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Yégigval6 szeretet.

Mikép adhatja ez nekünk az ő testét eledelül? - kér
dezték Kafarnaumban a hitetlenkedő zsidók. Aki igazán
szeret, ezt nem kérdezi, hanem megteszi. Nem kérdezi az
anya, hanem amíg szíve alatt hordja gyermekét, betű szerint
testével és vérével táplálja; és amikor már a világra szülte,
még hosszú és jelentős hónapokon keresztül táplálja tulajdon
testének és vérének titokzatos kivonatával, a csodálatos anya
tejjel; és amelyik gyermek enélkül nő fel, késő vénségéig
konstitucióhiányokban, betegségi fogékonyságokban, sőt neve
lészavarokban sínyli meg, hogy nem testen és véren nőtt

gyermeksége.
Eleven test, meleg vér: ezzel a táplálékkal kezdődik

mindnyájunk léte, és ősidők óta él a népekben az a meg
győződés, hogy minél odaadóbb és huzamosabb volt az a táp
lálkozás, annál több erőt, egészséget, sokszor csodával határos
ellenállást és hősiséget szívtak az anyai emlőkön a Szigfri
dek. S a modern biológia és higiénika nem meri megmoso
lyogni ezt az ősi hiedelmet, hanem a statisztikáknak száraz,
de annál beszédesebb nyelvén mondja el, hogya ki nem
hordott gyermeknek mennyire lecsökkentek az életlehetőségei,

és a nem anyja-tején nőtt gyermek mennyire védtelenül ki
van szolgáltatva az életölő támadásoknak. S talán ennek a
nagy valóságnak fonákja, - hisz annyiszor fonákba, sőt em
bertelenségbe, sőt bűnbe torzulnak a legmélyebb emberi meg
élések és sejtelmek, - hogy primitív korok és népek azt
hitték, hogy ha ellenségüknek, kivált vitéz ellenségüknek
húsát-szívét megeszik, vele megeszik vitézséget is, ha az ide
gennek, messzirőlvalónak s így szerintük kiválóbbnak meg
eszik testét, megeszik és magukévá teszik kiválóságát is.

Ezek elfajulások; irtózattal fordul el tőlük az embersé
gesebb érzék. De bizonyos, hogy csírában nem idegenek a
leggyöngédebb és legodaadóbbszeretet-vonatkozástól, a hit-

1 Szemelvény a szerzőnek: "Eucharisztia, az Oltáriszentség, a
hit és ész világánál" c. könyvéből, mely a Szent István Társulat
kiadásában most hagyta el a sajtót.
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vesi ezeretet vonatkozásától. amint ezt kifejezések és fordula
tok majdnem minden nyelv kincsében félreérthetetlenül ta
nusítják. Ezek a fordulatok természetesen átvitt értelemben
vannak mondva. De valamilyen útmutatók abba a világba,
ahol az élet titkai fakadnak, azokba a mélységekbe, ahol a
teremtő, alkotó, éltető szeretet uralkodik a maga sajátos tör
vényeivel és dinamikájával. Ennek a világnak legszebb és
legszentebb virága az Eucharisztia.

A szeretet együttességet kíván, állandó, megszakítás nél
küli együttességet : para siempre!

A szeretet nem ismer távolságokat; még Hérák és Lean
derek is diadalmas leleményességgel mindig legyőzik az el
választó távolságokat. Főként nem ismer távolságokat a fele
lős, gondoskodó szeretet. Tudja ezt a néplélek és beleálmodja
meséibe: Forgasd meg ezt a gyűrűt, fújd meg a sípot, lobog
tas d meg ezt a kendőt, és én a világ másik végéről is mel
letted termek. Ez a szeretet tud nemcsak szárnyakat ölteni,
hanem tudja megsokszorosítani önmagát; mindenütt ott tud
lenni, ahol szükség van rá.

Ez a szeretet nem ismer idtJt. Kalazanci Szent József és
annyi más szent és a mi Prohászkánk, hogyan meg tudták
sokszorozni idejüket, hogyan ráértek, mikor arról volt szó,
hogy mindenkinek mindene legyenek! Ennek a szeretetnek
a halál nem vet gátat. Aki gyermekét szerette, gondját sír
el nem temette.

Ez a szeretet tud és szeret rejtőzni. Szinte megdöbben
tően finom tapintattal tud számolni a gyámoltalanság zavará
val, szemérmességével, félénkségével, és tud nesztelenül járni,
álruhában közeledni, fátyolozottan közel lenni.

S ez a szeretet tud áldozattá válni. Tudja vonakodás nél
kül odaadni önmagát, lelkét, életét, vérét. Tudja önmagát
maradék nélkül felemészteni a hűség és szolgálat lángjaiban,
tud lenni anya, hitves, vértanu, hős.

Ezek azok a gyökérszálak az Isten teremtette emberi lé
lekben, melyekből kinőtt a szeretet legszebb szimboluma, a
"jámbor" pelikán alakja: a jégbe fagyott világban nincs éle
lelem fiai számára. Mérhetetlen irgalommal rámered anyai
tekintete az éhezőkre, majd a meddővé fagyott táj ra, és az
után egy mondhatatlan mozdulattal csőre felhasít ja mellét
és a kibuggyanó piros meleg vér ismét életretáplálja a der
medőket.Szimbolumnak szánta ezt a sejtő emberi szeretet,
valósággá tette a mindenható isteni szeretet... Pie pelicane,
Jesu Domine!

Mindenható szeretet.

A szeretet adni akarja magát; adni egészen, állandóan,
mindigre, teljes egymásbaválásra. Akarja ezt azokon a fáj
dalmakon keresztül is, az áldozatnak, a tűzpróbában való ér
leléseknek azon az útján is, amely elválaszthatatlan az ön-
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zetlen, igazán segíteni és boldogítani kész szeretettöl, amióta
a bűn és halál árnyéka rávetődik a szerétetnek verőfényes

rét'jeire is.
Pedig minél mélyebb a szeretet, mínél szenvedeImeseb

ben akarja magát adni és minél igazabban átéli a felelőssé

geit, annál kínosabban szenvedi korlátozottságát és főként

alapvető tehetetlenségét. Akarja adni önmagát és csakhamar
rá kell ébrednie, hogy ugyan mit jelent ő a másiknak? Mi
lyen .jogcíme van arra, hogy ő másba váljon, és a másik
őbelé váljon ? És ha ez az aggodalom hallgatna is - a kezdő

fokon, ha a szenvedelmes bírás stádiumában csakugyan rit
kán vet gáncsot a szeretet lendületének. előbb-utóbb elkerül
hetetlenül kopogtat minden merőben emberi szeretet tragí
kuma: akik még úgy szeretik is egymást, nem tudnak egy
másnak igazán és egészen élettartalma lenni és menthetet
lenül jönnek akiábrándulások, megcsömörlések, melyeknek
holtvizein átsegíthet a hűség, de fönnállásukat meg nem
szüntetheti; és jön az első fakadások hervadásá, a hétköznapi
ság, a Hochzeit után a Tiefzeit.

Igazán szeretni és a szeretetben igazán boldogítani csak
Isten tud; minden más szerétet csak annyiban, amennyi
benne ennek az isteni szerétetnek sugara vagy angyala, szál
láskészítője vagy kísérője.

Csak Isten vállalkozhatik arra, hogy feljes és kizárólagos
élettartalom akarjon lenni. Csak ő merheti teljes joggal kö
vetelni, hogy aki szeret, csak őt szeresse, hogy "szíve csak
ővele van tele", még pedig épen azért, mert Isten; mivel
minden eszme és eszmény, minden élet és érték foglalata és
személyes bensősége, azért ki tudja elégíteni és egyedül ki
tudja elégíteni a legátfogóbb és a legigényesebb szeretetet is.

Csak Isten tud teljesen eleget tenni a ezeretet formai
követelményének: értem itt azt a teljes egymásbaválást, együ
véolvadást, melynek igénye ott van minden mély szerétet
ben: "én őbennük és ők énbennem", mondia az űdvözítő

(Jn 12, 12). Teremtmény teremtménnyel szemben akarva
nemakarva is, a végén mindig fönntartással él; és kénytelen
vele, mert a Iönntartásnélkülí, végső és végleges odaadásban
elvesztené önmagát. És ha a nagy szerétet paroxizmusában
ezt az önáldozatot nem sajnálná is, szeretetének ezzel a gyö
kérbe égő lángjában ellobbanna végleg a szeretet: megszűn

nék őmaga, és már nem volna aki szereme. Helyes és mély
meglátás a költő meglátása:

Kann auch ein Mensch des andern
ganz wie er möchte, sein?
In langer Nacht bedacht ich 's mir,
und musste sagen: neinl

Isten ezt a kínos paradoxont föl tudja oldani, és csak ő
tudja. Ö ott van minden teremtett léleknek, az emberi lélek
nek is, legmélyebbgyökerén, és ezért míndegyikünkhöz köze-
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lebb van, mint sajátmagunk. Mi beléje tudunk válni és ő mí
belénk, anélkül, hogy ő megszűnnék Isten lenni és mi meg
szűnnénk teremtmény maradni, jóllehet Isten tudja a teremt
mény szeretőképességét úgy megnöveini (a kegyelem által),
hogy fölér magának a magábanvaló örök Szeretetnek közvet
len átöleléséig.

Minden szeretet törvénye és igénye a szeretök egyesü
Iése, és ennek elkerülhetetlen útja a ha8onlóvá~válá8: amí
citia pares aut invenit aut facit, a barátság hasonlókat vagy
talál vagy csinál. Mennyi szeretet szenved hajótörést, hogy
az emberi szeretet legvéresebb erőfeszítése sem tudja meg
szüntetni a másik félnek ontologiai és pszichologiai elégte
lenségét sem: a legtöbbször nem tudja a másikat arra a nagy
korúságra és nagyvonalúságra emelni, mely a szeretetet azzá
tudná tenni, ami lényege: kölcsönösség vonatkozásává.

Végül csak Isten mozdithatatlansága, az Ozeás-féle "Va
gyok és nem változom" tudja biztosítani a szeretetnek leg~

mélyebben gyökerezett s legritkábban teljesülő igényét: az
állandóságot. A szerétet napja nem akar ismerni alkonyt, sőt

nehezen tűri már a felhősödést is.
Pedig a felhők, sőt viharok elkerülhetetlenek ebben a

"holdalatti" világban, amint a régiek kozmologiája elgon
dolta. Különös sorsa az embernek, hogy a tiszta szeretetre
csak akkor nyílik meg, mikor a bűn örvényeiben megútálja
a merő teremtmény-szeretetet, és megismerte minden vesze
delmét és átélte minden csömörét. Különös törvénye ennek
a szeretetnek, hogy legmélyebb lelke, értem hűségét, hűtlen

ségek kohójában ízzik tisztává és acélossá, hogy bensősége,

puhasága - nem puhultságot értek - csak várásban. lemon
dásban, nélkülözésben érik meg. Van Tennyson-nak egy kis
költeménye, amiről itt szó van, ami minden mélyebb müvé
szetnek ősi témája a görög szobrok néma panaszától kezdve
Sigrid Undset titáni dramatizálásáig.

Elmondja, hogy miközben az érő kalászok közt mentek
a feleségével a temetőbe, valamin összezördültek. De ott, kis
gyermekük sírjánál megint kibékültek és annál bensősége

sebben szerétték egymást:

And blessings on the falling out
That all the more endears

When wa faU out with thoss we love
And kiss again with tears I

Aldott az az összezördülés, mely csak annál bensősége

sebbé teszi a szeretetet. Ha azokkal hasonlottunk meg, kiket
szerétünk és könnyek közt ismét megöleljük őket.

Amikor arról van szó, hogy a teremtmény, az ember el
jegyezze magát! Istennek tisztult, teljes, végleges szeretetben,
akkor természetesen nem Isten az, akinek szenvedések, köny
nyek, megbocsátások, lemondások iskolájában kell a szeretet
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teljességére érni, hanem az ember. De épen mert a másik
fél itt az az ember, akinek számára a szeretet útja sóhajok
hídja, sántítana az Isten és ember szeretetközössége, ha Isten
valamikép a megélés közvetlenségével, úgyszólván a tulajdon
vérén és bőrén nem ismerné az emberi szeretetnek ezt a
sorát, - ha nem járta volna a kálváriát, ha nem volna olyan
főpapunk, akí szánakozni tud erőtlenségünkön, hisz minden
ben meg volt kísértve hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt

(Heb 7, 7).
De mi következik ebből a mi témánk számára?
A szeretet eszménye és eszmény-igénye ott ég az ember

lelkében. Megvalósításához azonban őtőle magától nem futja.
A szeretet-eszmény megvalósításához nem kevesebb szüksé
ges, mint a lét eszményének megvalósításához. Igazán, telje
sen, tisztán és véglegesen szeretni, ehhez kell teremtő és
szentelő erő, sőt kell megváltó erő, mely gyökeresen kiemeli
az embert a merő teremtményszerétet tragikus bonyodalmai
ból és örvényeiből, azáltal, hogy az embert megszabadítja
önmagától, a maga tisztulatlan vágyódásaitól, szenvedelmes
féktelenségeitől, érzéki földhözragadtságától. Ehhez Isten kell,
és pedig az az Isten, aki lett mint egy közülünk. aki meg
tudta hozni a szeretet legnagyobb áldozatát: tudott, miként
kicsinyben Szent Pál, anathema, kivert lélek lenni a testvé
rekért (Rom 9, 3).

Igy döbben elénk a kinyilatkoztatás Istene, aki szeretet
ből teremtett, és ezt a teremtett világot úgy szerette, hogy
egyszülött' Fiát adta érette, és a Fiú úgy szerette az embere
ket, hogy önmagát adta érette, vére hullásáig és - az Eucha
risztía adásáig. Közelebbről szemügyre kell vennünk a szent
szeretetnek azt az életfáját, melynek legjava gyümölcse az
Eucharisztia. '

Immánuel.

A népek Isten-keresésén és nemesebb létért vitt küzdel
mein végigvonul a vágy: elidegeníthetetlenül bírni az Isten
séget, még pedig érzékelhető közelben, hogy ez a közelség
biztosítéka legyen az ő segíteni kész kegyelmének. Ez már
az Ú. n. természetnépek fetísizmusának alapgondolata.
Egyiptomiaknál, babiloniaknál és a klasszikus népeknél ál
landó meggyőződés, hogy a főisfenség jelen van a nemzetí
szentélyben; a germánok szent ligetekben, tölgyek susogásá
ban hallgatták Wotan szavát. Altalános régi hit, hogy ki
válóbb szobrában ott van maga az istenség (palladium).

Sőt az egyetemes Immánuel-gondolatnak konkrét kifeje
zésében kíváló szerep jut az eledel és áldozat mozzanatainak;
a vallásokon végigvonul s kivált a parszizmusban és brahma
nizmusban jut élénk kífejezésre az a hit, hogy az áldozatban
és áldozat által az áldozók közé leereszkedik az istenség.
Minden fejlettebb vallás ismert isteni eledelt (szóma, nektár),
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melynek élvezete az istenség életében részesít. A kínai a
sen evése által a Tao-val hasonul.

Az ószövetségben Jahvé elrejti orcáját az ember elől.

mégis megjelen az égő, de el nem égő csipkebokorban, ott
van a vezető tűzoszlopban, a szentek-szentjében a kerubokon
ülő felhőben. A nagy természetfölötti föladatok megoldására
hivatott zsidó nép békéjének, erejének, lelkesedésének forrá
sává lett az a tudat, hogy nincs nemzet, melyhez oly közel
volnának iseteni, mint köztük jár az egy Isten. (Deut 4, 7;
Lev 26, 1-13.)

S a kereszténységtől távol a maguk útját járó mélyebb
lelkekben ma is olthatatlanul ég az Immánuel vágya. Mikor
Trine, az amerikai panteista misztikus összhangban akar élni
a végtelennel, mikor Eucken hódító hadjáratot hirdet az új
szellemi élettartalomért, mikor a modern művészeti érzés
szimbolizmusba merül, mikor hatalmas nemzetek a vérnek
vagy hatalomnak valami új mítosza után futnak. mind félig
öntudatlanul tapogatódzva, de mégis keresi az új Istent. ki
nem láthatatlan, nem álom; ki trónját nem rakja föllegekre,
hanem sátrát a mienkhez rakja és szemmel néz az embe
rekre". (Oláh Gábor: Az élet lobogója alatt, 1908).

Látnivaló, hogy az Immánuel alapgondolata magának a
vallásnak veleje: lehető közeledés Istenhez hitben, vágyban,
reményben, tettben. életben. Ennek forrása az ember szellemi
természetében fakad; értelmében, mely teljes igazságot, aka
ratában, mely fogyhatatlan jót és tetterőt áhít. Ami pedig az
Immánuel-eszmét különösen jellemzi, t. i. Isten érzékelhető
jelenléte, ez a vonás érzéki természetünkben gyökerez. Ez
a két forrás ki nem apad', s míg lesz ember, mindig föl-föl
hangzik a zsidók kiáltása: "Csinálj nekünk istent. ki előttünk
járjon!" (Ex 32, 1).

De nem kell-e ezután azt gondolnunk, hogy az Immánuel
valósulásának módjai, melyeket a vallások története elénk
ad, csak ennek az elemi erővel buzgó vágynak képzelődés

alkotta vetületei? s az Oltáriszentség is csak egy közülük,
mindenesetre a legfölségesebb, telve mélységgel, bensőség

gel, költészettel, de mégis csak álom? A mai embernek pedig
igazság kell mindenek fölött! Bálványok alkonyában élünk;
be kell zárulnia minden templomnak, melybe csak fölcsigá
zott vágy varázsolt istenséget!

Legyen világosság - helyes! Minket csakugyan nem elé
gíf ki Voltaire-nek okoskodása: Annyira szükség van Istenre,
hogy ki kellene találni, ha nem volna. A világnézet nagy té
teleinél a mi első kérdésünk ez: Való-e tartalmuk?

De hát elvesztette-e valószerűségét egy dolog pusztán
azért, mert vágyak nyernek benne kielégülést? Hányan ál
modtak régen aranyról és mesés aranyországról ? S nem álom
maradt-e azért kincses Kalifornia?

Hogya vágyak tárgya valóság-e, ez magáraálló kérdés.
Itt azonban helyén van az a megjegyzés, hogy az egyetemes
vágyak az emberi természetnek velejárói, és a természet nem
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hazudik; az egyetemes vágyak nem álmok országába mutat
nak. Az Immánuel gondolata egyetemes, mert a legáltaláno
sabb, legmélyebb emberi élménynek, a vallásnak egy hajtása.
A pogány vallásokban ezen a hajtáson tökéletlen virágok fa
kadtak? Megengedem. De vajjon mérgesek-e? Hogy az Isten
keresésében magára hagyott emberiség ezen a téren is csak
tapogatódzott, azon nem ütközhetik meg, aki ismeri a Krisztus
előtti történelemnek azt az alapgondolatát, melyet Szent Pál
fejt ki híres aténi beszédében. (Act. 17.)

Az emberiség szomjazza a körében megjelenő és állan
dóan jelenlevő Istent; ez a szomjúság olthatatlan, tehát az
emberi természetnek velejárója; kielégítése pedig helyes me
derbe terelve a bensőséges életnek legjava gyümölcseit termí,
hisz már a pogányoknak nemzeti szentélyeí is a nemzeti
jólétnek, nagy tetteknek és kiváló kultúrmunkának voltak
tűzhelyei. Ha Isten ezt tudatlanra veszi az emberiséghez in
tézett végső szavában, az újszövetségi kinyilatkoztatásban,
hová vész bölcsesége és irgalma, melyet minden müve is
mertető jegyének vall az Irás? Tehát eleve elvárható, hogy
az újszövetségben Isten fölséges módon kielégíti az ember
nek Immánuel-vágyát.

De az Immánuel eszméjének igazi megvalósításáról,
amint azt az Oltáriszentség nyújtja, az Ige megtestesülése
előtt nem lehet szó,

A régi pogányság és az újak, kiknek "botrány és bolond
ság" a szentségi Krisztus, monízmusban vergődnek. A mo
dern panteista érzelgő és a régi politeista pogány egybészűr

Istent, embert, természetet. Első tekintetre úgy tetszik, mínt
ha épen ezáltal náluk az Immánuel gondolata elnyelt volna
minden egyebet: Isten nemcsak bennünk van, hanem egy
velünk. S mégis semmiféle panteista isten nem lehet "Isten
velünk." A természet ugyanis természet marad, bármily je
lenségekben és formákban fejtőzik is ki; s nevezzük bár Is
tennek, csak egy szinen marad az a mi énünkkel s annak al
sóbb elemeivel! Ezer szállal füz ugyan magához, de maga is
ezer lánccal füződik hozzánk. Ami velünk egylényegü, nem
hívja fel az embert tetterős maga-íölé-emelkedésre, nemesebb
létre, s az önkényes természeti és történelmi hatalmak vas
markai közt vergődő embernek nem tud igazi segítséget
nyujtani, hisz rajta is végzet uralkodik. A monista isten nem
tud eljönni az emberhez és Istene lenni, mert nem tud föléje
kerekedni. Sőt örökre elérhetetlen távolságban marad az em
bertől épen ezért, mert egy vele; amint a szem sohasem lát
hatja magamagát.

Hogy az Isten hozzánk leereszkedjék a velünk-lakásnak
minden áldásával, annak alapföltétele, hogy valóban Isten
legyen, ki határozottan, elmosódottság nélkül fölötte áll az
embernek, a természetnek és mindannak, aminek neve ter
mészeti megkötöttség, nehézkesség, vaksors és végzet; kell,
hogy értelemben és tetterőben a teremtett mindenséget és
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sajátmagát is átfogva tartsa. Csak így vehet lakást kimeríthe
tetlen létének minden sérelme nélkül teremtményei közt.

Az Immánuel nagy világgondolata akkor valósult meg
igazán, mikor az Istenség a második isteni személyben "testté
lőn és mi köztünk lakozék." Az Isten emberszerető leeresz
kedésének ebben a nagy tényében teljes tisztaságával és gaz
dagságával kifejeződik az emberi létnek célja, s benne az
Immánuel-eszme: Az embernek lehető legbensőbb és végle
ges egysége a teljes tartalmú magánvaló igazsággal, Tetterő

vel és Szeretettel; a legmélyebb élet -és létközösség Isten
föltétlen-voltának és az ember egyéniségének sérelme nélkül.
Az Isten-emberben az embernek Isten-keresése alulról és az
Istennek ember-keresése fölülről egy kimeríthetetlen, szent
ölelésben találkoznak. A megtestesülés által Isten lett mint
egy közülünk. hozzánk mindenben hasonló, kivéve a bűnt;

átélte nehézségeinket és megismerte bajainkat, tehát mélysé
ges bizalomra hangol és magához édesget. Mivel pedig Isten
maradt, a természet kötelékeiből magasan kiemelkedő létre
és életre hív; nemcsak, hanem rá is segít.

Egy mozzanat' hiányzott még az Immánuel tökéletes
megvalósításához: . Istennek érzékelhető bennünk-lakását biz
tosítani minden egyes léleknek és az összes emberiségnek a
történet egész folyamán. Ez a célzat elő van irányozva az
egyes számára: Aki engem szeret, az én beszédemet meg
tartja, és Atyám is szereti őt, és hozzája megyünk és lakóhe
lyet szerzünk nála (Jn 14, 23); és a történelem számára. Én
veletek vagyok mindennap a világ végezetéig (Mat 28, 20).
Itt nemcsak szellemi Istenközösségról van szó; mert hisz
amely okok szükségessé tették az Igének test szerinti megje
lenését az idők teljében, azok fönnállottak a következő időkre

is. Az Immánuel valósítása tehát benne van Isten terveiben.
A valósítás lehetősége pedig adva van azzal a ténnyel, hogy
Krisztus az emberfia egyutal Isten, akinek van hatalma mö
dot találni rá, hogy test szerínt köztünk lakozzék állandóan
és minden egyes ember számára. A megvalósítás mikéntjének
kulcsa természetesen őnála van.

Az emberiség Immánuel-igénye tehát teljesült Jézus
Krisztusban. űbenne és őáltala Isten csakugyan Isten-velünk
lett; adta, magát az emberiségnek, nemcsak önkinyilatkozta
tása vagyis legbensőbb titkainak kijelentése és isteni erejé
nek vagyis kegyelmének közlése útján, hanem személyes ön
átadás által. S ennek az önátadásnak végső láncszeme az
Eucharisztia. Mivel Krisztus szerette övéit - így vezeti be
János, a szeretet tanítványa az utolsóvacsora elbeszélését (13,
1), végig szerette őket.

Az Immánuel-igény konkrét megvalósulása a kinyilat
koztatás tanusága szerint úgy történt, hogy Isten szövetségre,
új szövetségre lépett az emberekkel és ezáltal fölállította Is
ten országát az emberiség közepett. Lássuk, az Immánuel gon
dolatnak, az Isten-közösségnek ez az Isten akarta tényleges
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kettős megvalósulása hogyan mutat alaptörvényeiben az Eu
charisztia felé.

lsten-szövetség.

A Szeritírás az első laptól kezdve nem hagy kétséget az
iránt, hogy Isten a Teremtő és teremtvény mivoltában gyöke
rező viszonyt, a föltétlen Úrnak és a jobbágynak viszonyát
messze meghaladó vonatkozásba lépett az emberrel. Mínd
járt a teremtés után erre a meghitt álláspontra helyezkedik
a paradicsomi emberrel szemben. Parancsot ád, de azt nem
csak fenyegetéssel, hanem ígérettel is nyomósítja, és az érint
kezést jellemzi az ember részéről az elfogulatlan közvetlen
ség, Isten részéről a barátságos leereszkedés.

Ez az úgyszólván egyenllJ rango n mozgó kölcsönösség az
tán végigvonul az egész üdvtörténeten. Annak rendje és mód
ja szerint jelentkezik Noéval szemben a vízözön után, majd
mikor az üdvtörténet megteszi azt a jelentős fordulót a vá
lasztott nép felé, megható közvetlenséggel Abrahám iránt (fő

ként Gen 15. 18), később Izsák és Jákob iránt. Miután pedig
Isten rendkívüli módon nevelt magának népet előbb Egyip
tomban, majd a pusztában, ott a Sinai tövében annak rendje
és módja szerínt, ünnepélyes formák közt megköti a szövet
séget Izraellel (Ex 19-40). Ennek a szövetségnek törvénye
a Deuteronomium és az ószövetség pragmatizmusa szerint
nem más, mint a zsidó nép szövetségi hűségének meg hűt

lenségének nemzeti jólétben, illetőleg megalázódásban való
jutalma és büntetése. Végig rezeg azonban az egész ószövet
ségen a motívum, melynek Jeremiás (31, 31) jövendölése ád
kifejezést: "Ime napok jönnek, úgymond az Úr, és új szövet
ségre lépek Izrael házával és Juda házával, nem olyan szö
vetségre, amilyent atyáikkal kötöttem azon a napon, melyen
megfogtam kezüket, hogy kivigyem őket Egyiptom földjéről."

Ezt az új' szövetséget Jézus Krisztus volt hivatva meg
kötni az emberiséggel (Dogmatika I 102-5, 159).

Ami már most alapvetően jellemez minden szövetséget,
a merőben emberieket is, az a szövetségi hűség. Ez minden
szövetkezés etikája. A szövetkezésben a felek külön jellegük
megóvása mellett is ai legerőteljesebb egységbe kapcsolód
nak, természetesen a lelkületnek, a közös célkitűzésnek és
célvállalásnak, a kölcsönös le- és elkötelezésnek egységébe,
és ezért minden elkanyarodás itt egészen sajátos jelleget ölt.
A szövetségszegő áruló; különszégyenbélyeg ég homlokán,
melyet a népek közfölfogása szerint csak a vér tud letörölni.
Mikor Isten szövetségre lép az ő népével, attól az időtől kezd
ve annak a népnek minden tettén ott rezeg az intimség, mely
egységbe olvasztja a két, felet, és minden bűnén rajta van a
szerződésszegés Kain-bélyege.

S ezzel jelezve van, amit a szövetség metafizikájának le
het mondani. Mivel a szövetség kölcsönösségen épül és köl-
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csönösséget jelent, ezért ha Isten lép szövetségre az ember
rel, ebben a gesztusában benne van, hogy a szövetkező em
bert fölemeli magához, valamikép egyenlő rangot ád neki.
Vagyis természetfölötti méltóságra hívja, a maga szempont
jainak és gondolatainak magaslatára emeli, s ezért kijelenti
magát neki, vagyis kinyilatkoztatást ád; továbbá a maga lel
kületének, lendületének, szeretetének, tetterejének magasla
tára emeli, vagyis kegyelmet ád neki. Mindkettő pedig azt
mondja, hogy beléjük önti a maga Lelkét, új teremtménnyé
teszi, új, bár a természettel rokon célt tűz eléje, új távlato
kat és lehetőségeket nyit meg számára. Az Isten-szövetségre
hivatott és kötelezett ember ki van emelve alétsíkból, mely
be beleszületett. az isteni gondolat és tetterő magaslatain kell
járnia, s a gondolatnak és lendületnek ezf a magas hőfokát

közvetlen és állandó isteni melengetés nélkül épúgy nem tud
ja megőrizni, mint a tűz nem tudja tartani a köznyezeténél
magasabb hőfokot, ha állandóan nem kap kívülről táplálékot.

Van ennek a mivoltában ilyen titokzatos Isten-szövetség
nek egy titokzatos dinamikai mozzanata, mely különösen éle
len kivágódik a szövetségkötésnél. Már Noé szövetsége, aztán
Abrahám, majd a Sinai tövében Mózes szövetsége nem törté
nik vérontás és vérrel való meghintekezés nélkül. A történe
lem is világosan arra utal, hogy minden életbevágó szövetség
vérszerződés, és nevezetesen minden Isten-szövetség számára
csak egy pecsét elég szent és elég erős, az áldozati vér.

Miért? Mindenesetre azért is, mert a szövetkezés lelke, a
hűség jelenti a halálig való, mindenestül való odaadást és
készséget. Vitam et sanguinem, vért és életet! ez minden szö
vetségi hűségnek jelszava.

De hogy az igazi szövetségi hűségnek vér párázatában, az
Istennel való szövetségnek áldozati vér párázatában kell meg
születnie, annak mélyebb oka és értelme van. Nemcsak hű

ség pecsétje az, a szövetség etikájának pecsétje, hanem a szö
vetség metafizikájának is szülötalaja. Amióta a földön meg
jelent a bűn, azóta mínden szövetkezésnél elutasíthatatlanul
megjelenik és a szerződő felek közé lép egy kísérteties árny,
a szerződésszegés, az árulás mint öslehetöség, sőt mint ősva

lóság. Sőt mi több, azóta az ember valahogyan elvesztette szö
vetségképességét, Istennel szemben többé nem az egyenlő

rangú, megbízható fél. Új szövetkezés csak akkor jöhet szóba,
ha az ember megfelelő gesztussal megtagadja ezt a szerződés

szegő, áruló multját, ha meghal ennek a multjának és új élet
re kelve, új hűségre esküszik föl a vér áldozatában.

Ez azonban nem elég. Aki rálépett az engesztelés útjára,
még korántsem ért a végére; aki megkezdte a "mea culpa"-t,
még messze van a bűnbocsánattól. Ha a lázadó szolga elismeri
lázadását és jogvesztését, ezért még nem lesz urával egyen
lőrangú fél. Érthető tehát, ha a próféták Jeremiással úgy lát
ták, hogy az a szövetség, melyet Isten az ő atyáikkal kötött,
még nem az igazi, legalább nem a végleges.

V1 G I LIA 773




