
SCHÜTZ ANTAL:

«DlSPUTA»JI.

Raffael ünnepelt vatikáni stanzái között joggal leghire
sebbek a Stanza della Segnatura falfestményei, melyek
a hittudományt, bölcseletet, jogot és költészetet ábrázol
ják. Az volt Raffael elgondolása, hogy az itt ülésező leg
főbb pápai bíróságnak és a végzéseit aláíró (segnatu
ra = aláírás) pápának a hit, bölcseség, jog és szépség su
galmazása és irányítása alatt kell állnia.

A hittudományt a festő kompozició fejedelme úgy áb
rázolja, hogy arany transzparensben úszó felhőkön tró
nol a Szentháromság: legfelül angyalok karaitól körülle
begve az Atya, közvetlenül alatta Szűz Mária és Szent Já
nos között a Fiú, aki leírhatatlan irgalommal árasztja le
felé, a világra megváltói áldását; jobbról és balról bol
dog elragadtatással övezik az ó- és újszövetség nagy alak
jai, szélről Szent Péter és Pál, azután Ádám és Ábrahám,
Szent János evangelista és Szent Jakab apostol stb. A
Megváltó alatt a Szentlélek galambja, a négy evangélistá
tól körüllebegve, közvetlenül rásugározza a Szenthárom
ság erejét a kompozició alsó felének középpontjára, az
oltáron álló monstranciás Eucharisztiára. Innen jobbról
és balról fölséges festőiségben, beszédes testtartással és
taglejtéssel híres tudósok, szentek, pápák; ki elragadta
tásszerű áhitattal a Szentségre mered, mint Ambrus, Szent
Gergely, Dante; ki tanulmányban és elmélésben merül el
a Titok színe előtt, mint Jeromos, Bonaventura; mások a
hitvallók lelkes gesztusával mutatnak a hitnek titkára,
mint Lombardus; némelyek meg buzgó vitába merülnek
a kép balsarkában - kérdezők, vagy kétkedők, kiket a
boldog hívők igyekeznek megnyugtatni, illetőleg meggyőz

ni: innen kapta a kép népszerű nevét, Disputa del Sacra
mento. A háttérben az épülő Szent-Péter falai és állvá-'
nyai emelkednek.

A művészi tehetések delelőjén ragyogó művész itt a
kivételes lángelme könnyed biztonságával és ellenállha
tatlan szemlétességével megjelöli az Eucharisztia helyét
a hitrendszerben, az Egyház életében, az emberiség lel
kében.

A teológus szemében ugyanis az Eucharisztia a nagy
• A szerzőnek legközele bb megjelenő "Eucharisztia, az Oltáriszentség, a hit

és ész világánál" c. munkájából. [Bevezetés.]
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hittitkok foglalata, a szentháromságos Isten titokzatos
életáramlásának és túláradó önközlésének végállomása,
a leereszkedő, teremtmény-szerető és teremtmény-szente
lő Isten köztünk-lakásának záloga, szimbóluma és szer
ve. Az Ige az Atya ölén; a Szentháromság örök élet
áramlásában; az Ige az Anya (Szűz Mária) ölén - az Is
ten-velünk, Emmánuel, megtestesülés titkában, Jézus
Krisztus megjelenésében; és végül az Ige az Egyház
ölén - titokzatos, de valóságos, rejtett és hatékony jelen
léte a kenyér és bor szentségi leple alatt: ez a katolikus
hit alapja és foglalata, a kinyilatkoztatás tartalma, min
den elmélés és imádás hármas alaptémája. Amit Isten az
ő kimeríthetetlen teremtmény-szeretetében az embernek
legfőbb kegyelméül szánt, t. i. a maga legmélyebb és leg
édesebb élettitkának, szentháromságos, belső életének
kijelentéseit és kiárasztását és az eszes teremtménynek
ebbe a fogyhatatlan életbe való közvetlen részességét:
azt a Fiú megváltó érdeme és szeretete a Szentlélek szár
nyán az Eucharisztiába sugározza és sűríti bele és oda
helyezi az emberek közé - nem vitára, hanem imádásra,
nem kiváncsiskodásra, hanem életre.

S az Egyház híven és következetesen vállalta és vall
ja az Eucharisztiának ezt a központiságát. Legsajátosabb
életének, istenirnádásának, istenbirásának és istenszol
gálatának szívverése, kifejezése és egyben valósulása, a
szenttitkok ünneplése, a legsajátosabb értelemben vett
misztérium: a szentmise nem más, mint az Eucharisztia
valósulása és ünneplése. Ebből a kútfőből születnek és
táplálkoznak legragyogóbb életnyilvánulásai és alkotásai.
A liturgia, a legfölségesebb művészet, amit az Isten ter
mékenyítette emberi szellem valaha alkotott, a szentmisé
ből nőtt ki; ugyanígy a leghatalmasabb és leggyöngé
debb művészetek. A dómok nem egyebek, mint kőbe dol
gozott monumentális dimenziókba nőtt monstranciák és
tabernákulumok; s minden egyéb építő, festő, kőfaragó

művészet, zene és költészet a templom ékesítése, illető

leg a liturgia gazdagítása, és így végelemzésben az Eu
charisztia ünneplése. Az Egyház külső megnyilatkozásai
ban kiemelkednek az eucharisztiás körmenetek, felvonulá
sok, kongresszusok. A raffaeli művészet ezt a központisá
got azzal jelzi, hogy a teremtett világot ábrázoló alsó kép
résznek kompoziciós középpontja a monstranciás Szent
ség, és a háttérben ködlik a leghatalmasabb eucharisztia
tartó amit a világ alkotott, a Szent Péter dóm ...

A legközvetlenebb hatásossággal, szinte fogható köz-
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vétlenséggel azonban azt beszéli el nekünk a raffaeli kép
e. művészet páratlan nyelvén, hogy mit jelent az Eucha
risztia a lelkeknek: Boldogító hit, lelkes és lelkesítő hit
vallás, a szenvedelmes szent temperamentumosoknak; el
mélyedés, szent kiváncsi vizsgálat és tudós elmélés a gon
dolkodóknak; imádás valamennyi hívőnek; elragadtatás,
a felettünk nyiló menny elővételezése és földrehozása a
szeráfi lelkeknek; tanító és terjesztő tevékenység pátho
sza apostoli lelkeknek, eleven érdeklődés idegeneknek.
Közömbösen nem hagy senkit; legalább a kétkedés és
kérdezés hullámait kavarja föl a kívülállókban is.

S éppen az ebből a "disputa"-sarokból jövő széláram
latokat nem veheti tudatlanra, aki ma szólni akar az Eu
charisztiáról.

Sokan vannak, kívülállók is, akiket ellenállhatatlanul
vonzanak az Eucharisztia mélységei. Akárhány megtérés
ben, kezdve a nagy Oxford-mozgalmon, döntő szerepe volt
annak a rádöbbenésnek, hogy csak az Egyházban talál
ható az Eucharisztia misztikai valóságának töretlen hite.
Viszont akárhányan az Egyházon belül is tétova lélekkel
vagy éppen ütközéssel eszmélnek arra, hogy nekik a ke
nyér és bor fátyla alatt valósággal és személyesen jelen
lévő Krisztus-Istent kell vallaniok s előtte térdet-fejet
hajtaniok. Aposztaziákba, külsőleg nem láthatókba is,
hit-megtorpanásokba jelentősen beleszól a "mysterium
fidei," melyben akárhányan nem boldogító és fölszaba
dító valóságot látnak és imádnak, hanem az észnek, sőt a
hitnek is súlyos teherpróbáját látják. Okoskodó, tudósko
dó elméknek pedig, bibliaolvasóknak, vallástörténetet rá
gódóknak és természettudományos nézetekbe és módsze
rekbe gyökerezetteknek, egyenest botránykő lett ami az
eucharisztiás hit és hittudomány gerince és szíve: a
transzszubsztanciáció, a kenyérnek és bornak Krisztusba
válása.

Ez a helyzet sugalmazza a mi tárgyalásunkat, mely
végelemzésben nem akar más lenni, mint teológiai alá
építése, megokolása és értelmezése azoknak a gondolatok
nak és szempontoknak, melyeket a raffaeli Disputa a szí
nek és vonalak varázsnyelvén zsong bele már századok
óta annyi Rómajárónak lelkébe.

Mindenekelőtt meg kell ismerkednünk az Eucharisz
tia dogmájával, úgy amint évezredes áhitat és hitvédő har
cok tüzes lávafolyamából kikristályosodott. Mert hisz az
eucharisztiás dogma élre-csiszolt tételeiben és fogalmai
ban villan elénk mindaz, ami a hívő imádót elragadtatás-
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ba ejti, ami a hinni nem tudót és nem akarót rettenti és
ami a tétovát és közömböst meghökkenti. Az eucharisztiás
dogma úgy amint a hitújítás mérkőzéseiben kijegecesedett
trienti anatemákban elénkdöbben, égő csipkebokorrá lett.
Igézetes lángja messze lobog az eltechnizált és elüzeme
sedett jelen sivatagában, és nehéz ellenállni felhívásának,
melyet Mózes hallott először: "Megyek és megnézem ezt
a különös látványt." (Ex. 3, 3).

Akinek lelkéből kipattant ez az érdeklődés, aki ma
akár hívés, akár kétkedés, akár ellentmondás, akár ér
deklődés attitüdjében jut az Eucharisztiával szemben, azt
odavezetjük a forráshoz amelyből fakad a nagy Titok;.
Megmutatjuk, hogyan villant föl az Eucharisztia valósága
Jézus Krisztus ajkán és kezén; és megmutatjuk, hogy itt,
az Eucharisztia-alapító, végigvaló és mindenható Szeretet
ben kell keresnünk a Titok minden kérdése, nehézsége,
megoldása és áldása számára a kulcsot. Azután az elmélő,

kutató vallási érdeklődés vonalán az elme megvilágítá
sába helyezzük a dogmát és megmutatjuk, hogy az egész
teremtett míndenség és annak minden elmebeli tükrözése
fölkél nagyadorációban tanuságot tenni az Eucharisztia
valóságáról. Megkíséreljük ugyanis, legalább nagy átte
kintésben megalkotni az eucharisztiai ismeretelméletet,
fizikát, metafizikát, teológiát, pszichológiát és logikát.

Csak miután így a vizsgálódó elmének és a tapogatód
zó hitnek kezébe adtuk a bányászlámpát, ereszkedünk le
a szent hagyomány tárnáiba és keressük, mivé tette Krisz
tus az Eucharisztiát és minek vette az Egyház - mind
hitében, mind hitéletében, mikor az eucharisztiás áldozat
köré gyül istenimádó liturgiájában, és mikor az oltár asz
tala elé hívja az istentéhező lelkeket.

Schütz Antal.
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