
Mai meditációk

VISKY ANDRÁS

A találkozás ünnepe
- Mondatok avasárnapról -

Mikor pedig a föld népe megyen be az Úreleibe az
ünnepeken, aki az északi 'kapu útján ment be,
hogy leborulva imadkozzék, a déli kapu útján
menjen ki; aki pedig a déli kapu útján mentbe, az
az eszaki kapu útján menjen ki; ne térjen vissza
azon kapu útjához, amelyen bement, hanem az
annak ellenében valón menjen ki. (Ez 46,9)

A látható egyház a láthatatlan egyház kiábrázolása. Láthatóvá tenni a láthatat
lant az áldozat útja. A látható és a láthatatlan Krisztusban egy: "Aki engem
látott, látta az Atyát." (Jn 14,9) A hit a látás meghosszabítása. Az áldozat töké
letességében megmutatkozik az Atya. Az áldozat mindig túlmutat azon; aki az
oltárnál van, mert túlmutatott azon is, Aki az oltáron volt. Az Atyát mutatja. Az
egyház ábrázolása annak, amit Dávid próféta a világ-egésznek tekint: "... az Ur
pedig egeket alkotott." (Zsolt 96,5)

A láthatatlant megragadni a láthatóban: ez az áldozat. A kiábrázolás a szertartás
maga. A szertartás kőzéppontjában az áldozat áll: ez nem csak magára az áldo
zatbemutatásra vonatkozik, hanem az istentisztelet minden mozzanatára. A ki
mondott szóra, a gyertyafényre. a Könyv megnyitására, a boltozat összehajló
íveire. Amelyek soha nem ott végződnek, ahol összeérnek.

Az egyházban való létel: participatio. A régiek számára ez egyszerre jelentett
egyházhoz való tartozást és részvételt. Hogyan? Aki az északi kapu útján ment be,
az a déli kapu útján ment ki. A participatio ennél sohasem kevesebb: nem ugyanaz
az ember távozik, mint aki belépett. Aki a megállapított rendtartás szerint jár el,
annak az oltár mellett kell elhaladnia. Aki bemegy tehát, saját személyében éli meg
a kiébrázolás drámáját. Az egyházat - ami Krisztus teste (Ef 1,23) -;-, a maga
egészében. Amde egyszemélyben csak úgy, hogy maga is áldozat az Aldozatban,
teljesség a Teljességben. Atmenvén a templom hajóján, észak felől dél felé, délről
északra, érinti az áldozattá létel valamennyi stációját, el egészen a megszúnésig,
mígnem visszanyeri ismét - megtisztított - önmagát.
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A templomi élet rendje: a keresztút. Aki belép, kevesebbet ennél nem tehet, mert
akkor be sem lépett. Bent van ugyan, de kívül rekedt.

A kívülmaradás: a keretre feszített Krisztus, szemben, mindig szemben és idege
nül a keresztre feszített Krisztussal.

Nem az számít honnan, miféle szellemi égtájak felől érkezem, hanem hogy mer
re távozom. (Lásd Charles de Foucault végzetes betoppanását a templomba.)

Bemenni északon és távozni délen (vagy fordítva) azt jelenti, más emberré lenni.
Az áldozat soha nem erősít meg abban, ahogyan bementem. Még csak rész
szerint sem (észak felől jövén nem távozhatom - keleten...), nem ismer el dol
gokat, nem igazol. Az áldozat egyedül Krisztust ismeri el, egyedül Ot igazolja.
Az az áldozat "kedves" az Atyának, amelynek középpontjában a Fiú áll. A
participatio azért tesz minden esetben mássá, mert - Altala - el kell jutnom az
Atyához. "Senki sem mehet az Atyához - jelenti ki Jézus -, hanem csak én
általam." (Jn 14,6) Másfelől meg folyamatosan érvényes a felszólítás: " ...ha valaki
követni akar, tagadja meg magát." (Mk 8,34)

Jézus radikalizmusa szelíd, szelídsége radikális.

A megújulás áthatja az egész emberi egzisztenciát. Nem spirituális smink, ha
nem "félelem és reszketés" (Fil 2,12). Tremendum.

A lélek elindulása önmagától az oltárig és találkozása az áldozatban a felülről

alászálló Krisztussal. Keresztút. Az élő egyház naponta halad a szentség felé.
(Kálvin)

*
,

"

Az egyházban való létel kommunikatio szituáció. Az észak felől érkező ember
találkozik a dél felől érkezővel. Participatio az áldozatban =participatio egymás
életében. A megértés momentuma. Az északi ember, aki az északi kapu útján
távozik, nem találkozhat a déli emberrel, aki a déli kaput zárja be maga mögött.
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(Északi ember, déli ember.) Két ember viszonya egymáshoz mindíg ez. A megér
tésnek semmilyen illúzióját nem táplálhatjuk. A kommunikáció drámájában a
másik ember mássága erőteljesebben jelentkezik, mint eredendő azonosságunk.
Elgondolkozhatunk azon, hogy Pál apostol a házasságról írt gyönyörű soraiban
magát a házasságot tartja lehetetlennek (észak, dél - férfi, nő), amennyiben
nem kifejezetten Krisztus és az egyház viszonyát ábrázolja ki: "Felette nagy titok
ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok." (Ef 5,32; kiemelés tőlem) A
házastársak egymáshoz, gyerekekhez, világhoz való viszonya Pál szerint alter
ecclesia.

A találkozás geometriája: háromszög. Találkozni: nem egymást nézni - egy
irányba tekinteni. (Saint Exupéry)

Találkozni egymással csak a Teremtőben találkozva lehet. Az oltárnál a másik
ember arca: szép. "Mindaz, ami szeretetből ered, a szépség fényétől világos."
(Simone Weil)

Mi volna más a Credo-ban emlegetett communio sanctorum, mint a sajátosan és
összetéveszthetetlenül, és mindenki által másként megélt áldozat titkának az
egymással való közlése, megosztása.

A találkozás alapvető mozzanata az áldozat. Akkor: nem-én vagyok és nem-te
vagy. Valami, ami a két különálló egzisztencia felett van, s ahol egy a ketté. S
ez több bármelyelgondolásnál.

Communio sanctorum és communicatio sanctorum. (Lásd még Pünkösd nagy har
meneutikai pillanatát.)

Az északi ember (a déli ember), aki az északi kapu (déli kapu) útján tér vissza,
zavaros identitású. Az identitás lényege szerint kommunikatív. Semmi esetre
sem aggresszív. Annyira "biztos a dolgában", hogy oda tartja a másik orcáját.
Lázár Ervinnek, irodalmunk legigazabb mesemondójának van egy ragyogó,
minden ízében evangéliumi hóse: Rév Zoli. "Arról van szó - mondja magáról
-, ha engem megüt valaki, az neki fáj. Ha meg én ütök meg valakit, az nekem
fáj."

390


