
Sik Sándor

KERESZTÉNY VILÁGKÉP
"Krisztus teljessége"

Az apostolok írásaiban sururi visszatér egy fogalom, amely központi
jelentőségűnek látszik az egész keresztény gondolkodás és cselekvés szá
mára. Ez a nA~l?w,ua TOV X(l/O'TOV (pléroma), a Krisztus teljességének ío
qalma. Az dezusiakhoz irt levél szerínt a kereszténység tulajdonképpeni ér
telme .Krísztus testének kiépítése, mígnem míndnyájan eljutunk a hít
nek és az Isten fia megismerésének egységére, férfiúi tökéletesséqre,
melynek mértéke Ktisztus teljessége" (Ef. -4, B). Ez a teljesség min
dent magában foglal és voltaképpen nem más, mint magának Istennek
teljessége: "Adja meg nektek (az Atya) dicsőségének gazdagsága sze
rint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krísz
tus a hit által szivetekben lakjék s a szeretetben meggyökerezve és
megalapozva legyetek s fel tudjátok fogni az összes szeritekkel együtt,
mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység és meqísmer
hessétek Krisztusnak szerétetét is, mely meghaladja a megismerést, s be
te/jetek az lsten eqész teljességével" (Ef. 3, 17-19). Ennek a teljesség
nek meg kell lennie az Egyházban is, amely Szent Pál kedves képe sze
rínt a Krísztus teste. "Ö (Krísztus}, a testnek, az .Egyháznak feje, ő a
kezdet ... , mert úgy tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék minden
teliesség" (Kol. l, 18-19). És János szerint "mindnyájan az ő teljessé
géből vettünk" (Ján. 1, 16).

Mí ez a teljesség? Sokféleképpen lehet érteni és többféle szót hasz
nálnak rá: teljesség, ~gyetemesség, katolicitás, univerzalitás; az Eqyház
ban, mióta antiochiai Szent Ignác először használta, a ketolikus szó ho
nosodott meg és a II. századtól kezdve állandó jelzője lett az Eqyház
nak. Olyan jelző ez, amely valami nagyoll' lényegeset mondhat, mert
például Szent Agoston azt írja, hogy ez a jelző egymaga is hozzáköti
őt az Egyházhoz. A kereszténységben megvan az egyetemesség, a nyílt
ság, a fogyhatatlan termékenység, egyszóval: az a pléróma, amelyről Pál
és János beszél: az a teljesség, amely Isten teljessége az emberben. Ezt
a teljességet Isten jelentette ki Krí.sztusban "az Ö Lelke által, mert a
Lélek mindent kikutat, még az Istennek mélységeit is ... mi azonban azt
a Lelket vettük, mely Istentől vagyon, hogy megismerjük, amit Isten ne-

. künk ajándékozott. Ezt' hirdettük is, nem az emberi bölcsesség tudós
igéivel, hanem a Lélek tanítása szerínt, lelkiekhez lelkieket mérve. Ér
zéki ember azonban nem fogja fel, ami az 'Isten Lelkéé, mert oktalanság
az előtte és nem tudja megérteni, mert a lélek szerínt kell mzqítélní.
A lelki 'ember pedig mindent megítél (helyesen tud megítélni), de őt

senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg az Úr.értelmét, hogy öt oktat
hatná? Bennünk pedig Krisztus értelme vagyon" (I. Kor. 2, 10-16).

Krísztus értelme, az Isten teljessége tűnik elénk, akármelyik oldalá-
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ról vesszü', szemügyre a ker zsztenyséqet.! Ha mint vallást nézzük, ak
kor teljességet mutat, tárgyát tekintve, mert mívoltánál fogva valami
észentúlira. emberentúlira. tzrmészetfölöttíre is irányul: transzcendensre,
nurninózumra, misztikumra, istenségre. végtelenségre - mondhatjuk egy~

szerűen igy is: Istenre. A vallásnak az a lényege, hogy ehhez az ész
feletti, természetfeletti világhoz vezet el. De egyetemes a vallás alanyi
lag is. A vallás t. i. magában az emberben valami olyan lelki meqmoz
dulást feltételez, amely fölébe lendül annak a világnak, amelyet puszta
közösségi összetartozás és tudományos gondolkodás elérhet: lendületet
valami felső, a vallás tárgyi tartaimát alkotó Valami felé, a "végtelen",
az Isten felé. Ez a lendület sokféle formát ölthet (hit. gondolat. sejtes,
vágy, akár kétség és lelki küzdzlem is), a lényeges egy: hogy az embert
lelkileg megmozdítja a Felsőbb Világ felé. .

Ez a kettő: a természetfeletti tartalom és a feléje való lendület, egy
beolvad a vallási élményben, az élő hit aktusának teljességében, mert
ebben az aktusban valamiképpen az az objektív, természetfölötti énemtől

független felsőbb világ is cselekvőleg müködík benne. A vallásfilozófus
ezt igy mondja: .mínden tudás Istenről Isten által való tudás" (Scheler},
a Vatikáni Hitvallás így: "A hit erejében az Isten kegyelmétől ihletve és
segítve fogadjuk el igaznak a tőle kinyilatkoztatott tanításokat."

Éppen ezért a kereszténység míndenekfölött vallás, mert lényege
mégis csak: Ordo erestutae retionelis ad Deum (Aqu. Szt. Tamás): az
értelmes teremtmény odarendelése Istenhez, mínt első elvhez és végső

célhoz. Hogy ennek az ordónak mennyíre a teljesség a jellege, Ieqnaqy
szerűbben a Krísztus adta keresztény főparancsolat mutatja, amely ép
pen ezen a leglényegesebb ponton négyszeresen hangsúlyozza a teljessé
get: Szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, tel
jes elmédből és minden erődből! Hoqy ennek az élménybelí, tehát első

sorban szubjektív teljességnek tárgyilag is teljes tartalom felel meg, iga
zolja a világkép három legalapvetőbb fogalmának keresztény elemzése.
Ez a három: a valóság keresztény fogalma, az Isten keresztény fogalma,
és az emberről való keresztény fogalom.

Teljes valóság
Hogy nézi a kereszténység a valóságot?
Ha végignézünk az emberi gonáolat történeten, úgy látjuk, hogy a

valóság két formában igézte meg az emberiség lelkét; a filozófia realíz
musnak és idealizmusnak nevezi ezt a két irányzatot. Érzékeinken keresz
tül mérhetetlen gazdagsággal ésenzrgiával ömlik ránk a tapasztalható,
érzékelhető valóság. A legtöbb ember lelkét úgy megtölti ez az érzéki
"világ", az emberiség nagyobb fele --'-- a gondolkozóknak is tekintélyes
része - annyira rá feledkezik, annyira elkáprázfk tőle, hogy eszébe sem

l Vízsqálhatnök a kereszténységet rnínt ideológiát is, azaz mint egy közös
ségnek eszmei vetületét. amelyet azért fogad el az ember, mert azé a közös
séqé, melyhez tartozik, vagy tartozni akar; vízsqálhatnók, mint világnézetet,
vagyis értelemmel kidolgozott egyéni víláqképet, amelyet azért fogad el dZ em
ber, mert belátja igazságát. A kereszténység azonban ídeolöqíán, a víláqnéze
ten túl vallás is és teljesséqét, eqyctemesséqét erről /lZ oldalról világíthatjuk
meg leqcélszerübben.
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jut más ..valóság" -gal is számolni, A:tól a primitív embertől. akit eqé
sz an lefoglal a mindcnnapi élet gondjc. fel egészen az ú, n. termeszet
tudományos gondolkozásig és napjaink szédítő technikai civílizációjáíq,
az emberek megmámorosodnak a látható valóságtól. Ez a mámor rengeteg
naqyszerűs, szepet és.értékeset hozott létre, a nagy techníkaí civilizáció en
nek az érzékelhető valóságban való felolvadásnak a müve, a puszta tech
nikai kultusz azonban máig sem tudta magával emelni az emberi boldog-
ság sztnvonalát, .

Ismét mások Platon és az ő filozófiájának rokonai és utódai - Ke- .
leten inkább, mint Nyugaton - egy más valóságra feledkeznek rá és
attól részegszenek meg. Ezek megéreznek egy nem-látható, eszmei, vagy
titokzatos, természetfeletti, filozófiai vagy vallási valóságot, amely más,
mint a tapasztalható világ. Ebből a felismerésből nagyszerű filozófiák;
mi .ztikák szűletnek. Dz ezeknek az embereknek nincs elég erős érzékük
a tapasztalható valóság, a gyakorlati élet szükséqleteí iránt.

A kereszténység számára a valóság nem ilyen egyszerű; a keresz
tény gondolkodásban a' tapasztalati való:ág bele van ágyazva a szelle
mihe, a természeti valóság belenőtt a természetfölöttibe. A keresztény
seg realista: számára van a tudaton kívül valóság. Mínden formájában
rníndíq elvetette az ismeretelméleti ídealízmust, amely nem ismert el tu
daton kívülí valóságot, hanem az érzéki világot látszatnak, csalódásnak.
vetületnek tartja. A tapasztalható világból kell kiindulnia mínden gon
dolkodásnak. De a keresztény realizmus transzcendens realizmus: túl
mzgy a tapasztalható világon; tudja, hogy vall' egy másik, nem érzékel
hető valóság is, amely mérhetetlenül nagyobb a láthatónál. van egy ter
mészetfölötti világ is. - és az semmivel sem kevésbbé valóság. Ez a
kettő a mi számunkra itt a földön nem is válik ketté, hanem át- meg át
járja egymást. A megtapasztalható valóság belesuqárzík, belernélyül a
lélekbe, a terrnészetfelettíbe, ahol egyre nő, és egyszer majd, a ..meg
díccöülés't-kor, egészen belenő. A természetfölötti valóság pedig bele
nyúl a mi életünkbe, hétköznapi valóságunkba. Belenyúl Isten világfenn
tartó és gondviselő működésében, beleolvadt a meqtestesülésben, amikor
az Isten emberré lett, benne él és dolgozik a kegyelem művében, ame
lyet aSzcntlélck az Egyházban és a lelkekben folytat. Állandóan itt hul
lámzik ez a láthatatlan világ is, benne a Táthatóban, - helyesebben:
rnind a kettőben benne élünk. Bizonyos, hogy ez a másik valóság
nem míndenkíban válik tudatossá. De hát a tapasztalati valóság
nak is sza filoS olyan mozzanata van, amelyről nem mindenkí vesz tudo
mást. Az ibolyántúli sugarakat nem látjuk szernmel, mégis tudjuk, hogy
vannak. Vannak olyan magas hangok, amiket az ember nem hall meg,
de az állat meghallja: vennek. a párisi rendőrség olyan magashangú sip
pal vezényli kutyáit, amelyet emberi fül nem képes meghallani. A teljes
valóságot sem míndenkí látja, de azért van, ha nekem nincs is kellő Iej
lettségi érzékem hozzá.

A valóságnak tágassági fokozatai vannak. Gondoljunk el egy egy
szerű embert, aki egy kis faluban éli a maga mindennapi életét. Mílyen
kicsi, mílyen szűkkörü az a valóság, mely körülveszi: az ő való iáqérzése
ebből a szűkkörű valóságból táplálkozik; sem ideje, sem alkalma nincs,
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hogy túlnézzen rajta. Tegyük fel, hogy az illető földrajzi műveket ol
vas, csillagászatot tanulmányoz; kitágul előtte a valóság, megsejti a föld
nek, a világoknak óriási méreteit. Vagy történelmet tanul; kitágul lelke
a valóság időbeli mérhetetlensége felé. Egyszóval: az ember valóság
atmoszférája más és más, a szerínt, hogy mennyi számára van befogadó
képessége. A kereszténység mindezeknél tágabbra nyitja a látóhatárt; mi
a végtelenség atmoszférájában élünk, ha éppen akkor nem gondolunk is
rá: a végtelenség levegőjét szivjuk.

"Isten egész teljessége"

A kétféle valóságfogalomnak, illetőleg a valóság kétféle igéző hatá
sának nagyjából megfelelően az emberiség sokféleLstenfoqalma is két fő

típusba foglalható. Annak, amit nagy általánosságban realizmusnak mond
tam, megfelel egy olyan isten-fogalom, amely - mínt mondani szokás-
immenens, bennünk-marado, világon-belüli. A tapasztalati valóságban
felolvadó ember az -Istent, - vagy ha nem nevezi Istennek, azt, ami a
legfőbb, a döntő, ami míndennek az oka, értelme - a világon bzlül.
mégpedig a tapasztalható világon belül gondolja el. Ilyen istent "él át"
a panteizmus, amely különbözö árnyalatokban a világot, természetet azo
nosítja Istennel. Ilyen minden bálványimádás, akár egy dugóhúzó, vagy
egy szörny-álarc a bálványa, akár a tudomány, vagy a művészet. De
van egy másik, transzcendens, a valóságontúlí, a tapasztalati világtól
egészen elszakadó istenfogalom is. Ez az Istennek egészen-más voltát,
titokza:tosságát fogja meg. Ezt az istent nem lehet emberi nyelven emle
getni, olyan nagyon távol van, hogy nincs is hozzá kapcsolatunk. A régi
aqnosztikusok és modern utódaik, meg a XVIII. századi deisták látták
ilyenképpen az Istent: egyszer valamiképpen megteremtette a világot, de
többé nincs köze hozzánk," a magunk dolgát magunknak kell intéznünk.
Voltaképpen minden vallási közönyösseq, tehát a közömbös kereszté
nyek is ilyen csak-transzcendens istent vallanak; valójában életük olyan,
hogy kívánnának olyan Istent, aki valamiképpen közönyösen venné a
világot, nem kérné számon cselekedeteiket, - és "a vágy a gondolat
atyja" . (Schopenhauer).

A kereszténység itt is "az Isten. egész teljesséqét' vallja, vagyis
olyan Istent, aki trenszcendene is, immanens is. A keresztény Isten, hogy
a Vatikáni Hitvallást idézzem. "mindenható, örök, mérhetetlen és meg
fcghatatlan, végtelen bölcszséqű, akaratú és tökéletességű; mint egye~

dülálló szellemi Lény, amely tökéletesen egyszerű és változatlan, a víláq
tól valósáqosan és legbensőbb lényege szerínt elütő és fölötte áll mind
annak, ami létezik és ami csak rajta kívül elképzelhető." Fölötte áll mín
dennek. amit meqísmerhztűnk: amit mondani tudunk Róla, az csak ha-
sonlat, antropomorfizmus, analogia [eneloqie entis ), A nemrég. meghalt
nagy francia bíborosnak; Suhardnak gyönyörű platoní képével: "Az I~

tent voltaképpen nem látjuk, csak az árnyékát, amelyet a világra vet".
Szerit Agoston egyenesen azt mondja; "Isten távolról sem az, aminek el
gondolod; ha megérted, akkor már nem ő az." Ugyanakkor azonban
Szent Pál az athéni főtéren azt prédikálja a görögöknek, hogy mínd
nyájunkhoz közel van az Isten. kitapogathatjuk, hiszen "óbenne élünk,

60



mozgunk és vagyunk" (Csel. 17,23--25). Tehát az atávoli Isten itt van,
őbenne élünk. Aquinói Szent Tamás külön fejezetet ír "Isten létezéséről

a dolgokban". Az apostoli levelek egyre hangsúlyozzák, hogy különösen
ott van az igazak szívében (Ján. 14,23 - L Kor. 3,16). Valamiképpen
itt van Isten közöttünk. egyszerre immanens és transzcendens is. Ezeket
a nagyszerű ellentéteket Szent Ágoston és Nazianzi Szent Gergdy gon
dolatai nyomán pompás versekbe foglalja a nagy középkorí himnusz
költő, Lavardini Hildebert. Az Istenhez szól:

" .Fent is fennl vagy, ient ls lenn vagy, Ingót állatsz inqatatlan,
Kívül-belül rníndenben vagy. Mozqatsz rníndent, mozdulatlan,
Mindenben, be mégse zárva, Tér be nem fog, úr ateren,
Míndenen kül, ki nem zárva, Időt múlatsz, időtelen.

Minden fölött, nem kivonva, Külsö erők, avagy kények,
Mínden alatt, nem lenyomva. Sem változás meg .nem férnek.
Fölül: minden felett trónolsz. Hajdan, majdan, holnap, tegnap:
Alul: mindent erőd hordoz. Teelőtted örök egy-nap.
Kint: a mindent átöleled. A Te mád és a Te mostod
Bent: a minden színiq veled. Örökös és meg nem osztott.
Belül: soha beszorítva. Látsz előre míndent ebben
Kívül: ki inem tágasítva. S valósitasz azcn-eqyben.
Fölül: nem tart semmi téged, Mintájára tenmagadnak
Alul: nincsen nehezéked. Formát adsz: az ösanyagnak.

Mít jelent a mi számunkra ez a transzcendens-immanens Isten? Hi
szen a keresztény világkép az életb, n, a gyakorlatban, a keresztény ma
gatartásban mutatkozík meg. Jelenti azt a tudatot. hogy az az Isten. aki
egészen-más, akit meg nem érthetek. aki fölötte áll míndennek, de aki
től mindenestűl minden függ, az itt van..Itt, most, velem. bennem. itt a
szobámban, itt a mühelyemben, az utcán, a villamoson, az erdőben. a
viharban. Bennem van: nem mehetek előle sehova. Itt van bennem! 
milyen nagyszerű! Itt van bennem! - mílyen félelmetes! Ebben az Isten
atmoszférában él a keresztény ember. Ebben él a nem-keresztény iSI, csak
nem tud róla. Mi ezt az eqészen-más Istent ebben az egészen-nekünk
való atmoszférájában tudjuk és éljük - "realizáljuk" - és ez hasonlít
hatatlan mélységű és gazdagságú életérzést ad.

"Az ember valahogyan mínden"

Az alapvető keresztény gondolat az emberről: testben élő lélek, 
.vszerves testnek és egyedi szellemi. léleknek szubsztanciás egysége" 
mondja az aristotelesi-szenttamási nyelven fogalmazott hittétel. Ennek
a kis elmélkedésnek nem célja vizsgálat alá fogni azokat a bonyolult
lélektani problémákat, amelyek ezzel a tétellel elénk meredeznek. Hiszen
akik valljék a test és lélek kettősséqét, azok közt sincs eqyértelműen és
véglegesen tisztázva ennek a kettőnek egymáshoz való viszonya. Még
kevésbbé nyúlhatunk hozzá az anyag és szellem mívoltának súlyos filo
zófiai kérdéseihez, hiszen az anyag fogalma az új fizika világánál való
sággal cseppfolyóssá vált. De a katolíkus (9ondolat nem szorul rá feltét
lenül a tudományos Formulázásra. elég neki a test-lélek:' kettőségének
30Z a mindnyájunk tudatában milliószor megtapasztalt ténye, hogy ez a
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kettő van, és kettő, nem ~gy. Legjobban akkor éljük ezt mes.. amikor a
kettő ellene mond egymásnak. A legnagyobb, kiáltó szímbolum erre a
getszemáni Jézus, aki vérrel verejtékezve mondja: "A lélek kész. de a
test erőtlen". Valamilyen formában, kicsiben, melyik ember nem élte
meg ezt? Amikor a legáltalánosabb tapasztalatnak ebből a tényéből in
dulunk ki, megmaradhatunk az egyszerű ember általános nyelvénél - és
annál a míndenkínek érthető képnyelvnél. amelyen a Szeritírás keleti böl
csesége beszél.

Mí az ember a Biblia szerint? Míndenekelött: az Isten az embernek,
ennek a kis-világnak megteremtése előtt már két más világot hozott
létre. A Genezis a Hatnap történetében elbeszéli az ernberalatti víláq
teremtését, a "tohuvabohu"-tól míndazokra, "amikben élő pára vagyon".
De már előbb mzqtererntette a "láthatatlanokat" is, "a trónusok, az ural
mak, a fejedelemségek és hatalmassáqok" karait [Kol. 1, 16). vagyis az
angyalok, a tiszta szellemek világát. Csak ez után alkotja meg Isten az
embert, és pedig a "föld anyagából" és "lelket lehel belé". íme: a két
világ, amely az ernberben egyesül. Az ember egy külön kis világ: mikro
kozmosz, amelyben a Iét mínden formája egységbe olvad; testében együtt
van az élettelen világ is, a növényi, is, az állati is --- ezekbe ojtatott bele
a felsőbb szellemiség ojtóága. Az embzr bizonyos értelemben minden:
homo est quodarn modo omnia, mint Szent Tamás mondja." "Az ember
ben közvetlenűl tapasztaljuk meg mindazokat a tulajdonságokat, amelye
ket a kozmológia általában a testek tulajdonságainak tanít. A tapaszta
latból megismerjük. hogy az emberi test nemcsak az ásványokkal rokon,
hanem a növényekkel és az állatokkal is, de míndizzeket mcssze íelül
múlja" - kezdi antropológiai részét egy moderrr skolasztikus bölcseleti
kézikönyv (S. Reinstadia ). SChütz Antal bölcseleti összefoglalásának
Antrapologia fejezete pedig: "Az ember az összes Iétrendek csomópontja.
~~te és tevékenysége közvétlenül a tapasztalati létrendbe állitja bele.
sőt testével egyenest a fizikai világba tartozik; viszont tudat-életével al
kotja a pszichikai léttartományt. De éppen tudat-életével ki is utal az
észleleti világból. Közvetlen érínkezésbe lép az értékrenddel. megisme
rése által a gondolatok világával és ennek közvetítésével a metafízíkaí
és az eszmei renddel. Ha még hozzávesszük. hogy az ember lényegesen
közösséqban van állítva, és a közösséqben fejti ki értékvalló tevékeny
ségének nagy részét, kultúrtevékeny.ségét, előttünk áll. h09Y a létnek
hányféle útja találkozik az embelfbenés ágazik ki belőle."

De a keresztény emberfogalom . még ennél is tágabb. Még egy har
madik dolgot is megtudunk a Szentírásból: Isten az embert a maga ké
pére teremtette. Isten képe van bannünk. Miben áll ez az Isten-kép?
Nyilvánvaló, hogy elsősorban a szellemiségben. - a szellem azonban a
testen is kíverödík. Aki igazán szellemi. annak valamiképpen a~estén

keresztül is meg lehet sejteni a szellemet. a szellemben Istent. Amint az
Úr Jézu> mondo.ta: ..Aki enqz m lát. látja az Atyát" (Ján. 14, 19), -

2 Szerit Tamás (Aristoteles nyomán) egyenesen úqy tanítja. hogy az em
berben foqantatása után növényi (veqetabílis}, majd állati (scnsíbtlís) lélek él.
és ezeket iváltja fel a fejlődés során a tulajdonképpeni .crnberi. az eszes lélek
(? rrima rationalis).
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.az igazi, az Isten gondolata szerint való embert is; aki látja.ínegsejtiáz
Istent. A Boldogságos Szűznek képében látja ezt Ieqtökéletetesebben az
emberiség. De ez még nem elég. Hacsak a szellem volna bennünk az
Isten képe. ez az angyalokban is megvan. és azokról nem tanítja a Szent
írás. hogy az Istennek képére vannak teremtve. A szeritatyák nagyszerű

gondolatmeneteket dolgoztak ki erre nézve. Az Isten míndenen ural
kodó. mindent szervezö, létbentartó. mozgató tevékenységének mását
adja belénk. amikor azt parancsolja az embernek, hogy uralkodjék a
természeten, hajtsa uralma alá. lsten. mint az Or Jézus mondja, ..szűn

telen munkálkodík" (Ján. 5. 17). Az ember is munkára van hivatva: a
munka Isten képe bennünk - már a Szentírás első lapján ott van. S hogy
a nagy Newmannek egy kedves gondolatára ísrámutassak, ő nagy ben...
sőséggel magyarázza. hogy az lsten képe bennünk mindenekelőtt a lelki
ismerd. amely "visszhangja" az Istennek.

De még itt sincs vége az emberi teljességnek. Isten nemcsak azt
akarja, hogy képét. hasonlósáqát viseljük. Egyenesen arra hív bennün
ket. hogy részünk ís legyen benne. Az ember ad Deum creetus: Isten
számára van teremtve. "Magadnak tererntettél minket Uram és nyugta
lan a mi lelkünk. míg meg nem nyugszik Benned" [Szenr Agoston). Ter
mészetfölötti célra hív bennünket, belészáll lelkünkbe erejével és azt akarja,
hogy ha követjük az utat. melyet elénk ad. valamikor valósággal miénk
legyen. lássuk és -bírjuk is Öt.fme az emberről való keresztény fogalom
csodálatos tzljesséqe. fgy értjük meg Pascal híres mondatát: .L'homme
passe ínfinement l'homme": az ernber végtelenül több. mínt ember. Tőle

veszik át az emberfeletti embernek. az Übermenschnek fogalmát későbbi

gondoikozók. ha többnyire szánalmas tartalmat adnak is neki. Igen. az
.embernek tul kell jutnia ember-mivoltán - "meg kell ístenülníe".

A keresztény gondolat nem ismeri a nyárspolgári önmegelégedést.
A keresztény ember soha sincs "készen"; amig él, fejlődnie kell, nőnie.

táqulnia, - "mígnem eljut a hitnek és az Isten Fia megismerésének egy
ségére. Iérfiúí tökéletességre. olyan életkorra, melynek mértéke Krisztus
teljessége" (Ef. 4, 13). Ez a teljesség persze végleges3é majd csak a
végnél lesz, a Krisztus ..második eljövetelekor". Addíg haladni, fejlődní.

tágulni kell. Ezérr, nyilt, lezáratlan. táguló a keresztény ember világ
képe is, - nyitva áll mínden igazság számára. Nyitva áll minden filozó
fia. minden rendszer. minden világot építő gondolat igazság-tartalma ré
szére. nyitva a tudomány mínden fejlődese számára, mert minden igaz
ság a miénk, mind a mi régi nagy igazságunkat világítja meq." Nyitva
áll míndennel szemben. ami tény, ami valóság. "Minden a tiétek, ti pe
dig Krísztuséí vagytok" - tanítja Szent Pál (I. Kor. 3, 23). Aki a ke
reszténységet kötöttnek vélí, annak sejtelme sincs róla, mi a keresztény-

3 Lactantius' írja a IV. században: "Könnyű volna kimutatni. hogy. az
egész igazság megtalálható megosztva a különbözö bölcseleti rendszerek és
szekták között. Ami bennünket illet. mi nem akarunk úgy harcolni a különböző

filozófiák ellen, mínt azt az akadémikusok iskolája teszi. Az ő céljuk míndenbe
belekötní, mi éppen ellenkezőleg azt tanítjuk. hogy nincs az a kisiklott szekta
vagy filozófia, amelyben ne lenne' az igazságnak egy morzsá]a."
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ség. A csillagászok egy része ma azt tanítja. hogya világmindenség
egyre tágul. Még egy kozmosz van. amely egyre tágul; a kereszténység.
A kerresztény világkép szűntelen tágul. mínden új igazság. mínden új ta
lálmány. az emberélet mínden új színe belétartozik. tágítja, mélyíti.t Így
tágul kifelé és befelé nagyságban. szélességben és intenzitásban is. mig
egyszer majd beletágul a Végtelenségbe és Örökkévalóságba. az Istenbe.

MÉRTÉKEM VOLTÁL
Mértékem voltál s most is az vagy:

reád' seabom magam.
Bensőmben is téged faraglak

minduntalan.

Kakukfüves szelek sodornak.
hadd fogódzzam beléd.

add meg ma szárnyaló dalomnak
friss ütemet.

A katicabogár is repked,
vígan libeg körül.

a zsongó dallamú szeleknek
s neked örül.

Hiába. benned testesül meg
az álom és a vágy

s szelíd hálódba gyűlnek

az éjszakák.

Hát álmodom terólad! Építsd
tornyos légváramat!

Köröskörül lebeqjerr négy híd
s te is magad.

Mert mértékem v,agy. újra kérlek.
te mindig légy velem,

Tied vagyok, belőled élek
mértéktelen,

Tűz Tamas

• Talán nem árt itt rámutatni. hogyatomizmust is. amelyet páratlan sza
hatossága és világossága miatt - és többek kőzött éppen ezért pótolhatatlan
elmefegyelmező és pedagógiai értéke miatt is - az Egyház ma is használ. ép
pen legkülönb mai képviselői ugyancsak a keresztény eqyeremesséq szellemé
ben értelmezik. Egy kiváló teológiai iró ezt igy forrnulézza: ..Tamás filozófiáját
maqunkénak vallani annyit tesz. mint - úgy. rnínt Ő, - a kor mínden problé
máját felölelni, mínden valóságot átfoqni, mínden ismeretet és értéket íqenelní,
és addig a kiegyenlitőegységig vinni, amelyet az az ismeret vagy érték és a
kinyilatkoztatás megkövetel. A tomizmus igy egy roppant követcléssé válik;
katolikus-egyetemes világ.-tágasságot, a, világgal szemben való teljes nyi
tottságot és uBya.tWkkor szintét'ikus egységet követel (T. P. Steffer).


