sükete, agya elveszti a rendes felfogóképességet, énjének 
nincs többé egyéni különlegessége; egész addig hatol, ahol már semmi ésszel 
felfogható nincs, érvek, melyekre támaszkodott, szertefoszlanak ; támasz
kodik, támaszték nélkül- Keresztes Szent János szavai szerint - s igyekezve 
önmagát megtalálni, csak mélységekre bukkan. Isten szeretete vizsgálatakor 
csupán hitünkre, gyatra érzékeinkre és értelmünkre építhetünk, nem tételez
hetjük-e fel tehát, hogy az Istennek annyira tetsző könyörületesség szeráfként 
jöhet kívülről, hogy feltárja az irgalmasság új magyarázatait, melyek az Ember 
Fiának sebei. A teológia szerint nincs olyan külső stigma, amit belső stigma 
meg ne előzne. Szent Ferenc szeráfj a tehát egy katona, unus militum, egy 
a katonák közül, olvassuk az Evangéliumban, a Krisztus oldalát átszúró 
katona történeténél ; de a legionárius most az angyalok seregében van; 
Szent Ferenc szeráfj a csak a végrehajtó, engedelmeskedik Isten parancsának, 
ami Szent Ferenc keresztrefeszített lelkében van beírva. 
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Fájdalom és sebek 

A fájdalomnak különféle ismertetőjegyei vannak. De közös vonása mind
egyiknek, hogy valami teljességet változtatnak meg. Tényleg, amikor 
a fájdalom belenyilal a testbe, idegösszehúzódással, nagyobb vagy kisebb arc
eltorzulással jár együtt. A fájó végtag összezsugorodik s nem akar visszatérni 
eredeti helyzetébe. Ha a bőrtakaró felhasad egy ilyen helyen, akkor nem 
csupán érezzük a fájdalmat, hanem seb is keletkezik. Mikor ez a seb nem külső,
ismert erő behatására jön létre és ugyanott van a testen, ahol a hóhérok 
Krisztust is megsebezték a tüskekoronával, a keresztrefeszítéssel és meg
nyitották oldalát, akkor ez sokáig tartó seb: stigma. Azok, akiknek valóban 
stigmáik voltak, mindig is hangsúlyozták, hogy kegyetlen szenvedéseket 
állottak ki miatta. 

Valahányszor a képzőművészetek a fájdalmat akarják kifejezni, észre
vehetjük, iparkodnak megtörni a vonalakat, elmosódottá tenni az arckifejezést, 
kicsavarni a szokott formákat. A keresztény művészet kitünt e tekintetben, 
nevezetesen Németországban, Spanyolországban, ahol a népi reálizmus e téren 
túlszárnyalta a magasabb művészetet. Krisztus kínszenvedései és a Miasszo
nyunk fájdalmai kedvenc témái voltak a kegyetlenségek festőinek. Mondhatjuk, 
Van der Weyden, vagy Thierry Bouts vöröslő szemű arcai komolyak, szembe
állítva Mathias Grünewald korcstestű, görcsrángatta kezű, ficamodott lábú, 
ragadozó és gyilkosarcú alakjaival. A XVII. századi spanyol szent szobrok 
talán még inkább, mint Morales képei, valóságos könnyeket sírnak, mintegy 
nemcsak felidézni, de újra végiggörgetni akarják a színes és meleg könnyeket. 
Bizonyos, hogy a modern szobrászat gyengének mutatkozik a tisztára vallásos 
témákkal szemben, csupán érzelmes és kicsavart expresszionizmusban látja az 
újjászületés lehetőséget, amikor nem akar egyesülni azokkal a stilizált, dekora
tív és élettelen művészeti formákkal, melyek a középkornak gyenge utánzatai 
s modernség ürügye alatt sablonesztétika alapján épült új templomokban 
egyre inkább elterjednek. 

A fájdalom stigmája : a seb, kimeríthetetlen forrás a művészet számára. 
Wagner megértette, hogy a seb a szeretet jele. Volt ennek a «vén varázsló

nak» szellemében - mint Nietzsche mondta róla abban a korban, mikor meg
vetette és mégse engedte meg másnak, hogy támadják - valami álprofétikus 
adottság, amiért az ember Wagner Richard csak félig lehetett felelős. Mint 
nagy művész különös csodákat tárt fel, megfürösztötte őket képzelete nap
sugarában. Igazán szerenesés ötlet a Parsifal második felvonásában a fájdal
mas seb társítása a szeretet tudatával. A szűz, a tiszta, az ártatlan, a balga 
Parsifal meghallja Kundry ajkairól a testi szerelem vágyát. Idézzük fel a vonós 
hangszerek gyors futamait s Parsifal két felkiáltását, amikor kétszer mellére üt : 
«Amfortas ... Die Wunde j» És ez nem az ő sebe, hanem másé, azé a szenvedő
királyé, akit Amfortasnak nevezett. 
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A keresztény művészet előjoga tehát a seb felismerése, mint a szeretet 
jeléé. A pogány művészek nem gondolták, hogy van szenvedés által összetört 
szépség. A görögök, ilyen leírásokat költőiknek hagytak, mivel a költészet 
az emberi szívnek több misztikus részét ismeri, mint a szobrászat. Nincs 
Prometheussal, Orestessel, Ödipusszal egyenértékű alkotás a görög 'szobrá
szatban. De a görög tragédia félisteneinek jajkiáltásai csak felállítják a fájda
lom problémáját. Ezek a rnetsző kiáltások egybeszövődnek az éjszakában, 
mert a forma csak eddig jutott el a görögökkel és zenéjük célja is csak a dolgok 
kiélezése; de Ödipusz, Orestes, Jocastes, vagy Elektra, sőt Prometheus fáj
dalma is végtelen. A sebekkel nem tudnak mitévők lenni, mert nem tudják 
megoldani talányukat. Prometheusban sok dolog a jövőre utal. Kivájja a 
szemét, hogy ne lásson többé eget és földet; a szellemi felszabadulás zavaros 
megérzése van benne; de a leláncolt Prometheus kiáltásai, a vérzőszemű
Ödipusz jajszava senkit sem mentenek meg. Hiányozik belőlük a Kinyilat
koztatás ténye, ezért fájdalmuk még ha fenséges is, nem részesülhet abban a 
megtermékenyítő erőben, amiről beszéltünk. Nincs bennük szeretet. Csak a 
kereszténység van a szeretet igazi, független fogalmának tiszta birtokában, 
mert szembeszáll az önzéssel. 

A legnagyobb szeretet: feláldozni az életet a barátokért. Az a szeretet 
valódi, ami hasonló ehhez, s csak oly mértékben, amennyire belőle ered. 

Művészet és kereszténység 

Ha van keresztény művészet, láthatjuk stigmáit. De csupán a fájdalom ábrá
zolását kell követelni tőle? Bizonyosan nem, s nem is gondolom, hogy önké
nyesen tragikus, önkínzó művészet jobban elénktárja a keresztáldozat nagy
ságát, mint a békés művészet. A fájdalom nem célja a kereszténységnek, igaz
ságtalanság lenne tehát ezt a keresztény művészet céljának beállítani. A stig
mák szépségén nyugvó tudatos művészet más lapra tartoznék. 

Ha létezik ilyen művészet, miért nem jelentkezik gyakrabban? Kedvem 
volna azt felelni: hasonló az eset a stigmatizáltakéhoz, akik oly ritkák a szen
tek közt is. Látható stigmák kivételek közöttük. A művészetben is ez a hely
zet. De más ok is akadályozza e művészet-forma kifejlődését. A művészet
egyáltalán nem a keresztény lényegből fakadt; pogány kölcsönzés, emlékszik 
még a bálványokra. A szobrászatban például az egyiptomi és görög vallási 
törvények nem tudják elveszteni hatásukat. A középkori művészetnek is 
voltak fogalmai erről, sőt a Renaissance kultusszá emelte. Meg kellett keresz
telni a művészetet, hogy az Egyház szolgálatába állhasson, de mivel nem az 
Egyház által született, hogy megfosszák érzéki jellegétől, szükséges volt meg
csonkítani. 

A megkeresztelt művészet önkényesen rácsapott a fájdalom területére, 
mint mondottuk. Mikor a művészet elhagyta Bizánctól örökölt, megszentelt 
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típusát, emberivé vált egész a legmúlékonyabb, legkevésbbé örök önkifeje
zésig. Hozzáidomult az országokhoz is, ahol virágzott. De, mikor az ég felé 
tört, erőteljesen és hűséggel növekedett, csodával határos módon. 

A festészet számára szükséges volt, hogy a szelíd Umbriában a törté
nelem első stigmatizáltja lépjen fel, mintegy Gondviselés küldte modelül, s 
megkezdjen olyan művészeti mozgalmat, mely az egész nyugaton elterjedt. 
Igy az egyetlen és isteni kifejezésmód leereszkedik a férfi és női arcok méretei
hez, a trónus és piedesztál nélküliekhez, akik a művész körül három dimenzió
ban élnek. Az emberivé vált kompozició veszít fényességéből. de felölel min
den tényt és legendát. A testet mintázzák meg, most már lehet, mert Krisztus 
megtestesült. 

A tiszta franciskánus művészet, mely Cimabue-től Angelico-ig terjed, 
Giotto és tanítványai által sem lép túl ezen; de Szent Ferenc földje, amikor 
nincs teljesen Istennek ajánlva, nem franciskánus jellegű már. Szent Ferenc 
nem felelős a Renaissanceért, ami szentség hiányában végül is sokat meg
engedett az embernek. 

Ezekben a felosztásokban jól tudom, sok dolog csak hozzávetőleges és 
például Michelangelo, Szent Ferenc harmadik rendjének tagja, elég hiteles 
tapasztalatokkal rendelkezett a fájdalomról, ahhoz, hogy zsenij ének egyrészét 
az ő «boldogságos Atyjá»-hoz lehessen csatolni. Fájdalom, melyet Spanyol
országban, a túlzás tüzében, Greco megtisztít a velencei érzékiségtől. Jól 
tudom, hogya festészetben az olaszok mellett felnőtt hasonlíthatatlan Van 
Eyck és a többi nagy flamandok, az avignoni Piéta névtelen szerzője, vagy a 
dantei Enguerrand Charonton nem árulják el az alverni stigmatizáltat , aki 
szelleme fényét kiárasztotta a kor egész festészetére. 

A világ szépsége Szent Ferencen át juttatja eszünkbe, hogy le kell mon
danunk róla, ha annyira birtokunkba akarjuk venni, mint ő : tamquam nihil 
habentes et omnia possidentes (Corinth 2. VI-ro). Ha a «Kis Szegény Assisi»
ből egy új keresztény művészet az elő-Renaissance lámpását is csinálja, aki 
Szent Tamás óriás művének dogmatikájára támaszkodva összebékíti az isteni 
igazságot az emberi természettel-láthatjuk ez a művészet nem korlátozódik 
a fájdalom területére, nem is támaszkodik rá egész súlyával, de kizárja magá
ból könyörtelenül a janzenizmust, s az egész teremtést valami gyermeki öröm
nek, s legfelsőbb akaratnak veti alá. Szent Ferenc ráébreszt a dolgok költői
ségére, hirdeti mindenütt a megtestesült Ige karácsonyát, a kisded Megváltó 
örömteljes felemelkedését, aki három dimenziójúvá növekedett, s akit népi 
nyelven lehet már megénekelni, mert embersége és istensége egyetemes. 

De a reánk hagyott keresztény öröm stigmákat kapott. Ez az amit a 
Renaissance elfelejtett, s az öröm csakhamar magába zárta az «égitisztásokats. 
Csak az elégíti ki az örömet, ha mindazokat a sebeket meggyógyítja, melyekkel 
aszépséget díszítette fel a kereszténység. Ezt indítványozta az emberiségnek 
Szent Ferenc; lovagi szerződése volt az isteni Hűbérúrral, egyezmény a 
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szeretet el nem árulására, semmiféle el nem utasítására, még a legkisebb 
fioretta esetében sem, mely a patak partján hajt ki, s melynek számontartja 
nevét az isteni Gondviselés. Szeretni a legparányibb állatot is az út porában, a 
szív legkönnyebb megrezdülését. a szellem legcsekélyebb megnyilatkozását, a 
vér minden cseppjét, mert el kell számolnunk vele. Csupán ez tette volna 
Isten alattvalóját a világmindenség örökösévé. Sajnos, kevésbbé hús-vér 
embemek kellett volna lenni, mint ezek az olasz, vagy más művészek, hogy 
megvalósulhasson a vakmerő terv. Szent Ferenc példája csak a természethez 
való fordulásra ösztönözte az embereket. A régi aszkétaság kiveszett lassan a 
keresztény tudatból, éppúgy, mint a szépség stigmái. Egyre jobban gazda
godtak az emberi és isteni hódítások, s ahelyett, hogya dolgok végleteit vizs
gálnák, - ezt akarta Szent Ferenc, - elvont mélységek felé húzódtak. Az 
ember lett a tárgya a szobrászatnak és költészetnek , aminthogy később a 
tudománynak is. 

Vele párhuzamosan a zene is hasonlóan fejlődött. Az egyszólamú gregó
rián ének - ma tudós korunkban még képtelenek vagyunk megmondani mi a 
hatásának titka, mi az ami oly könnyedén a művészet csúcsára emeli anélkül, 
hogy akadályozná magát a művészetet. Ez az egyszólamúság elveszti szellemi 
egységét, amikor a «conductus» nehézkessé válik az emberi visszafejlődés

miatt; elveszti folyékonyságát, amikor a zenébe lép az ellenpont és a harmónia. 
Mégis üdvözölni kell a századok gyümölcsét, s igyekezni kell hasonlóan 

értékeset alkotni. Reményt veszteni a vallásos művészet miatt - képtelenség 
lenne. Miért nem mondjuk akkor, hogy Isten nem akar többé szentet terem
teni? Van még oly művészet, mely létrehozhat, s melynek ki is kell fejezni 
hallatlan dolgokat. Ha a művészetnek az egyszerűsödés és megtisztulás elő
nyére is válik, nem szükséges szakítania az előbbi korokkal. Az egész szép
séget fel kell emelni, azt is, ami a szerető lélek fájdalmában, ami a közlés 
örömében, ami a gondolatban van. Minden téma találkozhat e két vonal ke
reszteződésénél : öröm, fájdalom. Egyáltalán nincs is szükség tárgyra. Cézanne 
két Kártyázó nyárspolgára a Louvreban nem kevésbbé szellemi lény, mint 
Rembrandt Zarándokjai. A szilaj aacheni nyugtalanságában, akit zöld almák
kal fest, ugyanaz a keresztény viaskodás van, mint Greco mennyköveiben, 
vagy Grünewald lírai vásznain ugyanaz a kereszténységtől áthatott szépség. 

Mikor a szépség stigmákat kap, többé már nem a görögök érzéketlen 
öröme, mert megborzong, a szeretet könnyei megindítják. A fájdalom meg
bolygatja a művészetet, s ezzel misztikusan csaknem kiaknázhatatlan forrá
sává válik. Olyan rezgéseket ébreszt benne, amit a görögök nem is ismertek, 
amihez még maga a fenségesen nyugodt Buddha is folyamodott. Ujjahegye 
csupa misztérium, térdei közt az örvény. Bölcs mosoly ül arcán, nincsenek 
rajta a szenvedés stigmái. 

A keresztény szellem bizonyos disszonanciából oly következtetéseket 
vont le, melyek feltárják a lélek kapuit. A stigmák művészete benne a leg-
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igazibb, mert a művészet célja megsejtetni valamit a legelhihetőbb reálizmus
sal az élet átlényegüléséből. Az ilyen rnűvészet hirdeti, hogy a dicsőség stig
mákat visel. Ezek Krisztus kínszenvedésének diadaljelei. Megmutatta sebeit 
tanítványainak, s a hitetlen Tamás megérintette őket. Az érdemek Krisztus
sal együtt emelkednek fel, hogy tanuskodjanak az Atya előtt, s úgy tűnik
fel, mi sem hirdeti annyira Isten dicsőségét, mint a szörnyű és mindenható 
fájdalom. A függetlensége teljességétől megfosztott fájdalom lyukat üt a vég
telenségen, hogy a dicsőség behatolhasson rajta. 

Dauphinében, egy hegyen írom ezeket. r846-ban egy Szép Síró Asszony 
jött ide. A saletti Miasszonyunk végrehajtotta azt a csodát, hogy Isten-Anya 
volt a maga dicsőséges boldogságában, s ugyanakkor az emberek Anyja is. 
Elhagyva ült egy völgy rnélyén, fejét kezére hajtotta, a legmarcangol6bb fáj
dalmak zsákmányaként. A kis pásztorfiúk, akikkel beszélt látták is könnyeit 
sűrűn leperegni arcán. A tündöklő Szép Asszony, mint egy földre szállt égi 
híradás, eszünkbe véste, hogy «szüntelenül imádkozik értünk, akik nem is 
törődünk vele», Ezek saját szavai, s az embernek furcsa érzései vannak, mikor 
kopott bronzszobrát nézve eszébe jut, mit is jelképez: ki nem fejezhető kap
csolatokat a fájdalom és dicsőség között. 

A művészetet nem azért teremtették, hogya fájdalomban csak fájdalmat 
ábrázoljon. At is kell alakítania, vagy nem művészet. Nem utánozza az életet, 
hanem folytatja. Első gondolata: felfedezni a Golgota keresztjét a táborhegyi 
megdicsőülésben és megfordítva. 

Hasonló felidézés elfogadható lehet minden ponton, s mégis csak látomás 
értéke van. A művész, mikor a kereszténységből meríti a fájdalomnak e váll
faját, hogy elmélyítse kifejező képességét, talán jobban szereti Isten dicső
ségét, mint a felidézett fájdalmat, ami egyáltalán nem bizonyítja, hogy nem 
csak gondolatban nedvesítette meg ajkát a fájdalom poharával. Ott a veszély, 
mikor a rnűvész, vagy költő azt hiszi, hogy ez a fájdalom az övé is, és a szentek 
dicsőségét megértheti, mert megénekli, vagy lelkesedését felkeltette. 

Krisztus híveinek fájdalmukból fakadó stigmáit Krisztuséival kell 
egyesíteni, aki annyira szerette őket, hogy beléjük költözött látható módon is. 
Bár a stigmák ténye csak karizmatikus értékű, s nem fokozza a szentség 
nagyságát, mégis olyan kifejezőhatalma van, hogy épp annyira megindít, mint 
tiszteletet parancsol. 

Fordította: Kenyeres László. 
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