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"Adrienne von Speyr könyvét semmilyen általam ismert kategóri
ába nem tudom besorolni. Egyrészt nem dogmatikus teológia,
másrészt nem is egzegézis. Nem tekinthetőmisztikus műnek, sem
szkeptikus teológiának, még csak a hagyományos értelemben vett
elmélkedésnek sem. Nem tehetünk mást, alá kell merülnünk bele;
s ha az olvasó azután felszínre bukkan, ha nem morzsolódik fel
közben, akkor a keresztény érzékenység és érzékelésmód újfajta
tapasztalatának erejét és derűjét érezheti magában." T. S. Eliot
Adienne von Speyr János evangéliumához írt kommentárjáról for
mált véleménye azt a tanácstalanságot tükrözi, amely lényegében
a mai napig övezi a szerző több mint hatvan kötetből (nagyrészt a
kontempláció állapotában tollba mondott szentírási kommentá
rokból) álló életművét. Az Adrienne írásaival szemben kezdetben
megnyilvánuló közöny,1 az időnként elejtett lekicsinylő/ vagy gú
nyosan támadó" vélemények, a Hans Urs von Balthasar gondolko
dásához amúgy rokonszenvvel viseltető teológusoknál is megfi
gyelhető óvatos távolságtartás" jellemezte helyzet az életmű lassan
meginduló teológiai recepciójávaf párhuzamosan azonban talán
alakul-módosul annyira, hogya teológia hajlandó legyen számolni
a szerző szándékában és kibontakozásában tisztán és világosan
egyházi és teológiai természetű szemléletével. A kritikai tájékozó
dást zavarhatja ugyan Adrienne írásainak "kényelmetlen szokat
lansága", az a tény, hogy "a kinyilatkoztatás valóságát úgy fogadja
el, ahogyan adva van: fenntartások nélkül, egyszerűen"/ de ha a
teológia kész elviselni a sapientialitás és a tudományosság, a spe
kulatív és a pozitív, a misztikus és a kritikai szemlélet polaritását,
és nem torzítja dualizmussá azt, akkor nem térhet ki a "szentek te
ológiája" és az azzal analóg megközelítések elől sem.

Adrienne von Speyr műveiben számos egyéb tényezőn kívül
emellett szól az objektivitás folytonosan hangsúlyozott igénye, a
szubjektív jegyek alárendelt szerepének kiemelése, összhangban
azzal az elvvel, mely szerint "misztikus szövegek értelmezésé
nek csak akkor van értelme a kereszténységben, ha a tapasztalat
szubjektivitása konkrétan összhangba hozható a Szentírás egyhá
zi befogadásával, s ha a tarasztalat nagyobb része egy teológíaí
értelemre vonatkoztatható". Ezzel függ össze írásainak a lényegi
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tartalmakra lecsupaszított, már-már könyörtelen egyszerusege
(bár számos képet és hasonlatot is használ), műveiben "semmi
nyoma az érzelmi túlzásoknak, józanok, realisták, objektívek,
mindig a középponti dOimatikai tartalomra koncentrálnak, és el
kerülik az ismétléseket". Bármily meglepő vagy akár megütköz
tető mindaz, amit Adrienne a megtestesült Fiú és a Szerithárom
ság belső életéről mond, ez a "misztikus indiszkréció'" olyan
egységes és objektív szemléletet eredményez, amely először is a
rögzített tartalmak figyelmes (lényegében kontemplatív'" követé
sére kötelez, s arra int, hogya keresztény misztika elsősorban

nem rendhagyó biográfiát és csodás események egymásutánját je
lenti, hanem objektíve rögzíthető tartalmakhoz kötődő küldetést.

Egy rövid, bevezető jellegű tájékoztatás szempontjából kűlő

nösen alkalmasnak tűnik Adrienne gyónásról kifejtett nézeteinek
vázlatos áttekintése, mert bár a kérdéssel többször is behatóbban
foglalkoztak már," a gyónás teológiája az egyik olyan közép
pontját alkotja a "policentrikus"12 életműnek, amelyből talán a
legtisztábban bonthatók ki legfontosabb dimenziói: a szenthá
romságtan, a krisztológia, a mariológia és vele az ekkléziológia
(illetve a szentségtan), valamint az eszkatológia. E helyütt csu
pán két dimenzió körvonalazására van mód: a krisztológiai (il
letve megváltástani) és az egyháztani szempontok tömör összeg
zésére.

A szentháromsági személyek belső kommunikációja, életteli,
azaz nyugvópontra sosem jutó mozgás jellemezte, "a végtelen
mindig-több terében'<':' megvalósuló szeretete az alapja Adrienne
szentháromságtanának, amely a megtestesült Fiú életfolyamata,
a bibliai írások tanúsága szerint az Atyával fennálló kapcsolata
alapján tárul fel előtte." A földi Jézus alapállapota a teljes és
maradéktalan nyitottság, az Atya akaratának teljesítésére mindig
kész szabad alávetettség. Ez a nyitottság, készség és készenlét a
Fiú engedelmessége, amelynek alapja és életelve az Atya iránti
szabad szeretete. Jézusnak ezt a teljes transzparenciáját Adrienne
"gyónási viszonyulásnak" nevezi, ez az az állapot, amelyben "a
Fiú megmutatja, hogy az Atyával kialakított kapcsolatában a Lé
lek vezetésére bízza magát, hogy sosem rendelkezik önerőből az
Atya fölött, ami viszont nem korlátozza Fiúként birtokolt sza
badságát. Ő az, aki fölött az Atya rendelkezik, egészen a keresz
ten való elhagyatottságáig.v" A megtestesült Fiúnak ebből az
alapviszonyulásából vezeti vissza Adrienne a teljes nyitottság vi
szonyulását a Szentháromságig, s egyenesen a szentháromsági
személyek gyónási viszonyulásáról beszél, "mert olyan viszo
nyulás ez, amelyben Isten úgy mutatja meg magát, amilyen",
mert "Isten olyan módon áll Isten előtt, amely megilleti Istent"
(B 20). Az emberi-teremtményi nyitottság legteljesebb megvaló
sulása Mária szabad elfogadása (B 29sk.), rajta keresztül pedig
beleoltódik az egyházba, amelynek (vagy akinek) soha nem len-
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ne szabad elfednie magát Ura elől,16 majd habitusként belevéső

dik az egyház hívő tagjaiba (B 222), akiknek ahhoz hasonlóan
kell rendelkezésre bocsátaniuk magukat, ahogyan azt a "közöm
bösség" követelményében Szent Ignác megfogalmazta.

A nyitottságként és önfelajánlásként értett gyónási viszonyu
lás tehát összeköt egymással egymástól látszólag egészen távol
eső területeket is. A hitbeli megismerés útjának és tárgyának ez
a relatív egybeesése (a nyitottság állapotában a Szentháromsá
gon és Krisztuson belüli nyitottság megismerése) különösen ér
zékennyé tette Adriennét a szubjektív és objektív dimenziók
iránt."

Ez a polaritás kíséri végig azt is, amit a megtestesült Fiúnak a
bűnhöz való viszonyáról mond. A Fiúnak a Szentháromságon
belül az Atyával szemben tanúsított nyitottsága és engedelmes
sége a megváltásra irányuló megtestesülés után, a bűn meghatá
rozta világban a bűnhöz való belső viszonnyal egészül ki: em
berként a Fiú szubjektíve megismeri a bűnt, s szubjektív
megismerésén keresztül objektív viszonyba kerülhet vele. Szub
jektív megismerése sosem aktív, hiszen bűnt természetesen nem
követhet el, hanem passzív tapasztalatként, elszenvedésként va
lósul meg (B 23). A Fiú bűnhöz való viszonyának meghatározása
során Adrienne a helyettesítés gondolatát fejti ki: a bűnösökkel

vállalt szolidaritás nem merül ki valamiféle érzületi vagy gondo
lati viszonyban, hanem a legteljesebben betör a Fiú létébe, aki
ténylegesen magára veszi az emberi bűnt. "Élete során a Fiú
egészen a keresztig fokozatosan magába gyűjti a bűnt" (B 32),
amit nem "könnyít meg" az eredeti bűn személyes hordozása
(uo.), hiszen Jézus mentes a bűntől, s ezért valami olyat kell el
szenvednie, ami a legteljesebben idegen tőle: míg az ember a
hozzá tartozó bűnnel azonosulva elveti azt magától, a tőle ide
gen bűnnel azonosulva Jézus egyre mélyebben magába engedi
azt. Adrienne számos helyütt összefüggésbe hozza Jézus nyilvá
nos életének állomásait a bűnhöz való viszonyával és a bűn

megismerése nyomán előkészülő gyónásával, s közben ahhoz
hasonlóan felelteti meg egymásnak Jézus életállomásait, maga
tartásformáit és az egyház számára alapított szentségi gyónás
elemeit, ahogyan az egyházatyák feleltetik meg az Eucharisztia
liturgiáját Jézus nyilvános életének: már-már azt állíthatnánk,
hogy Adrienne sokszor a teljes bűn elszenvedésében álló meg
váltást aktualizáló gyónás "liturgiájának" horizontján olvassa Jé
zus élettörténetét (a viszony persze nála is fordított: a megváltás
olvastatja magához a keresztény életalakítást).

Csak egy példa: a lábmosás az utolsó vacsorán. A tanítványok
előtt megalázkodva Jézus minden emberi lehetőségnél mélyebb
re alázza magát," leteszi felső ruháit, "nem akar közvetítő moz
zanatot önmaga és a bűn között", "egészen közvetlenül akarja
befogadni azt, ami a legrosszabb bennünk"." nem használ sem-
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mit, vagyis "nemcsak mos, de saját magával mos. Ő maga a tör
lőrongy. Olyan mélyen van, olyannyira megalázott, hogy nem
csak aktív alanyként végzi a mosást, hanem ő a passzív tárgy,
amellyel a mosás történik: ez a teljesen semmibe vett, teljesen fi
gyelmen kívül hagyott eszköz, amelyet senki sem kímél, s ame
lyet kicsavarnak azzal a mocsokkal együtt, amit magába szívott.
Bármily megaiázó is a gyónás, az Úr végtelenül mélyebbre aláz
za magát vele.,,2o

Ha már a megtestesülés is "előzetes gyónás" volt (B 28), mert
az önalávetés állapotában a megváltásra irányult, akkor a ke
reszt eseménye teljes és maradéktalan meggyónása a világ bűné

nek. Míg nyilvános élete során Jézus kűlönbözó személyeken ke
resztül találkozott a bűnnel, a passióban "a számára fenntartott,
rá váró egész" bűn súlyosbodik rá (B 53), mint "semleges,
anomin erő" (B 54): nagypénteken "haláláig minden egyes em
ber személyes bűnét hordozta, engesztelve hordozta istenemberi
személyével, olyan tettel, amely a legmagasabb rendű szubjektív
lehetősége volt a bűnösökkel szemben" (B 60). És a kereszten
függve Jézus már nemcsak felső ruháitól van megfosztva: pőre

ségében teljesen kiszolgáltatja magát a bűnnek. "A kereszt a
nagy, általános és végérvényes gyónás. (. ..) Tökéletes tisztaságá
ban az Úr magára veszi mindezeket a bűnöket (. .. ), nem hagy
távolságot a bűn és önmaga közott. és a bűnnel mint saját bűné
vel megterhelve megy az Atyához. Ez pedig nem más, mint
gyónás."2l Adriennének a passiót és a megfeszítést gyónásként
értelmező szemlélete tehát nem más, mint egyértelmű és tiszta
következménye a helyettesítés gondolatának: ha Jézus bűntele

nül a bűnösök helyére lép, sajátjának tekinti léthelyzetüket, ak
kor a bűnt saját bűnének tartja: ez pedig confessio.

Bármennyire is (vagy éppen azért, mert) hozzátartozik
Adrienne teológiájához az a szentháromságtani szemlélet, amely
a kereszt eseményét is a három személy szeretetének, egységé
nek és dicsőségének megnyilvánulásaként fogja fel, azt többször
kiemeli, hogy amikor a passióban szubjektíve befogadott bűn Jé
zus halálakor objektiválódik a kereszten, az a Fiú számára teljes
és kilátástalan elhagyatottságot jelent. "A Fiú valami értelmeset
akart tenni azzal, hogy saját magára vonta az Atya ellen irányu
ló bűn végletességét. De amikor az teljesen lecsap rá, már nem
érti meg az Atya szándékát. Semmi köze ehhez a szándékhoz.
Talán ez az értelmetlenség öli meg. Ha felismerne valamilyen ér
telmes szándékot, az megmentené őt a haláltól" (B 55).

Az objektiválódott bűnnel való passzív szembesülés - ez a
pokolra szállás, nagyszombat lényege. Adrienne nagyszom
bat-teológiája, műveinek kiadója szerint "legnagyobb teológiai
ajándéka, amelyet Istentől nyert, s amely hátrahagyott az egy
háznak,,22 (A három nap teológiája című munkájában Balthasar
részben ennek teológiai igazolására vállalkozott), elsősorban

492



l8A. v. Speyr: Johannes.
3. kötel: Die

Abschiedsreden.
Johannes Verlag,

Einsiedein, 1948, 19.

23W. Maas:
Das Geheimnis des

Karsamstags. In:
Adrienne von Speyr und

ihre kirchliche Sendung
i. m. 128-137.

A Jézus által
adományozott

szentségi gyónás

24A. v. Speyr: Die
Pforten des ewigen
Lebens. Johannes
Verlag, Einsiedein,

1953, 48.

25A. v. Speyr: Johannes.
IV. kötel: Geburt der

Kirche. Johannes Verlag,
Einsiedein, 1949, 179.

26UO. 276.

szentháromsági teológiájának legkövetkezetesebb része, az a teo
lógiai téma, amellyel kapcsolatban a legvilágosabban kimutatja a
három isteni személy különbségét és egységét. A pokolra szállva
Krisztus az amorf, szubjektumhoz nem kötődö, "magánvaló"
bűnnel, a bűn kiúttalanságával találkozik; a kereszt elhagyatott
sága és a pokol kiúttalansága egyazon "gyónás" két dimenzióját
alkotja (B 61), utóbbi a "legmélyebb titok az Fiú és az Atya kö
zött" (B 280), amelyet a Lélek tart egybe. A pokol az "isteni sze
retet végső következménye" ,23 a szereteté, amely szabadnak te
remtette az embert, s így egyaránt lehetővé tette számára, hogy
elfogadja, és hogyelutasítsa őt. Az Atyának teljesen engedelmes,
vele szemben teljesen nyílt Fiú az emberi elutasítás, elzárkózás
pőre lényegébe hatol be. Erre az objektív gyónásra felel nagy
szombaton az Atyának a Lelken keresztül adott "feloldozása",
feltámasztása, amelyben beteljesül a Fiú küldetésének célja: a
szeretet, az isteni dicsőség elnyeli a bűnt, a legteljesebben kinyil
vánul a Szentháromság szeretete, s túláradóan beteljesül a te
remtés rendje (a Feltámadott örömében "beteljesül, túláradóan
beteljesül Ádámnak az örömre való teremtett képessége": B 63):
az egész teremtés objektíve feloldozásban részesül.

Míg az utolsó vacsora a szeretetnek az elidegenedéssel szem
benéző állapota, amikor a kereszt gyümölcsét Jézus beoltja az
egyházba, akkor már sem Júdás, sem a szenvedés távlata nincs
jelen, s feltámadva Jézus "egyházának összes tagját (. .. ) tulajdon
tisztaságának középpontjába vonja vissza" (B 103). Ez a tisztaság
alakítja ki az egyház közösségi dimenzióját, s ebből következik,
hogya gyónás révén az egyház saját menyasszonyi tisztaságát
akarja felragyogtatni minden tagjában (B 95). A Fiú gyónásának
két dimenziója Adrienne szerint leképződik a Jézus által az egy
háznak adományozott szentségi gyónásban is: a személyes bű

nök (szubjektív) tudatát a gyónásban kiegészíti "az egész világ
bűnében való részesedés" (objektív tudata)}4 amely éppen an
nak következménye, hogya gyónás aktusának krisztológiai alap
ja van (vagyis elsősorban nem az áteredő bűnből ered). A gyó
nás ezért nem magánügy, nemcsak a gyónóra és gyóntatóra
tartozik, hanem az egyház objektív tisztasági igényébe személy
telenedik bele (B 107), s ezért a gyónáson keresztül tisztán meg
közelíthető az egyház lényege, az, hogyamegtérés eszköze és
útja. A gyónás az emberi nyitottság és transzparencia (a "gyóná
si viszonyulás") helye ("minél tisztább egy ember, gyónásával
annál inkább teljességében mutatja meg és tárja fel magát"25), s
ezért "a gyónás a Fiú küldetéséről tesz tanúságot: tartalmát Is
tentől nyeri: a szeretet nagyobb annál a gyalázatnál, amelyet a
bűnösök háramoltatnak Istenre".26 Egyszóval: a gyónás Krisztus
követését jelenti! Saját gyónásával az ember a kereszten összesü
rűsödő bűnhöz is viszonyul, a bűn tiszta lényegéhez, s ezért a
végső szó nem szubjektív reflexiójáé: a bűn jelentette pőre eluta-
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Geschichte.
Malthias-Grünewald
Verlag, Mainz, 1970,

311-329, 329.

sítással szembenézve kell elnyernie eredendő nyitottságát Isten
nel szemben.

Ennek alapján érthető, hogy bár részletesen szól a gyónás kű

lönbözó formáiról, alkalmairól, elemeiről, a vonatkozó magatar
tásformákról stb., Adrienne von Speyr nem a bűnhöz való vi
szony aprólékos, a lelkiismerethez vagy a kötelességtudathoz
szóló elemzésével foglalkozik (ha él is részleges intésekkel, rövid
időn belül könyörtelenül a lényegi elemekhez tér vissza), hanem
az Isten elutasításaként, ellepleződésként, Istennel szembeni kő

zönyként értett bűnt befogó és felemésztő, az Istennel szembeni
nyitottságot lehetővé tévő megváltásra vonatkozó szemléletéhez
(szemléléséhez) kapcsolódik minden, amit a gyónásról mond.
Aki másféle képet alkot a megváltásról, az sem lehet közömbös
azzal a derűvel szemben, amely áthatja Adrienne világát; mert
minden olyan komor vonást, amely (saját szenvedéstapasztalatai
nyomán is) a megváltás drámájához kötődik, végső derű és nyu
galom fog egybe. Nemcsak humora és a kegyelembe vetett teljes
bizalma tanúskodik erről (a tisztítótűz "nagy csele" például,
hogy mielőtt felismernénk egész bűnünket. "az Úr jóságát ta
pasztaljuk meg. Ezért tetteinket nem saját nézőpontunkból is
merjük meg, hanem az Úr jóságának és szeretetének nézőpontjá
ból."27), de az általa alapított közösséget is a megváltás objektív
örömére inti: "Az Úr utasítása szerint a bűnbánat nem akadá
lyozhatja a keresztény öröm ragyogását (vö. Mt 6,16skk.), amely
nem választható el az Evangéliumért élt élettől. Hogy a bűnbá

nat nehézséget is támaszthat, szellemünket szubjektíve belső sö
tétség és külső támadások terhelhetik, az nem ok arra, hogy elfe
lejtsük a követés mellett hozott döntésünk objektív örömét, mert
ez az öröm az oka mindannak, ami nehéz benne, s örömünket
hírül kell adnunk környezetünknek, és azoknak, akik látnak
minket." 28

Éppen ezért Adrienne valószínűleg egyetértene Walter Kas
perrel: "Ha megújítjuk a bűnbánat szellemét és formáit, nem kell
aggódnunk többé az egyház további megújulása felől; akkor biz
tosak lehetünk abban, hogy folytatódni fog; akkor abban is bíz
hatunk, hogya megfelelő irányban halad tovább.,,29
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