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Mond-e valamit Jézus a mai embernek? Attól függ, hogy mit vár tőle. Aki

korunk szociális és intellektuális problémáinak a megoldását keresi, az ne Hoz
zá forduljon: ebből a szempontból ma sem jelentősebb, mint volt a maga idejé
ben. De ha azt kérdik, hogy elhatározásra késztet-e; ellentmondásra, netán élet
módunk gyökeres átalakítására, akkor a válasz: igen! Nemcsak a mai világban,
nemcsak kortársaink. hanem minden kor minden embere számára. Amint a nem
régiben elhunyt kiváló filozófus, K. ,Jaspers megállapította, Jézus ugyanúgy nem
törölhető ki emlékezetünkből és gondolkodásunkból, mint Szókratész, Buddha vagy
Konfucius. Minden bizonnyal mellőzhetetlen mindaddig, amíg nem fáradunk bele
eletünk értelmének a keresésébe. Nem a hatalomvágy, nem is az élvezetvágy, hanem
DZ értelmes élet igénye jár át a legmélyebben. Az ember nem adja, hanem várja,
végső soron ajándékba kapja a létezés értelmét, amit a hermeneutika sarkalatos
tétele szerínt nem belemagyaráznunk, hanem kihámoznunk kell a dolgokból. Rá
kell találnunk értelmükre, létrehozni nem tudjuk azt. A vallás ahhoz nyújt lehe
tőséget, hogy megtaláljuk, hogy felfedezzük az élet értelmét. A Iegegyetemosebb ér
tclmezésí horizont, a legáltalánosabb értelemnyújtó rendszer arra válaszol, hogya
valóság rosszindulatú-e vagy jóindulatú, hogya rossz győzedelmeskedik-e a jón,
vagy a jó a rosszon, hogy emberi tragédia-e az élet vagy isteni komédia?

Keresztény hitünk szerínt a lét rejtett értelme a szerétet. A titok nyitja Jézus
élete, halála és feltámadása. Jézus Isten emberszeretetének és az ember istensze
retetének a mcgtestcxítője, a valóság értelmének a szimbóluma. A szímbólum nem
irrealitás, nem ellentéte a valóságnak, hanem jelentésének összefoglalása. A názáreti
Jézus kézzelfogható történeti Iétéből. életének konkrét eseményeiből világlik ki a
létezést értelmező szeretet. Sorsában és tanításában' vagy megtaláljuk a világ ke
resztény értelmezésének legfőbb szempontjait, vagy nem találjuk meg azokat se
hol. Ha ismerjük is ezeket, az elvont kijelentéseket nehéz összekapcsolnunk Jézus
konkrét személyével és életével. Márpedig alighanem ezen áll vagy bukik napjaink
ban a kereszténység. A valóságos Jézust úgyszólván teljesen eltakarja előlünk a
régmúlt jámborsága, a sokféle teológiai viia, az egyházi önteltség. A jámborság
bizonyos formái fölött vlsszavonhatatlanul eljárt az idő. A teológiai viták egyre
kevesebbet jelentenek (valószínűleg sohasem voltak igazán fontosak), s a trium
falizmus bizánci külsőségei minden bizonnyal elválasztják a mai embert Jézustól.

Hová tartozott Jézus?

A Vele kapcsolatos viták javarésze onnan ered; hogy nem sorolhatjuk semmi
féle kategóriába. Ki volt Jézus? A. Schweitzer szerint az egyik legnagyobb moralis
ta. Nem vallotta magát Messiásnak, még kevésbé Isten Fiának, nem alapított
egyházat, követői színezték ki csodáit. Mások misztikus prófétának, esetleg eszkato
logikus látnoknak mondják. K. Marx a gyermekek barátját, K. Kautsky a forra
dalmi-utópista kommunistát tisztelte benne, mi keresztények egyházunk alapító
jának tekintjük. Azért alakult ki Jézusról annyiféle nézet, egymásnak ellentmondó
felfogás, azért nem ragasztható rá egyértelmű címke, mert nem tartozik társa
dalmának egyik csoportjához sem. Keresztülhúzza számításainkat, "levegőbe röpí
ti az összes sémát" - írja E. Schweizer. A probléma nem újkeletű. Legalább ennyi
fejtörést okozott kortársainak is: egymásnak látszólag ellentmondó tények nem
várt módon találkoztak viselkedésében. "Úgy tanított, mint akinek hatalma van,
mégsem akarta uralma alá hajtani az embereket. A tanítványok uruknak és mes
terüknek vallották, ő ennek ellenére mindenki szolgája akart lenni ... Az egyházi
hatóságok mélységesen megütköztek feltűnő szabadságán, ahogy az évszázadok
folyamán megszentelt jámbor szokásokat bírálta. Mégis eljárt szombatonként a
zsinagógába, a megtisztult poklosoknak meghagyta, hogy mutassák meg magukat
a papoknak, amint azt Mózes törvénye előírja... Rossz hírű és kétes alakokka1
fenntartott kapcsolatai felháborították az igazakat és jól nevelteket. Azt terjesz
tették róla, hogy vámosok és bűnösök barátja, ámbár Ő szabta meg e barátság jel-
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legét - nem a vámosok és bűnösök ... Az egyszerű nép nem találta elég izzónak
hazaszeretetét, noha megsiratta Jeruzsálemet és politikai agitátorként végezték ki
a rómaiak ..." - foglalja össze paradox viselkedését T. W. Manson.

Amint A. Greeley írja, Jézus olyan kérdésekre válaszolt, amelyek senkit sem
érdekeltek, és nem válaszolj; olyanokra. amelyek mindenkit izgattak. Nem csatlako
zott egyik párthoz sem. Abban az időben teljes volt a politikai-vallási zűrzavar

Palesztinában. A Heródes család Róma kegyéből uralkodott. A hellenizmustól
átitatott főpapság együttműködött a római kormányzattal. A zelóták politikai össze
esküvéseket szőttek: ezek gyakran nyílt zendülésbe csaptak át. Végül is egyik
föJkelésük okozta Jeruzsálem vesztét és a templom pusztulását. A farizeusok pártja
volt a legbefolyásosabb, elhatárolódtak mínd a főpapoktól, mind a törvényt nelJl is
merő egyszerű néptől. Soraikból kerültek ki a világi írásmagyarázók és törvény
tudók. A jeruzsálemi templommal és szertartásaival szemben előnyben részesítet
ték a zsinagógákban végzett istentiszteletet: törvényolvasást és frásmagyarázatot.
Buzgó reformerek voltak: a mózesi törvénv betű szet-inti meatartásatól remélték
a zsidóság életének fellendülését és megújulását. Az esszénusok a farizeusokéhoz
hasonló szigorral magyarázták a törvényt, de velük el lentétben nem utasították
vissza az istentiszteleti-papi hagyományokat. A társadalomnak h.itn! fordítva kivo
nultak a j údeai sivatagba, és ott közössógt életmódot folytattak. Központi telepti
lésük a Holt-tenger melléki Khirbct Kumrán. A messiá:,l'IÍrók a Messiástól, Dávid
királyi házának sarjától remélték, hogy kiűzi a rómaiakat és helyreállítja Izrael
országát. Az apokalíptikusok gondolatai az Emberfia körül keringtek; a béke és a
boldogság országát várták tőle, a bőség és az igazság birodalmát, amelyből nem
rekesztettek ki senkit. A Mcss-ás föllépésével káprázatos politikai és katonai gyé5
zelmeket, az Emberf-a eljövetclével rendkívüli természeti tüneményr-ket kapcsoltak
i'ssze. Palesztina lakói a jelennél minden szempontból különbnek tartották a múl
tat, és még ennél is szebb jövőről álmodoztak. Farizeusok, esszénusok és zelóták
egyaránt áhították a jobb világot, akár a Messtás, akár az Emberfia birodalmát ;
.}É'zw; azonban nem teljesítette kívánsás-aikat.

A farizeusokban meghűlt éi vér, mert Jézus semmibe vette a törvényt és
megsemmisítő véleményt mondott önteltsé-zükről. A zelótákat nem biztatta fényes
gvőzelmekkel, az esszénusokat f'elháborftotta, hogy senkit sem rekesztett ld Isten
országából. A politikai messianizmus hívei is hátat fordítottak neki, miután látták,
hegy nem sikerül királlvá tenniük. A jövendőbe révülők nem kaptak égi jeleket;
teljes bizonytalanságban- hagyta őket afelől, hogy mikor lesz rnindaz, amit várnak.
Más szóval: visszautasított címet és rangot, nem vállalt közösséget egyik cso
porttal sem. Csakugyan nem húzható rá semmiféle sablon. Beszélt az Országról,
de országa nem erről a világról való. Beszélt a végső dolgokról, de tartózkodott
a jóslásoktól. Nem a régi törvényt magyarázta, hanem újat hirdetett. Nem legyez
gette a "választottak" hiúságát, mindenkinek hozta örömhírét. Ezek után nem
lepődhetünk meg azon, hogy n döntés pillanatában senki nem állt mellé.

Történelmi párhuzam?

De miért foglalkozunk a farizeusokkal, esszénusokkal vagy zelótákkal - kér
dezheti valaki. Mert magunkra ismerhetünk bennük. A szadduceusokban: a tör
vényes egyház korrupt képviselőiben. A far'zeusokban: a buzvó és önelégült sza
badelvű reformerekben. Az esszénusokban: a maguk szűk világába zárkózó maxi
malistákban. A zelótákban: a politikai kalandorokban, akik erőszakos akcióiktól
várják az igazság megszületését. A messiásvárókban : akik az egyházi strukturák
megváltoztatásától remélik az üdvössézet. Az apokaliptikusokban : a különféle poli
tikai-társadalmi utópiák kergetőlben. A mi korunk sem emlékeztet kevésbé Jézus
idejére, mint a történelem bármely korszaka. Ez a megállapítás nem valamilyen
történelmietlen gondolkodás terméke; nem a történelem tagadása, hanem bizo
nyos párhuzamok észrevevése. Az egykori Palesztina vallási eszméiben és áramla
taiban általános emberi gondok és problémák rejlenek. A történelem természete
sen nem ismétli meg magát, de ha őszinte vagyok, legalább magam előtt nem tit
kolhatom az intézmény iránti vonzódásomat. szabadelvűségemet. önhittségemet,
reformáló kedvemet vagy utópisztikus hajlandóságomat. Reformerek és puritánok,
forradalmárok és maximalisták, egy jobb kor megálmodóí és a régi rend őrei min
dig és mndenhol Jézusra hivatkoznak. O azonban ugyanúgy kisiklik kezeik közül,
mínt a szadduceusok, farizeusok, esszénusok vagy zelóták hálójából : azt mondja
nekik, hogy rosszul kérdeznek, hogy rossz kategóriákban gondolkoznak.
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Minden párt egyetértett abban, hogya legfontosabb Isten akaratának a telje
sítése. De mi az Isten akarata? A farizeusoknak a rituális tisztaság, a törvény
nyújtotta megigazulás. Az apokaliptikus' irodalomban Isten haragja, amely elpusz
títja a gonoszokat, és megjutalmazza az "igazakat". A zelótáknak; Róma bukása
és Izrael felmagasztalása. Jézusnak Atyja megbocsátó. kiengesztelő, megváltó sze
retete. "Az Isten akaratának tehát inkább abban kell megnyilvánulnia, amit Isten
ac! az embernek, s nem abban, amit elvár tőle, bár a kívánalom kikerülhetetle
nül követi az adományt" - hangsúlyozza T. W. Manson. Jézus felelete nem elégí
tett ki senkit. Nem mondott semmit a rituális tisztaságról, nem buzdított a papi
hagyományok tiszteletére, nem prédikált Izrael országáról, nem ígérte meg a mes
siási idők látványos eljövetelét. Mindössze annyit mondott, hogy ezek nem túl
fontosak, csak Isten emberszeretete számít, Erre - érthetően - fejüket csóválták
hallgatói, hiszen az irgalom sohasem állítja helyre Izrael birodalmát, nem torolja
meg a törvénysértést, nem szentesíti a papi hagyományokat, nem űzi ki a rómaiakat
és nem reformálja meg a vallási életet. Ebben az üzenetben valóban csak hinni
lehet; de ez túlságosan könnyű és túlságosan nehéz. Könnyű, mert nem követeli
meg az előírások pedáns megtartását. vagy a fegyveres felkelést a rómaiak ellen.
Nehéz, mert azt kívánja, hogy az ember sokkal jobban bízzék Istenben, mint sa
ját magában.

Jézus és Kumrán

Már a Holt-tenger melléki tekercsek megtalálása előtt is kapcsolatba hozták
Jézust a Flavius Josephus zsidó történetíró által említett esszénusokkal. A Khirbet
Kumrán-i leletek ujabb tápot adtak a régebbi feltevéseknek. Bizonyos eszmei és
terminológiai egyezések ellenére sem állítja azonban többé egyetlen tudós sem,
hogy Jézus a Holt-tenger partján élő remetékhez tartozott. A kérdés kiváló isme
rője E. Stauffer az alábbi lényeges különbségekre mutat rá. Kumránban megkülön
böztetett tiszteletben részesítették a papi hagyományokat; Jézus jóformán figye
lemre sem méltatta őket. A klerikális remeték a rituális tisztaság mániákusai vol
tak, Jézus nyomatékkal hirdette, hogy Isten előtt a makulátlan szív számít. A si
vatagi közösség tagjai szerették egymást, és gyűlölték ellenségeiket, Jézus ember
szeretete nem tűrt semmiféle korlátot. A kumrániakat a fegyveres harc eszméje
fűtötte, Jézus arra figyelmeztet, hogy aki kardot ránt, kard által pusztul el. A
kumráni közösségben szenvedélyesen vitatkoztak a zsidó naptár részletein, Jézus
semmibe vette szőrszálhasogatásaikat. A szekta titkos tanait csak a beavatottak is
merhették, Jézus nyíltan tanított, semmit sem mondott titokban. Kumránban két
megváltót vártak, .,Aron és Izrael messiását", Jézus nem foglalkozott a különféle
mossíásí eszmékkel. A kumráni tanítók törvénytelennek tekintették a jeruzsálemi
papi arísztokráciát és istentiszteletet, Jézus egyetlen szóval sem vitatja a jog
folytonosságot. Bár keményen bírálja a visszaéléseket, mégis eljár a templomba.

A hasonlóságokat jól megmagyarázza a közös kulturális háttér, s az is elkép
zelhető, hogy a fiatal kereszténység később, Jézus feltámadása után átvett egyet
és mást a kumráni tanokból. Jézus maga azonban olyannyira szemben állt a si
vatagi szektával, hogy ezek ugyanúgy eltették volna láb alól, mint a farizeusok és
a szadduceusok. A mózesi törvény hamarább okozta volna vesztét Kumránban, mint
.Jeruzsálemben - szögezi le E. Stauffer. Egyébről nem is szólva, lényegesen szí
gorúbban vették ott a szombat megszentelését és a rituális tisztaságot, mint Jeru
zsálemben. Jézus pedig éppen ezen a két területen feltűnő könnyedséggel tette túl
magát a törvényen. Azt hirdette, hogy "ura a szombatnak" (Mk 2,27), és hogy
"nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába" (Mk 7,15). Nem vetíti
ki a bűntudatot a külvilágra : a bűnt, az ember belső, egyéni, saját vétkét nem
viszi át mint valami szennyet a tárgyi világra; azt állítja, hogy Isten csak a szív
tisztaságát nézi. Aki így beszél, az nemcsak a törvény betűjét és tartalmát utasítja
vissza, hanem az egész mögötte álló gondolkodást. Egyszersmind teljes terjedel
mében elveti az ókori kultuszt, áldozataival és tisztulási szertartásaival együtt.
Más szóval: megszünteti a temenosz, a szent kerület és a szent küszöbén túli,
profán különbségét, Ezért állhat a mihasznák és a bűnösök mellé - írja E. Kii
semann.
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A hit Krisztusa és a történeti Jézus

A korai egyház a zsidó gondolkodásból kölcsönzött fogalmakkal írta 'körül
Jézus személyét és küldetését, De nemcsak átvette, hanem át is értelmezte az
úgynevezett "krisztológiai címeket". Az Emberfia, a Messiás, a Jahve Szolgája,
az Isten Fia egészen mást jelentett keresztény ajkon, mint a népi jámborság
nyelvén, vagy Kumránban. A jelentésváltozás tagadhatatlan. A Messiás nem ha
semlit egyik messiáshoz sem, akit vártak. Az Emberfia csodái és jelei úgyszólván
teljesen elhalványulnak az apokaliptikus irodalom fantasztikus elképzelései mellett.
Az izaiási jövendölés értelmén tanakodok aligha ismerhették föl Jézusban Jahve
Szolgáját (Iz 52, 13-53,12). A szentírástudomány mai állása szerint Jézus valószínű

leg elhárította a krisztológiai címeket (J. Gnilka). S ez természetes is, mert ha
elfogadta Volna a nép ajkán élő rangokat, az meghamisította volna tanítását. A
názáreti Jézus nem önmagáról, hanem Istenről beszélt, nem krisztológia; érteke
zéseket tartott, hanem meghirdette Isten eljövendő országát. Találó hasonlattal
szemlélteti E. Schweizer az igét hirdető Jézus és az apostolok által prédikált Krisz
tus kapcsolatát. Az előzetes felfogás gyakran akadálya annak, hogyahivőben

valósághű kép alakuljon ki lelkipásztoráról. Megtörténhet azonban, hogy egy meg
hitt beszélgetés után kijelenti valaki: "ez igazi pap", mivel a személyes talál
kozás új tartalmat adott a megelőző fogalomnak. Az apostolok - azután, hogy talál
koztak a feltámadott Úrral -, ilyenformán hirdethetik a történeti Jézusról, hogya
Messiás, az Isten Fia, az Isten Szelgája és az Emberfia; miközben a Jézus név
és a krisztológíaí címek kölcsönösen meghatározzák egymást. Ha a húsvét utáni
gyülekezet azt vallotta, hogy Jézus a Krisztus (Messiás), ha felhasználták ezeket
a .vallási képeket, akkor többek között azért tették, mert igyekeztek valahogyan
megfogalmazni tapasztalataikat, mert valamiképpen ki akarták fejezni azt, "amit
láttak és hallottak és kezükkel tapintottak", Abból, hogy Jézus nem igényelte
a krlsztológiai címeket, nem az következik, hogy tévesek vagy haszontalanok, ha
nem mindössze annyi, hogy a krísztológf aí definíciók elfogadása nem helyettesít
heti a találkozást Jézussal: "Nem míndaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! 
jut be a mennyek országába" (Mt 7,21).

A. Schweitzer korszakalkotó műben írta meg a Jézus életére vonatkozó ku
tatasok történetét. A kiváló teológus és emberbarát végkövetkeztetése ez volt:
Jézus történeti léte az újabb kutatások fényében még kevésbé vonható kétségbe,
mint annak előtte. Az evangéliumok azonban nem Jézus életét, hanem az ősegy

ház hivő tanúságtételét rögzítik. R. Bultmann arra következtetett a Jézus életére
vonatkozó kutatások sikertelenségéből. hogya történeti Jézus - bár létezése ab
szolút bizonyos - a hit szempontjából teljesen közömbös ; nem a történelem iga
zolja a hitet, hanem az ősegyház hitéből következtetünk vissza a történtekre. E.
Kiisemann határozottan szembefordul mesterével. "A tények ismeretében nem fo
gadhatom el, hogya kiábrándulásé és a kételyé az utolsó szó, amely a földi Jé
zus iránti teljes érdektelenségbe visz." A szinoptikus evangéliumok olyan hagyo
mányokat tartalmaznak, "amelyeket feltétlenül hitelesnek kell elfogadnia a törté
nésznek, feltéve, hogy történész kíván maradni ... Jézus történetének homályá
ból víszonvlaz élesen felismerhetők tanításának jellegzetes vonásai." A kiváló
exegéta fellépése, 1953 óta úgyszólván senki sem vonja kétségbe, hogya keresztény
hit történeti tényekre támaszkodik. Az apostolok húsvét utáni prédikációja szük
ségképpen megidézi a húsvét előtti Jézus életét, tetteit és szavait. Kell-e erre fé
nyesebb bizonyíték Márk megjegyzésénél azzal kapcsolatban, hogy rokonai erő

szakkal akarták hazavinni Jézust: "Az volt róla a szóbeszéd, hogy elvesztette
az eszét" (Mk 3,21). Hogyan lehetne ez a mondat például a húsvéti hit terméke?
H. Küng szavait idézve: "Az evangéliumok, kivált a három első, szinontikus evan
gélium mögött nem költészet és spekuláció áll, hanem az élő názáreti Jézus. A
Róla szerzett tapasztalatok és élmények, beszámolók és hagyományok alkotják az
evangéliumok hátterét. Bár az őskeresztények hitéről tesznek tanuságot, hitvallá
sukon keresztül Jézust magát halljuk. Aki nem felületes, hanem lényeges kérdé
sekkel, nem találomra, hanem komolyan közelit a forrásokhoz, az feltűnően vilá
gos, összefüggő és eredeti válaszokhoz - és nem egymást véletlenül keresztező

teológiai értelmezésekhez - jut." Bár az evangállsták nem akartak modern ér
telemben vett történelmet írni, mégis kihámozható beszámolóikból a történeti Jé
zus alakjának mintegy a csontváza - hangsúlyozza a kiváló judaista és kumrán
szakértő, G. Vermes. Jézus Heródes uralkodása alatt született, Galileában nevelke
dett, arámi nyelven beszélt, értett héberül, tisztelte a zsidó nép legfontosabb val-
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lásí hagyományait, s meghalt a római [ogszolgáltatás igazságtalansága folytán. A
vita, hogy egyáltalán élt-e, létezett-e, századunk elején eldőlt. Betlér B. szerint a
mérleg "a marxista történészek táborában" is "inkább a Jézus történetiségét vallók
javára billen" - bár életrajzát nem örökítették meg a római birodalmi évkönyvek,
sem a zsidó történetírók. Néhány római és zsidó történészen kívül a világtörténe
lem nem vett róla tudomást. Tacitus, Plinius, Suetonius, Josephus Flavius és a
Babiloniai Talmud megjegyzései is csak azért fontosak, mert megerősítik a tényt,
hogy az ókorban a kereszténység esküdt ellenségeinek sem jutott eszükbe, hogy
kételkedjenek Jézus történetiségében - mondja G. Bornkamm. A történészek szűk

szavúságából az derül ki, hogy föllépését - már amennyire egyáltalán tudtak ró
la - nem tekintették korszakalkotó eseménynek. De nem ez a hallgatás bizonyít
ja-e a legfényesebben - természetesen a maga módján -, hogy Jézus nem mér
hető a világ mértékegységével ? Vajon mivel határozhatnánk meg nagyságát, ha
nem sorolható semmiféle történeti kategóriába? A világtörténelem nem vett róla
tudomást, a keresztények számára mégis az O története értelmezi a világtörténel
met.

Jézus eredetisége

Jézus egyéniség. Élete és tanítása máséhoz nem hasonlítható. Önállóan al
kalmazza a törvényeket, nem rabja a szokásoknak, felülemelkedik a vallási-politikai
villongásokon. Az evangéliumi beszámolók nem vezethetők hiánytalanul vissza
szocio-kulturális hátterükre; az örömhír nem magyarázható meg kielégítően a zsidó
ság vallási-politikai vágyaival és eszméivel. Az evangéliumok olyan képet rajzol
nak Jézusról, melynek jellegzetes vonásai nem függnek jobban korának társadalmi,
politikai, gazdasági viszonyaitól, mint bármelyik más korétól. Egyszerű, mély, köz
vetlen tanítása megrendítette és ellentmondásra késztette hallgatóit. Ezért - az
emberi lélek csodálatosan körmönfont logíkájával - előbb jelentéktelennek, majd
nagyon veszedelmesnek jelenti ki tulajdon népe. Még kevesebb figyelemben része
síti a hellenizmus világa. A hanyatló görög kultúra és római birodalom kultuszai
val, szektáival, misztériumaival, homályos filozófiáival s vég nélküli politikai ar
mánykodásaíval volt elfoglalva. Róma talán annyiban különbözött Jeruzsálemtől,

hogy ott hosszabb ideig tartott volna eldönteni, hogy a nép ellensége-e Jézus. Ma
sincs sokkal több becsülete a zelóták, az intézmény hívei, a liberális reformerek,
az utópisták, a filozófusok, a formaságokhoz ragaszkodék, a látnokok, a mester
kedő cselszövők előtt, mint annak idején. Fütyültek rá akkor, nem sokkal többet
adnak rá ma sem. Veszedelmes volt akkor, veszedelmes ma is. A mi sokkal hu
mánusabb korunkban nem végeznék ki, hanem televízió-sztárt csinálnának be
lőle - jegyzi meg az amerikai viszonyokra célozva Greeley. De ha nem is ölik meg,
legalább abban igyekeznek követni elődeiket, hogy semmibe veszik. Azon ütköznek
meg kortársai, hogy nem illet bele sematikus gondolkodásukba. Megbecsülték volna,
ha aszkéta, és az Országért teljesen szakít a világgal. Elfogadták volna, ha apo
kaliptikus, és mit sem törődve a valóságos élettel, csak a reménynek él. Elvisel
ték volna, ha farizeus, aki az emberi teljesítménytől várja Isten országát, meg
értették volna, ha realista, hiszen ezen a földön kell élnie az embernek. De nem
tudták megérteni azt, aki azt hírdette, hogy Isten eljövendő országa már itt van
- személyében, szavaiban, tetteiben: "ha én Isten ujjával űzök ördögöt, akkor
elérkezett hozzátok az Isten országa" (Lk 11,20) -, és mégsem győzi meg varázs
latos csodákkal az embereket. Betegeket gyógyít, de nem vet véget a betegség
nek egyszer s mindenkorra, éhezőket jóllakat, de nem szünteti meg az éhséget,
megjövendöli a templom pusztulását, de nem bojkottálja az istentiszteletet, gyön
gének mondia azokat, akik meg tudják ölni a testet, de nem űzi el a rómaiakat.
Meg lehet érteni azt, aki Istenre bízza a valóra váltását mindannak, amit ő ma
ga ígér?

Nem a forradalmárok beszélnek így? Forradalmár lett volna? Politikai értelem
hen semmiképpen sem, bár a keresztfelirat kétségbe nem vonható tanúsága sze
rint politikai felforgatóként végezték ki. A zelótákkal nem' vállalt közösséget;
nem ítélte el, de nem is támogatta a forradalmat. Az volt a meggyőződése, hogy
az ember boldogsága - ha egyáltalán, akkor - más eszközökkel érhető el. Az el
lenségszeretet parancsával felül akarta múlni az ellenség-barát sémában való gon
dolkodást. Ami viselkedésében valóban forradalmi, az a szeretet hirdetése és meg
valósítása. A társadalmi struktúrák megváltoztatását ugyanúgy nem tekinti fel-
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adatának, mint a bíráskodást vagy az adók behajtásat. Nem volt "szociális taní
tása" sem; nem, nyilatkozott a Palesztina területén egymással keveredő különböző

gazdasági rendszerekről. A megszabadítás. amit hirdet, egyaránt érinti a testet és
a lelket, az üzleti ügyeket és a szerelmet, a munkát és a szemlélődést, a férjes
asszonyokat és a prostituáltakat. Közösséget vállal a szegényekkel, a foglyokkal,
az elnyomottakkal.A törvényen kívüliek otthon vannak az ő országában, a poli
tikusok rémületére, a törvénytudók botránkozására. Sokkal mélyebb értelemben
forradalmi, mint amit ezen a szón általában értünk. Arra figyelmeztet, hogy bár
milyen nélkülözhetetlen is, magában véve mégsem elégséges a külső struktúrák
átalakítása. A szív "fölforgatása" nélkül nem terelhetők más irányba az ember
legbensőbb vágyai és céljai. Az emberi viselkedés stílusát, az emberi kapcsolatok
természetét, belső logikáját kívánja átalakítani. Újjá akarja rendezni az emberi
életet. A társadalmi forradalom gondolatát a szív forradalmának az eszméjével
egészíti ki. .

Pontosan ez az oka annak, hogy üzenetét mcghamisították, hogy őt kivégez
ték; hogy továbbra is rosszul értelmezzük, következetesen félreértjük és elferdítjük
szavait. Művét nem koronázta különöscbb siker. Az emberi szívet nem sikerült föl
forgatnia. Ha vállalkozása ennyire eredménytelen, akkor nincs joga megkövetelni,
hogy az emberek elfogadják tanítását, hogy higgyjenek neki. Jogában áll azonban
megkövetelni, hogy ne forgássuk ki a szavát, ne hamisítsuk meg az üzenetét, hogy
arra hivatkozzunk, amit valóban mondott. Ez elvitathatatlan joga, bár a múlt
és a jelen tapasztalatai alapján vajmi kevés a reménye, hogy tiszteletben is tartjuk.

Miért jött Jézus? Mit akart? Mit tanított? Mi az, amiért élt és meghalt, elvi
selte a nélkülözést, a magányt, a gyalázatot, mi az, amit mindennél többre be
csült, aminek teljesen alávetette magát? Nem "a törvény és a próféták", nem
"Dávidnak az országa", hanem' mennyei Atyjának, Istennek az országa.
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zásokon túl is nagyon sokat merítettem. A cllekben idézett szerzők müveí : K. Jaspers: Die
massgebenden Menschen, München 1971. - A. Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-For
schung, Hamburg 1972. I-II. - E. Schweitzer: Jesus Christus, München 1964. - T. W. Manson:
'l'he Sayinga of Jesus, London 1964. - E. Stauffer: Jesus and the Wilderness Community
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TEILHARD DE CHARDIN

AZ ANYAG SZÍVE (3)
Fordította REZEK ROMAN

2. A Nooszféra Szövete

A megértés első időszakában a Nooszférának leginkább az a vonása hívta ma
gára figyelmemet, amit talán így nevezhetnék: "felületi feszültség". Egyedülálló
példa ez, egyetlen eset megfigyelésünk területén. amikor egy élő s az egész boly
góra kiterjedő (planetáris) nagyságrend szorosan önmagára hajlik s ezáltal alakít
ja ki teljességet.

Az élők szerteágazó tömegér szinte megkoronázza az emberi Egyetlenség ...
E nagyszerű kohéziós jelleg láttára szinte megtorpantam : erővel hatott koz

mikus érzékemre, hiszen végső-teljes-formájában ragadtam meg a Kozmikust. Az
Emberit fölfedező történetemben mégis csak kezdeti megközelítés volt, vagy
- ha úgy tetszik: nyitány, amely után három fokon villantotta fel a mélységes
szerkezetű nooszférikus Szövet természetét :

Gyökerén: a kozmikus szubsztanciának sui generis (egészen sajátos) alapvető

képessége, hogy elrendeződjék és önmagára göngyölődjék,
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