
Belon Gellért

KRISZTUS CSODÁLATOS EGYÉNISÉGE

A keresztény ember életének foglalata Krisztus. "Számomra az
élet Krisztus" - mondja Szent Pál (Fil. l, 21). Minden azon fordul
meg lelkiéletünkben, hogy szent vallásunk e középponti gondolatát
meg tudjuk-e érteni és el tudjuk-e mélyíteni. A nagy Apostol "ez
okból hajtja meg térdét az Isten előtt, hogy Krisztus a hit által szi
vetekben lakjék." (Ef. 3, 17). Szinte urios-untig ismételgeti ezt a
lelket betöltő szent igazságot. És hogy mennyire a lélekbe vágott ez
zel, azt láthatjuk abból is', hogy az utolsó vacsora búcsúzó hangula
tában álló és szeretetének s kinyilatkoztatásainak legcsodásabb fé
nyeit sugárzó Krisztus utolsó imája is ez: "hogy én őbennük" le
gyek (Ján. 17, 26). Jézusnak ez a bennünk levése "egybenövés" (Róm.
6, 5), miként ezt a szölőtő és szölövessaö hasonlatában maga az Úr
is mondja (Ján. 15).

De ha a kegyelemben ennyire egyek vagyunk Krisztussal, akkor
nekünk nem lehet szabadulnunk Krisztustól. öt kell hirdetnünk, öt
kell utánoznunk érzéseinkben és tetteinkben. És itt lehet valami hiba
nálunk, hogy mint valamilyen holt terhet hordozzuk bensőnkben.

Ezért vagyunk ernyedtek érzéseinkben, és ezért lankadtak és fárad
tak tetteink és áldozataink. A pesszimista Schoppenhauer mondotta:
Ha Plutarchost olvasom, szárnyaim nőnek. Pedig Plutarchos csak a
görög és római világ hőseiről írt. Nekünk úgy kellene valahogy meg
ismernünk az Urat, hogy szárnyaink nőjjenek, melyekkel ki tudjunk
emelkedni szellemi tespedtségünkből és erkölcsi dermedtségünkből.

Szent Pál váltig mondja, hogy van ilyen ismeret az Úrról. "Mindent
veszteségnek tartok Jézus Krisztusnak, az én Uramnak mindent felül
múló ismerete miatt, akiért minden kárvallást elszenvedtem és min
dent szemétnek tekintek, csakhogy Krisztus legyen az én nyeresé
gem" (Fil. 3, 8).

A legűiabb pszíchologiai kutatás szerint, különösen Lindworsky
S. J. iskolájától tudjuk, nincs erős vagy gyenge akarat, hanem min
den azon múlik, hogy milyen motivumokat tudunk magunk elé álli
tani. Minél teljesebben, varázslatosabban és igézőbben tudok magam
elé állítani egy eszményt, annál inkább fogom elérni azt. Ez hiányzik
talán nálunk az Úr Jézusról. Hitelviled nincs hiba Krisztus-képűnk

ben. Talán még értelmi síkon is eléggé kialakul bennünk Krisztus
fölsége. De az élet apró mozzanataiban már nem áll előttünk kidol
gozva. Ahogy á. napsugárral vagyunk. Tudjuk, hogyatelefényű nap
a színek minden árnyalatát magában birtokolja, mégis szinte vakos
kodunk a déli napsugárban. Viszont megbabonázottan gyönyörködünk
a hajnal vagy est csodálatos szinpompájában. Embervoltunk nyomorú
sága az, hogyateljességek iránt érzéketlenek vagyunk s a valóságot
csak darabokban ismerhetjük meg. Amint szervezetünknek vasra, szén-
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.e, sókra, savakra van szűksége, de tömény állapotban egyiket sem
tudjuk felvenni, hanem csak növényekbe elosztva, így kell nekünk is
az Úr Krisztus "kimondhatatlan gazdagságát" (Ef. 3, 8) életének
történelmi mozzanatain megfigyelnünk, és akkor Krisztus-képünk nem
csak értelmileg lesz teljes, de valóban igéző és egész valónkat elsodró
lesz.

Hogy ezt elérhessük, kénytelenek vagyunk Krisztus egyéniségét
felbontani. A kategorizáláshoz kell folyamodnunk, bár tudjuk, hogy
Krísztus nem foglalható semmiféle kategóriába. Minden emberi szé
lesség és hosszúság, minden magasság és mélység eltörpül mellette
és emberi jelleme "meghaladja a megismerést" (Ef. 3, 19). E. Spran
ger szerint az emberi szellemben lévő törekvések hatféle értéktipus
ban foglalhatók össze: a cézári tipus vagy a hatalmi ember, a gaz
dasági tipus, az elméleti, a szociális, a művészi és a vallási tipus. A
konkrét emberben egy-egy tipus domináló vonást ad, más tipusok
gyengén vannak benne képviselve, és vannak tipusok, melyeknek nyo
ma sincs némelyekben.

Krisztus mindent felülmúló gazdagságát éppen az jellemzi, hogy
benne ezek a törekvések eminenter képviselve vannak, mindegyik a
legnagyobb fokon.

1. Az uralkodói tipus. Ahol emberi közösséggel találkozunk, meg
találjuk a másikon uralkodó vagy urrálenni akaró embert. Nemcsak
királyok és hadvezérek, nemcsak államférfiak között találjuk meg
ennek a tipusnak képviselőit, de ott vannak a legegyszerübb munkás
vagy paraszt kőzősségekben, sőt a házasságokban és a baráti kap
csolatokban is kialakulhatnak. Ezek akarják és igénylik maguk szá
mára a hatalmat. Ha nem kapják meg, kiharcolják az elismertetést
és meghódolást és hajthatatlanul törnek céljaikra. Nem ismernek fé
lelmet, meggondolást, és rettenthetetlenül s ingadozás nélkül szállnak
szembe a legreménytelenebb helyzetekkel. még a természet erőivel

is. Cézárra kell gondolnunk, e tipus névadójára. ki a remegő csó
nakosnak odakiáltotta: Mit félsz? Cézárt viszed!

Csodálkozva kell felismernünk az Úr Jézus Krisztusban ezt a
királyi alkatot a Machtmensch szívtelensége és kegyetlensége nélkül.
Mint Lear királyról irja Shakespeare: Minden hüvelyknyi királyi
rajta. Jézusról még inkább elmondhatjuk ezt. Tízenkétéveskori bemu
tatkozása a templomban már ennek a királyi léleknek a kisugárzása.
A kis názáreti fiú magátelértetődő egyenrangúsággal és fölénnyel áll
meg az ország vezetőit képező tanítók előtt. De ha ezt a gyermeki
báj kontójára irnánk is, Jézus királyi fönsége fellépésétől kezdve el
utasíthatatlanul megmutatkozik. A kis galileai vándortanítót, aki alig
mult el harminc éves, Mesternek szólítják a legfőbb vezetök is; temp
Iomtisztogatő, szokatlanul forradalmi fellépésekor csak néhány -té
veteg kérdést mernek megkockáztatni. ahelyett hogy fegyveres őrsé

INkkel eltávolíttatnák. Esztendőkön keresztül kénytelenek az ország
hatalmasai a kicsikre jellemző belső méreggel és egymáskőzötti há
borgással tűrni nekik botránkoztató kijelentéseit és cselekedeteit
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(bűnbocsátás, szombati gyógyítások). Eközben nemcsak vele szimpa
tizáló, de ellenséges érzelmeket tápláló farizeusok is meghívják ven
dégségbe (Simon, Luk. 7.), és ilyenkor kénytelenekeltürni kioktatá
sait és nyilt vádjait (Luk.' 11). Szinte kézzelfoghatóan látszik egész
megjelenésének királyi fölsége akkor, amikor a zsidók "poroszlókat
küldenek, hogy megfogj~k őt" (Ján. 7, 32), és ezek a katonák kény
telenek bevallani, amit a farizeusok nem mertek: "Soha ember így
nem beszélt, mint ez az ember" (Ján. 7, 46). És rettenthetetlen bátor
sága mutatkozik meg abban is, hogy mikor a zsidók erkölcsi bojkott
alá veszik (Ján. 9, 22), sőt később, mikor már elfogatási parancsot
adnak ki ellene (Ján. ll, 65), akkor is nyiltan fellép, ünnepélyesen
bevonul Jeruzsálembe és utána tartja leghatalmasabb beszédeit és fi
lippikáit, amikre csak fogas kérdéseket tesznek neki (adófizetés, hét
fivér - Mt. 22; Jézus hatalma s János keresztsége - Luk. 20.); az
ezekre adott feleleteitől megszégyenülten kell eltávozniok.

És mintha csak Isten gondoskodni akart volna, hogy azok a
kisebb királyi epizódok se hiányozzanak szent Fia életéből, amik
.rnegvoltak akár Cézár, akár Napóleon történetében: - ezek ugyanis
sajkán vágtak neki a viharos tengernek - Jézus is nyugodtan aludt
abban a csónakban, amelyben a vízhez szokott és nem egy vihart ki
állott apostolok kétségbeesetten rémüldöztek.

Az uralkodói tipus minden nagysága tökéletesen megvan benne,
még a hajthatatlanság is, hisz követőinek megtiltja, hogy az ekeszarvá
tól visszanézzenek vagy halottaikat eltemessék, és megköveteli, hogy
a legvitálisabb és legintimebb kapcsolatukat is feláldozzák -- ha kell
- érette (Mt. 10, 32).

Egy nincs benne: "Nem verseng és nem kiáltoz, sem az utcákon
nem hallja senki az ő szavát - idézi az evangélium a próféta sza
vát. "A megroppant nádat nem töri el, és a füstölgő mécsbelet nem
oltja ki" (Mt. 12, 19). És leinti mennykövet kívánó apostolait (Luk.
9, 55).

Valóban királyi tetterő, bátorság és fönség övezi az Úr Jézus
alakját, a történelmi nagyok és hősök korlátoltságai és gyarlóságai
nélkül.

2. A gazdasági tipus. - Talán ennek a tipusnak szóbahozása hat
a legidegenebbül akkor, amikor az Úr Krisztusról beszélünk. Hiszen
igazunk van, ha a gazdasági tipus alatt a vagyongyüjtö, sőt a gazda
godásra éhes embert értjük. A homo oeconomicus azonban több en
nél: mert az elérhető valóságokkal számoló, céljait a lehetőség hatá
rain belül kitűző és ennek megfelelő eszközöket mozgösító lelkület
és a javakkal való gazdálkodni tudás ugyanide tartozik és ennek a
tipusnak a gyökere.

Ha így nézzük az Urat, bámulnunk kell azt a csodálatos való
ságérzéket és a reális helyzettel való számolni tudást, amivel rendel
kezik. Tudjuk, hogy az emberi lélek meghódítására jött. E célnak
.megvalősítására bámulatosan válogatja meg eszközeit. Hogy lemond
a hatalom. a vagyon és a fegyver eszközeiről, már ez is a reálpolitika
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jelentkezése. De különösen kiviláglik ez a kitűnő gazdasági érzék, ha
arra gondolunk, hogy apostolait és tanítványait kikből válogatja ki.
Választhatott volna nagy és kitűnő lelkekből gárdát. Ott volt Keresz
telő Szent János, a hosszú pusztai aszkézisben és a kiválasztottság
kegyelmében késszé érett ember: tiszta kegyelmi látással, profétíkus
lendülettel és hévvel, s nem utolsósorban lelkeket igézetbe sodró
egyénisé~éveL Mi lett volna, ha Péter helyett őt tette volna egyháza
fejévé? Vagy ha kűlőnleges hivatása miatt őt nem választhatta, miért
nem választotta Nikodémust, a kész írástudót, vagy a többi vele szim
patizáló főemberek valamelyikét ? Ezeknek rangja, tudása és tekin
télye bizonyára sokat lendített volna Jézus ügyén. Ezeknek sem volt
több hibájuk, mint az apostoloknak. Ezekben is csak az a félelem
volt meg, mint ami az apostolokban, kik mikor rájuk irányult a fő

emberek figyelme, elfutának. Mit jelentett volna - szerintűnk 
Kuzának, Heródes helytartójának az apostolok közé állása? Bizto
san nem lett volna nehéz őt meghívni, hiszen feleségét a Jézust kí
sérő asszonyok között találjuk. bizonyára nem férje engedelme nél
kül (Luk. 8, 3). Vagy mit jelentett volna a kafarnaumi százados be
sorolása az apostolok közé, kit a zsidók is nagyon szerettek (Luk. 7,
5); vagy a királyi ember kiválasztása (Ján. 4, 43). Ezekben a hit 
Jézus is elismeri, sőt csodálkozva állapítja meg - jóval korábban éli
jóval tisztábban jut uralomra, mint a tanítványokban. Hány alkalma
sabb embert választhatott volna azok közűl, akiken csodát tett, akik
nek tehát csontjában és idegeiben remegett a Jézusból kiáradó isteai
erő megtapasztalásának izgalma.

De nem! Ezek kőzűl egyiket sem választja. Hanem hívja az át
lag embereket képviselő Pétert, Jakabot, Tánost és a többit, az ö té
veteg, értetlen, sokszor gyermekes gondolkozásukkal, akiket sokszor
meg kell rónia kishitűségűkért, aggodalmaskodásaikért, tudatlansá
gukért és nagyon is emberszabású észjárásukért. Csak ezzel a reális
érzékkelorvosolhatta azt a később is sokszor kísértő és még ma is
sokszor felbukkanó, de a kereszténység egyetemességét végzetesen le
szűkítő elképzelést, hogyamegváltás csak a karizmatikusoké, aszké
táké, müvelteké vagy az isteni erőt csodákban megtapasztaltaké lehet.

Milyen reálpolitikai. tehát véges emberi erőkkel számoló kész
ségről tesz tanuságot a mi Urunk, amikor a kegyelemközvetítést, tehát
a papságot s annak gyakorlását dologi teljesítményekhez kötötte (ex
opere operatoJ. és nem alanyi szentséghez, élményhez, tudáshoz. Pe
dig kézenfekvő lett volna ez, hiszen látszólao tökéletesebb, szellemibb
és emberibb volna. És mennyi küzdelmet kellett vívni a minden kor
ban jelentkező szubjektivizmussal szemben, kezdve a gnoszticizmu9
tól a donatizmuson s középkori katar mozgalmakon át a protestan
tizmusig és a jelenkori szektákig.

És így folytathatnánk tovább Krisztus emberi erőkkel és lehe
tőségekkel gondosan gazdálkodni tudó zsenijének máltatását. Ha hoz
závesszük még azt, hogy a pénzzel magával is okosan tudott bánni
anélkül, hogy a szegénységről vallott radikális felfogását meg kel-
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leU Tolna hazudtolnia, úgyannyira, hogy utolsó vacsorán tanítványai
tól joggal kérdezhette meg: "Mikor erszény, táska és saru nélkül
küldtelek titeket, szenvedtetek-e valamiben hiányt 7" és azok pedig
joggal felelhették: "Semmiben." (Luk. 22, 35) - akkor egész teljes
ségében áll előttünk Krisztus oeconomíai zsenije.

3. Az elméleti tipus. - Ezt a tipust nem szabad aszobatudós
formájában elképzelnünk. bár - és ez az emberi gyatraság rajtunk
- rendszerint úgy jelentkezik. A körülöttünk lévő világ titkainak
megfejtése, okrendszerének kutatása és feltárása arra kényszeríti az
embert, hogy elvonuljon a világtól, és elvonulásában félszeggé -
mint mondani szekták - szórakozottá váljék a tudományon kívüli
életterűleteken, különben nem tudja megőrizni tudományos ősszesze

dettségét és azt a szellemi magaslatot, amiről akár a fizikai, akár a
szellemi világ összefüggéseit láthatja és összegzéseit elvégezheti. Ez
a félszegség külső viselkedésmódjukban mutatkozik meg elsősorban.

Mint Arany János mondja a tudósról: sok volt a tudománya, de ke
vés a vágott dohánya. A matematikus tudósról olvassuk, hogy. egy
megoldás eszébe jutott az utcán és egy ott veszteglő batár hátsó ol
dalát használta tábla gyanánt. S mikor az megindult, utána futott és a
járókelők derültségére. szaladva továbbszámolt.

Másfelől tudományukat csak a legritkább esetben tudják sza
vakba öltöztetni és sokak által is érthetően előadni. A nagy tudósok
könyvei, előadásai sokszor csak a kevés választottak számára hoz
záférhetö-k és élvezhetök.

Ha most az Úr Krisztusra vetjük tekintetünket, akkor csodálkoz
va látjuk nemcsak az Irásokban és a rabbinisztikában való jártassá
gát - ami már kortársai csodálatát is kiváltotta (Ján. 7, 15) - de
minden dolog mögé néző fílozófikus tudását. Nem beszélve persze a
legmélyebb isteni titkok és. valóságok tudásáról. És sehol semmi ne
hézkesség, sehol semmi érthetetlenség; sehol nagy szavak használata,
bonyolult rendszereknek, az értelmet fárasztó levezetéseknek semmi
nyoma. Oly természetesen és magától értetődően ömlenek szájáról a
legmagasabb igazságok is, hogy a legegyszerübb ember is csodálkoz
va áll meg és hallgatja.

Emellett egyéniségében és fellépésében nincs semmi félszegség,
visszatartottság vagy ingadozás. Természetszerűleg keresi az elmé
lyedés és a magány óráit és győzi értelemmel s gondolkodó erővel az
egész éjszakákon át tartó szemlélődéseket és a tömegeknek napokon
át való szóvaltartását is. Mindig frissen, mindig váratlanul törnekeló
gondolatai, és sehol nem lehet érezni a fogalmazás nehézkességét vagy
eróltetését. Ez csak úgy lehetséges, hogy emberi tudása értelmileg is
a legmagasabb színten mozgott. Mégis természetes minden mozdulata,
gesz!usa, emberekkel való bánása, a körülötte zajló élettel való finom,
együttélő s együttérzö kapcsolata. Ha hasonlatait nézzük, szinte nincs
az életnek egyetlen területe sem, amiben ne látná gondolatainak tük
rözését: az elgurult pénze után kutató asszony öröménél csakúgy meg
.áll, mint a bort köstolgatók megjegyzéseinél, a piacon játszadozó
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gyermekek csak úgy szerepeinek nála, mint a munkásaival alkudozó'
szölösgazda, még az elcsapott sáfár szorongásait is csak úgy megérzi,
mint az özvegytől megostromolt "Istentől nem félő és embertől nem
tartó" bírót. Megfigyeli a javain önelégülten csüggő gazdagot, meg
az uruk távollétében dorbézoló szolgákat. De ki tudná mindezt el
sorolni? Micsoda értelmi mélység kell ahhoz, hogy az élet leghétköz
napibb dolgaiban is plasztikusan lássuk tükrözni gondolatainkat l

Olyan együttélést jelent ez mind a szellem, mind a reális élet apró
mozzanataival, amit egybehajlítani - hiszen átlósan ellentétes ez a
két világ - csak ez a minden kategórián és emberi arányon felül
álló krisztusi intelligencia volt képes.

4. Művészi típus. - Ez utóbbi gondolatok már átvezetnek ben
nünket az életet széppé és plasztikussá alakító tevékenységhez. A
rnűvész lelkületnek két komponense van: az egyik a hangolhatóság,
a lelki rezonáló készség, mely a külső, nyers világ, természet vagy
élet adta benyomásokat élményszerűen tudja felfogni, a másik az,
hogy e benyomásokat a maga élményeivel harmonikus egységbe 01
vasztva tetszetős formában ki is tudja fejezni.

Amit az előbb mondottunk Jézus hasonlatairól, az már jelzi azt
hogy nála olyan eleven, egyetemes rezonáló készséggel állunk szem
ben, mely túllépi a normális emberi tehetséget. De még lenyűgőzób

ben mutatkozik meg nála ez a művészi szemlélet, amikor az egyszerű

mezei füvön, "mely ma vagyon és holnap a kemencébe vetik", több
szépséget lát, mint Salamon minden dicsőségében (Mt. 6, 29). Milyen
profán szemléletünk van nekünk és milyen törpének érezzük magun
kat e költői látás mellett !

De nemcsak ez a mély rezonáló készség figyelhető meg nála, ha
nem a kifejező készség művészi szépsége is, mely paraboláit a világ
legszebb szővegeívé avatja.

Ezen felül észre kell vennünk azt a művészi alakító készséget
is, mellyeléletének egyes mozzanatait olyan stílus-érzékkel tudja egy
másutánba sorakoztatni, hogy azokban a formáló művész mesterkezét
kell látnunk. Mikor Fülöp Cezareájának környékén járnak és az apos
tolok szemeiben tükröződik a Hermon sziklás hegysége, ott beszél
Péter szikla mivoltáról. Ünnepélyes körmenetben hozták a zsidók a
Siloe forrás vizét a templomba annak emlékére, hogy a pusztában
vizet adott nekik az Úr, és akkor mondja: "Aki szomjazik, jőjjön én
hozzám és ígyék. Aki hisz énbennem, mint az írás mondja: élővíz

folyói fakadnak majd őbelőle" (Ján. 7, 37). Később a sátoros ünnep
nagy éjszakai kivilágításakor, amit a tűzoszlop emlékére rendeztek.
amikor a magasan fekvő templom csarnokából kiáradó fény beesett
az udvarokba, akkor mondja: ,,:en vagyok a világ világossága" (Ján.
8, 12). Még inkább kitűnik az események művészi egybehangolása az
Oltáriszentség megígérésekor. amikor is a kafarnaumi beszéd előtt

a kenyérszaporítás és a tengeren való járás csodájában mintegy elő

vételezte azokat az élményeket, amelyek e nagy titok megértéséhez
vagy legalább is elfogadásához szükségesek, (Ján. 6.) Hasonlóképen
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az oltáriszentség rendelését bevezető lábmosásban a szentségben min
ket kiszolgáló, lábainkhoz lehajló eucharisztikus szerétetét jelzi.

De míg a művészeket ez a szubjektív élmény-keresés nem egyszer
önzökké, magukbafordultakká teszi, az Úr Jézusnál ezt nem látjuk.
Sőt épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mert őbenne kulminálni látjuk

S. a szociális tipust, Noha kézzelfoghatóan tapasztaljuk benne
egyrészről a metafizikai világ sodrását, másrészről pedig az egyéni él
mények gazdagságát, ezek közűl egyik sem teszi érzéketlenné az em
berek legapróbb igényeivel és bajaival szemben. Füle van arra, hogy
a körötte örvendve zajongó tömegen át meghallja a két vak kiáltá
sát (Mt. 9, 27). Az őt szorongatő és lökdöső tömegben észreveszi a
vérfolyásos asszony félelemtől gyenge érintését, mellyel ruhája sze
gélyét keresgéli (Mk. 5, 21). Időt és fáradságos utat szán Jairus kis
lányának felkeresésére (u. o.), Megszakítja nyugalmát a gyermekes
anyák kérésére. Nem utasítja el az őt még enni sem hagyó okvetet
lenkedőket (Mk. 3, 20), sem a pusztaí imájában őt megzavaró töme
geket (Mk. l, 36). Annyira észveszejtő volt már a sürgés-forgás kö
rülötte, hogy övéi joggal hihették. hogy "megháborodott" (Mk, 3, 21).
Csak ö gyözte mindezt türelemmel, ideggel, figyelemmel, segítökész
séggel, anélkül hogy akár az ingerültség, akár a tömegiszony, akár az
ünnepeltetés, akár a tömeghangulat kihasználása elfogna őt. Minden
kit emberszámba vesz, legyen az akár bélpoklos vagy ördöngös, akár
33 év óta sínylődö öreg. Senkit nem hajlandó e1taposni nagy fe1ada
tokért, elgondolásokért vagy úgynevezett "nagy ügyekért." És Iő
ként nem lesz kiábrándulttá a megmutatkozó emberi gyengeség, ér
tettenségek és víszonzatlanságok láttán. Söt megőrzi tapintatát, sza
badság-tiszteletét még ellenfeleivel szemben is.

Akkor tudjuk igazán méltányolni Krisztus szociális nagyságát,
ha mellé tesszük a magunk felburjánzó gyatraságát, amit keserűen

kell magunkban tapasztalnunk, mikor emberekkel kell bánnunk.
6. Vallásos tipus. Erről voltaképpen nem is kell külön beszél

nünk. Hiszen ha valami, akkor ez igazán jellemzi az Urat. A vallá
sos tipus ugyanis mindent Isten szemével lát, mindent Istennel hoz
kapcsolatba és bensejének spontán irányultságával Isten felé tör. Jé
zus szemében az ég "az Isten királyi széke," a föld "az ö lábainak
zsámolya" (Mt. 5, 34). Isten keltí fel a napot és ö adja az esőt (Mt.
5, 45). Ö táplálja a madarakat és öltözteti a mezők liliomait (Mt. 6,
26). Az embernek még a hajszálait is számon tartja (Mt. 6, 26). Ezért
teljesen Istenre hagyja magát: eledele Isten akaratának teljesítése
(Ján. 4, 34) és kedvének keresése (Ján. 7, 29).

Noha szivének minden moccanása Isten gondolatától terhes, még
sem olyan, mint mi emberek, akikre rávetődött az Abszolutum árnyé
ka és akiket elfogott az isteni mélységek szédűlete. Nem borong sem
homlokán, sem szeme alatt az isteni titkok homálya, amint ezt a pró
fétákon, vagy anagy aszkétákori és vallási reformátorokon érezzük.
Nem is észlelhető rajta az elragadtatottak heve s érzelmi hullámzása,
sem nagy szavakban és szokatlan tettekben kitörő lelkesültsége. Min-
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den oly természetesen, egyszerűen van összehangolva benne, Itogy
sosem riaszt, sosem taszít, sosem bénít. de mindig vonz, édesget és
felemel. "Eszik és iszik és a bűnősök barátja" (Luk. 7, 34) - álla
pítják meg ellenségei, akik éppen a karizmatikusok prófétai fensőbb

ségét hiányolták nála.
Összefoglalva mindezeket, azt kell mondanunk, hogy a nekünk

embereknek szinte ellenmondásként hangzó vonások és tipusok a leg
teljesebb egységben és a legmagasabb szinten olvadnak csodálatos
valósággá benne. Annyira, hogy újabban már apologetikus érvül is
használják a szeritírás isteni eredetének bizonyítására, hogy oly tö
kéletes Krisztus-képet tartalmaz, hogy ha nem is lett volna valóság
Krisztus földreszállása, az lett volna isteni agy, mely ezt a tökéletes
embert költötte.

Tanulmányoznunk kell e Krisztus-arcot. Emberileg is varázsla
tossá kell tennűnk magunk elött, hogy necsak a kötelező hit megval
Iásában tartsuk őt nagynak, de a szív, a képzelet. a lelkesültség ön
kéntes hódolata is meghajoljon előtte. Ha a teremtő géniusznak az a
karizmája, hogy a maga képére és hasonlatosságára tudja formálni
követőit, akkor Jézus zsenialitásának tanulmányozói is elérhetik 
ha Szent Pállal könyörögnek Krisztusnak e mindent fölülmúló ismc
retéért - hogy úgy járjanak az életben, "ahogy ő járt" (I. Ján. 2, 6),
és hogy "ugyanazt az érzést ápolják magukban, amely Krisztus J~~
ban is megvolt" (Fil. 2, 5).

A TEMPLOMTISZTOGATÖ

Mint antik isten, nesztelen ha lépked,
de nem keresve luqasok: homályát,
a főtéren s az oszlopok során át
a .Hákszenethr-bez ért a csöpp kíséret,

s élén a Mester.
Megfeszítve vállát,

emelt fővel ment, mint kit baj nem érhet,
s csak nézte még, hogy félve mind kitérnek.
akiknek lelkén érc-nyugalma átlát.

- Arany!
- Szövet! .•.

Rikácsoló kufá1'ok
között lesújtpa büntetett a korbács,
s jajjal iszolt mind, ami rút s parázna.

S azóta, mintha szívdobogva rázná
egy régi bűnt verssé-lehellő tolmács:
én, ember, Krisztus ostorára várok ...

.Tósinc?·y Álliam
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