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IK II INI lElKIE IMI ]IÉllUJS?
A VIGILIA KÖRKÉRDÉSE

Jézus szernélyisége mánden kor emberét foglalkoztatta. Hatása ma is élő 'és
észlelhető, senki sem lehet közömbös iránta. Vigilia szerkesztősége ezért kör
kérdéssel fordult - világnézetre való tekintet nélkül - a magyar szellemi élet
jeles képviselőihez, mit jelent nekik Jézus. Az adott feleletekből kiderül, hogy
alakja nemcsak a hívőnek jelent sokat, aki hitének mesterét, Megváltóját látja
benne, hanem a nem-hivőnek is, aki mínt történelemformáló személyiséget, az
egyetemes emberi kultúra kiemelkedő értékét tartja számon.

A beérkezett válaszokat névsorban közöljük.

BÁLINT ENDRE festőművész:

- Rónay György szegezte nekem a
kérdést a Nemzeti Galériában, egy pom
pás egyházművészeti kiállítás bemuta
tója után, lefelé menet a lépcsőn ...
Azután elbúcsúztunk, és ama gondol
tam, valami "csodának" kellene történ
ni, hogy én erre a kérdésre igazul vá
laszoljak.

Jézus testi mívolta képzeletemet való
jában nem foglalkoztatta, vagyis
ahogy mondják - a "történelmi Jézus"
bennem sohasem vált plasztikussá. Sze
mélye (akit két évezred sem tudott de
formálni hamis akaratok, álságos ferdí
tések segitségével) Formát öltött, és most
ennek a Formának lettünk elragadta
tott szemlélőí. Persze nem csak most és
nem csak mi, de mindazok, akik a ka
takombák puritán díszítéseit annak ide
jén készítették, és akik a gótikus kated
rálísok szobraiban az örökkévalóságot ál
modták, és akiket Sasettától Míchelan
gclóig olyan erő járt át, hogy maguk is
"csodálatos halászokká" lettek. Számomra
a barcelőnni Katalán Múzeum első nyolc
tíz terme és szinte az egész Cluny mú
zeurn, de a sixtusi kápolna mennyezete
is ugyanannak a dolognak tanúságtétele:
a Hit formateremtő erejét példázza: Ez
a kereszténység érdeme, amely Jézust
helyezte mandenek elé ...

Ami engem illet, "csodaváró" voltam
és az is maradtam; hogyan is ne hinnék
annak, aki csodákra képes, Különben
miért is festettem meg annak idején a
Csodálatos halászat című képemet? Sze
retetre éheztem és nem hittem, hogy ti
zenkét évvel később még élni fogok és
azon gondolkozní, mit is [elent nekem
Jézus? Talán a szeretet és a csodák
kimeríthetetlen forrását, és még inkább
a szerétet csodáját és a csodák szeretetét,

BÁRDOS LAJOS zeneszerző:

- Hogy kicsoda? Gyermekkorombarn
nem több, mínt az izgalommal várt
karácsony. Gyertyafény, indián könyv,
kisvonat. Nagydiák éveimben: kamaszos
fölénnyel lefitymált "legenda". Azután
katonasor, háború, felnőtt élet, - és las
sanként bizonyosságga vált a számomra,
hogy Ö csakugyan az, aminek magát
mondotta: út, igazság. élet.

út. Tudom, merre járjak, tudom, mer
re haladjak. Senki illem mondta, hogy a
helyes út sima és kényelmes, Meredek és
göröngyös az. De a szíklamászó is ezt
keresi. És ahogy halad fölfelé, egyre
szebb a kilátás, egyre fönségesebb az ér
zés. És ha vissza-visszacsúszik az ember
az út nehezeín, ki ad erőt az újra- meg
újrakezdéshez? Ö.

Igazság. Nincsen szava, amelyik téves
nek bizonyult volna. Pedig ugyancsak cif
ra évtizedeket ért meg az én hetvenéves
nemzedékern. De minden fordulatban.
mínden forgatagban bevált szavainak
igaza. Soha semmi bajom nem lett ab
ból - de .rnásnak sem! -, hogy például
megfogadtam legfőbb szavát is: szeresd
felebarátodat! De sokszor nem' volt ez
könnyű! Gáncsokat. vádaskodásokat nem
visszabosszulni, hanem baráti kéznyúj
tással elfeledetté tenni ... Ki adott ehhez
erőt? Ö.

Élet. A szó határtalanságából most csak
a teljességet ddézem. Zöldfülű siheder
koromban együtt fújtam a fújókkal : mí
csoda abszurdum! Egyszer azt mond ía: bé
két, máskor: kardot. Dehát az élet pon
tosan ílven. Telve ellentmondásokkal.
szélsőségekkel. Igenis, óhajtjuk a békét,
de ha kell, fegyvert ragadunk feldúlói el
len. És az a sok egyéb fekete-fehér, igen
nem? Bánkódjunk-e folyton vagy vigad
junk? Nem vagy-vagy, hanem is-is: nagy-
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péntek is van, és húsvét is. A f.érfi ma
gánya, vagy a házasság boldogsága? Nem
vagy-vagy, hanem is-is: szerzetesnek
lenni éppoly fennkölt életeszmény, mint
ahogy a házasság szeritség. (Amihez me
gint csak O ad erőt.) Van pap-fiam is,
és vannak családos gyermekeim is. Mind
egyik boldog az ő élet-állapotában. És
én sokszorosan boldog általuk.

És O általa, aki út, igazság, élet. Vagy
is' az igaz életre vezető út.

DR. BENEDEK ISTVAN íl'Ó, pszicho
lógus:

- Három kérdésükre a válaszom:
l. Lehet-e pozitív példa Jézus emben

arculata?
Lehet. Emlékeztetem Önöket Benedek

Elek nagyapám életmottójára:
Jézus tanítvány,a voltam,
Gyermekekhez lehajoUam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem.

2. Mondhat-e ma az embereknek va
lami jelentóset és követendőt?

Mondhatna. De kétezer éve am tapasz
taljuk, hiába mond. Csak kdvételes egyé
nek követik. Semmivel annyian és annyi
ra vissza nem éltek a történelem során,
mínt Krisztus tanításával, még az egy
házak is.

3. Lelkileg gyógyír-e vagy csak bénító
balzsam? .

Nem értem a kérdést. Balzsam és
gyógyír ugyanaz, nem bénít. Jézus sem
bénít. Talán a lelki fájdalmat bénítja a
hit, a bizakodás valami emberfelettiben ,
a szó enyhítés, belenyugvás értelmében.
Ennyiben balzsam és gyógyír. Betegsé
get nem gyógyít, de segít elviselm.

BULLA ELMA színművésznő, a Vígszín
ház tagja:

- Erről a kérdésről mímdíg is sokan
és sokat beszéltek. Igaz, a krísztusi tör
vények olyan magasrendűek, hogy színte
alig közelíthetők meg, talán azért is be
szélünk róluk annyit. Pedig az volna a
jó, ha nem beszélnénk, cselekednénk e
törvényektől vezettetve. Ez mándennél
többet jelentene és értelmet is adna ne
kik - mai érvénnyel.

GYÖNGYÖSSY IMRE filmrendező:

- Laikus módián vettem kezembe a
Bibliát, és egyre inkább megkísértett az
a herezis, még saját filmemrnel, a Vi
rágvasárnappal is vitatkozva, hogy két
hőse van, a szónak filológiai értelmében
is. Vagy legalábbis úgy, hogy két vizio
náló alteregó ez az egyetlen hős.

Az egyik az abszolút megbékélést hír
deti, a· másik pedig ugyanekkor harcot
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hirdet. Az egyik - ha úgy tetszik 
olyan harcot, hogy azt mondja: szállj
szembe a testvéreddel is, ha szükség Vall
rá, ami úgy is megfogalmazható, hogy
irtsd ki a gonoszt, irtsd ki a rosszal.
A másik hős víszont azt mondja, hogy
az állhatatosságod a szeretetben erő

sebb, mint a kard. Ez az igen-igen szél
sőséges, majdnem önmagának ellent
mondé hős azonban mégiscsak egy - ha
úgy tetszik - irodalmilag is, ezért a vi
lágirodalom egyik legzseniálisabb szemé
lyísége. Kár, hogy ma alakja a napi
harcokban elvész vagy elhomályosodik,
mert nemcsak kultikusan ihlető. Mint
személyíség, azok számára is nagy ih
let-forrás, akik nem hisznek benne. Két
olyan magatartásformát tartalmaz, ami
nek a világon ma is napi érvénye van.

GYÖRKÖS LAJOS rev., a Buddhisták
Világszövetsége Magyarországi Regioná
lis Központjának vezetője:

- A kereszténység megalapítójának
személye - aki egyúttal a keresztény
hivők vallási életének centrális alakja
is -, messze túlnőtte az általa meg
alkotott életmű kereteit. Személyének
hatása korszakokat formáló, alakító és
meghatározó erővé vált. Követőinek szá
ma, akár fl. múltat nézzük, akár a jelent
vizsgáljuk is, tagadhatatlanul az első

világvallássá teszi a kereszténységet. J é
zus Krisztus neve korunkban már nem
ismeretlen - a kereszténységtől alap
jaiban különböző - más vallásrendsze
rek követői számára sem.

A buddhista vallás mérhetetlenül to
leráns és türelmes. Az intelligens budd
hista nem tekintd és nem állítja be sa
ját vallását, mínt az egyedül üdvözítőt,

hanem elismeri és vallja, hogy a meg
váltáshoz más vallásrendszerek segítsé
gével is el h!het jutni, feltéve, ha az
azt követő őszintén éli is a saját val
lását.

A Buddha tanítasában központi he
lyet foglal el a szerétet és az irgalom
gyakorlása. E két erény fontossága szin
te egyetemes jelleget ölt, mert az em
.beri létformán túl kiterjed az állatok,
"fiatalabb testvéreink" világára is. A
buddhizmus két nagy iskolája - az ún.
északi és déli buddhizmus - közül az
első kífejezetten, a másik pedig általá
ban éppen a Bodhisattvat állítja köve
tői elé ideálnak, azt az emberi létfor
mát elért lényt, aki, ámbár szel
lemi fejlődése folytán már a megvál
tás küszöbéhez érkezett, maga is
Buddhává válhatna s ezzel kilépve a
létesülés körforgásából, önmaga számá
ra végleg megszüntethetné a szenvedést,



szerétettől és irgalomtól tökéletesen át
hatva onként lemond saját megváltá
sáról, új testet-öltéseket vállal, hogy
a többi lényt is hozzásegítse a szenve
déstől való megváltáshoz.

Ha az előbb elmondottak alapján
nézzük Jézusnak, a názáreti Mesternek
tanítását és ehhez hozzávesszük szemé
lyes életpéldáját is, úgy lehetetlen meg
nem látnunk azokban a Boddhisattvat
jellemző ismérveket. Itt elegendő kell,
hogy legyen, ha csupán a szerétetről

szóló tanításaira emlékeztetünk és
eszünkbe jut az egész emberiség meg
váltásáért hozott golgotai kereszthalál.
Vajon van-e, lehet-e nagyobb szerétet
annál, mint aki saját életét képes adni
barátaiért, az egész szenvedő emberisé
gért? Vajon van-e, lehet-é nagyobb
szerétet és irgalom annál, mínt aki az
őt üldözőket annvíra sajnálja, hogy
megsiratja? Vajon nem Jézus mondta-e:
"Ne szállj szembe a gonosszal, hanem
ha megütik jobb arcodat, fordítsd oda
a másikat is"? Továbbá: "Szeressétek
ellenségeiteket és imádkozzatok üldö
zőitekért" ?

A sajátosan buddhista tanítás szerint:
"Gyűlölködés a gyűlölködést meg nem
szüntetí, a gyűlölködést csak a szeretet
szüntetheti meg." A názáreti Jézus sza
vai, ha másként fogalmazva is, de lé
nyegét illetően ugyanezt az igazságot
kiáltják oda az egész világnak.

A buddhisták szemében Jézus Krisz
tus - Bodhisattva. Éppen a szeretet és
irgalom egész lényét átható erénye, an
nak tökéletes fokon való gyakorlása te
szi öt azzá. ms, ez a szeretet es irgalom,
amely - felfogásuk és útjaik ellenére
is - mindkét vallásrendszert egyfor
mán jellemez, teszi mínd a kereszté
nyek, mind a buddhisták számára le
hetövé a kölcsönös megértést és a ko
runkban oly nagyon szükséges közele
dést. Korunkban, egy olyan korszakban,
amely a megértésen kívül talán sem
mit sem nélkülöz jobban, mínt éppen
a szerétetet és irgalmat.

GYURKOVICS TIBOR költő:

- Zavarban vagyok. Az ember nem
nézi az anyját a fürdőben. .Profánnak
tartom a kérdést.

Nos, a vallomás. Minderrről kérdez
nek mostanában. A mírií-szoknyáról, a
Bio TQffii mosószerről, a non-figuratív
festészetről. a nemi életemről... vagy
a Manson család kegyetlenkedéseiről. A
szociológusok úgy gondolják, ez jó mód
szer. Hát így hova rejtsem 6t?

Mindig nagyon kívánesi voltam Jé
zusra. Konkrétan, a szemgödrére, kör-

meire, térdére. Milyen volt - minde
nestől. Ahogy feküdt, összefogta a ruhá
ját, nevetett, a fogai. Már tizenöt éves
koromban novellát írtam róla - külső

leg. Egy padon ült. Miért, miért? Míért
ennyire?

Most, mikor megtudtam a kérdést,
míntha a pofámba ütöttek ~olna. Re
mélem, a papság is így van vele.

Aztán látom, ahogy kapkodnak az
emberek, hogy fölidézzék. Összefoglal
ják, mint hőst, fenomérit. Bajnokot.
Gondolkodót, forradalmárt. Könyvek
után nyúlnak, talán igényesebb fílozó
fíaí lexikonban is megnézik. hogy elhe
lyezzék a történelemben, regényekben.
Nem önmagukban.

A kereszténység leglényege a szemé
Iyesség. A kereszténység nem világné
zet, nem a gondolkodás magasískolája,
nem is valami kiolvasható filozófiai
rendszer, erkölcsi szabályzat. O, nem.
Jézus. A kapcsolat. A társ.

Az emberi megosztottság a legna
gyobb teher. Bukásunk és fölemelkedé
sünk egybemosott szennye, Gonoszsá
gunk és tisztaságunk keveréke. Mint
valamí rossz likőr. Jézus kiválaszt min
ket önmagunkból. 6 csak tiszta,
csak emelkedés - micsoda egyoldalú
ság, mícsoda hiány! Ebbe a hiányba
kapaszkodhatunk, ebbe az embeTtelen
ségbe.

A kisded Jézussal sosem tudtam mit
kezdeni, .

Jézus férfiú. Az erősebb nemhez tar
tozó. Titkosan és felületesen érezhető

ez a nők odaáramlása révén is. Nem vé
letlen. De hozzá nem vezet út az erős

ség irányában. Csak semleges, csak fér
fiatlan, csak gyönge út. Amilyen 6.

A Krisztus Jézussal való kapcsolat
szerelmes kapcsolat, Nem véletlen, hogy
"égi jegyes", "isteni vőlegény", "szerel
mes Jézusom." Nem baráti, barátságos
kapcsolat - az odaadás kapcsolata. Em
berfeletti szerelern. Ne felejtsük el.

A képzőművészetekben olyan szép ar
ca van.

Gyakorló gyógyító koromban nundig
nagy vitában álltam orvoskollégáimmal.
Freudisták voltak, javarészt. Tudatosí
tottak, felszabadítottak, ön-felszabadí
tottak, gátlástalanítottak. Én tovább
akartam jutni. Az alázatag. Mikor ma
gától fölszáll a lélek. Az elfogadásig. a
katharzísig. Jézusíg. Pittinek éreztern
orvosaink ügyködését, szabadon-asszo
ciáltatásaikat. Úgy láttam, praktika, tak
tika. Szent Pál am írja a fiLippibeliek
hez: "Nem bízunk a testben." Fokoz
hatnám: a lélekben sem. Pedig fehérkö
penyeseink okosak voltak, képzettek, jó
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szándékúak, humanisták. De mí a hu
manizmus Jézushoz képest?

Szenvedni tudni kell. Mert van rossz
szenvedés is. Jol kell tudni szenvedni,
tisztára. Csak Jézus tud. Eat nevezik
megváltásnak.

Mint egy ember. Haja van, füle, ki
tárt karj9' izomkötegei. Nevet, beszél,
végigmegy a gangon. bármikor beállít
hat hozzánk. Bárcsak egyszer beállttana.

HELLER ÁGNES filozófus:

- A kereszténység Jézus-képe a
maga tiszta formájában - a nembeli
individuum alakja. Olyan individuum Ő,

aki magában hordozza, megtestesíti az
emberiség nembeli lényegét. Innen
ered, hogy a Jézus-alak vonzó ereje
rnessze meghaladja azoknak a körét,
akik "hisznek benne". A vallás alkotta
meg, de alakjának jelentősége messze
túlnyúlik a vallás hatókörén.

Egy Istenség természetesen nem lehet
úgy índivídualitás, hogy distanciálja
magát a saját partikularításától. A Jé
zus-mítosz ezt a problémát oly módon
oldja meg, hogy Jézust a tiszta nembela
ség reprezentánsává teszi, Jézusnak
nincs partUcularitása. Ez egyáltalán nem
"természetes". Az ember képmására al
kotott istenségek többnyire nagyon is
parttkulánísak: bosszúállók, irigyek.
A zsidók istene magát "féltékeny isten
nek" nevezi; Létó irigységből nyilazza
le Niobé gyermekeit. Jézusban azonban
nincs se Irígység, se féltékenység, se
bosszú. Ugyanakkor - mint a nembeli
ség reprezentánsa, mint az "ember fia"
- messzemenően egyéni. Egyéni a vi
szonya korához, a korban érvényes tör
vényekhez, illetve szokásokhoz; egyéni
.en alkalmazza az érvényesnek vallott is
teni, erkölcsi törvényekat (1. a házasság
törő asszony, a gazdag ifjú, Magdolna
történetét). Egyéni végül a halála is; ha
lála az ő halála, saját sorsához tarto
zik. (Az egyénített nembeliség teszi kü
lönben alakját a műalkotások kiapad
hatatlan forrásává is.)

A J ézus-mítosz természetesen nem
mentette meg a kereszténységet attól,
hogy a vallási elidegenedés tipikus rep
rezentánsa legyen. De létrehozta azt a
paradoxont, hogy a kereszténység mint
kodifikált vallás míndig lappangó ellen
tétben állt az' eredeti Jézus-mítosszal,
(Szépen rajzolja ezt meg Dosztojevszkij
á nagy drikvizítor történetében.) A ke
reszténység sokszoros megújulásd képes
sége a változó társadalmi szituációkban,
osztályharcokban azonban nem utolsó
sorban onnan eredt, hogy az új irány
zatok, új törekvések mindíg "visszatér-
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hettek" az eredeti Jézus-Iegendához,
hogy annak főalakját szembeállítsák a
de facto uralkodó kereszténységgel.

IGNACZ ROZSA írónő:

- Még nem jártam iskolába. Tizenkét
éves kisnéném nem Piroska és a far
kast mesélte, Az Olajfák hegyét mondta,
a szamár hátán lovagolót és a Koponyák
hegyét. Nagyhéten, feketepénteken ha ró
la olvasva a jobboldali lator szavaiig
érkezern ma is, majdnem éppen úgy, de
még keservesebben, ha emberek elől

szégyenemben elrejtve is, hogyan tud
hatnám kérkedés nélkül beleírni ebbe
a vallómondatba az állítmányt?

Hitvallás lehetne tiszta lelkiismerettel
leírni: akkor őt sirattam, rnost úgy és
azért kell sírnom, ahogyan Jeruzsálem
leányait utasította. Kétkedesekkel kísér
tem magamat ma is. Hányszor hittem,
hogy legyőztem. Megtértem. Visszaestem.
Hányszor? "Ateista" mindössze hetekig
voltam, tízennégy éves kiskamasz ko
romban Renan könyvének hatására, de
annak is csak az első fele ingatott meg; .
második része, melyben mindennél éke
sebben akarta bizonygatni hőse csakis
ember voltát, fokozódó ellenhatást kel
tett. Hogy ő Isten volt azt éppen ennek
a könyvnek ellenhatására kezdtem tud
ni. Hogy ma is és mindörökre az, azt
intellektualizmussal kacérkodó dühös if
júságomban éreztern először, úgy .tizen
nyolc évesen, mikor a nagy stiliszta,
Nietzsche szavaitól bűvölődtem. Egy
ideig. Míg el nem kiáltotta a legbizo
nyíthatatlanabb, leglogikátlanabb állí
tását: "Isten meghalt!" Ekkor hirtelen
valaminő - talán egy kis túlzással an
tivoltairíanízmusnak nevezhető - té
teLt" növesztettem magamnak, ol);~st,
hogy: az ember terergtette Isten persze
hogy meghalhat. De hol teremtett vala
mit is az ember? Ocska dolog a deisták
moralízálása, hogy "ha Isten nem volna.
ki kellene találni". Ember nem talál ki
semmit, legfennebb megtalál, felfedez,
összerak, kiszűr valamit, ami adva van
a mindenségben. Természetes, hogy kü
lönböző korok különböző intellektusú
hitű, tudatfokú embere más és más Is~
tent fedez fel magának, jól-rosszul. Az
mind utalhat arra az Abszolútumra, aki
Ö. Ilyeténképp bölcselkedtem. De hitem
gyenge lábon állott. Aztán - megint
csak vallani kellene. De hogyan is?

Családi szerencsétlenségek nyomán ke
letkezett, két hónapig tartó nagy beteg
ségem egyik krízísekor - láttam. Nem
a Nietzsche reklamálta szenvedés-hozót,
nem a "ha nem volna, ki kellene ta
lálni" moralistát, ó, nem a Renan jósá-



gos tanító bácsiját. Imaginatíve fogad
tam-e hát magamhoz? Gyermekkorban
elfészkelt fehéringes ábrázolásat szö
vődtek-e 'át ábrázolhatatlan, mégis ér
zékelhető féooyé? Láttam. Jó volt. Gyó
gyultam. Tilos volt környezetemnek
megmondanía, hogy nagy betegségem
alatt meghalt édesanyám, el is temet
ték már. Megmondta. Boldogan sírtam,
minden szememet ellepő könnyel bol
dogabban. "Imhol a te anyád" - mond
ta János apostolnak. Nekem is? Én re
formátus vagyok. Ha felekezetieskedni
akarnék, akkor a "semper reformare"
értelmébe kapaszkodva azt korrigálnám
most, hogy: reformanda vagyok. A pro
testáns szót, annak ma negatív kicsen
gése míatt leginkább elvetném magam
tól. Apám, egykori protestáns lelkipász
tor tiszteletet érdemlő emléke miatt
nem vetem el, igaz papnak ismerhet
tem meg.

Úgy fordult, hogy sok, különböző fe-
lekezettel találkozhattam, keresztyének
kel, maguxut annak tartókkal, kereszté
nyekkel ; kereszténységgel álarcoskodók
kal, igaznak látszókkal. Ismerek számos
széktát is. Foglalkoztam kereszténység
előtti és az utáni vallások történeteivel
vallásfilozófiákkal is. Volt közöttük visz
szataszító, vonzó, túlon túl propagáló,
erőszakosan'térítő, példamutató is. Isten
megment tőle, hiszem, hogy valaminő

eklektikus vallást gyártsak magamnak,
egyénieri összeválogatva ebből azt, abból
amazt. Az Imitatio Christi gyarlósá
gomnak gyötrelmesen nehéz. Hogy
"mind az egész teremtett világgal egye
temben nyögj, kűzd], harcolj, a Fiúság
lelkénekelnyeréséért epedj" feladata
felmérhetetlenül nagy. De bárhogy 
mlndig lássam és segítségével ember
rangú emberségre jussak.

KONDOR BELA jestőművész:

- Jézus tanait nem lehet követni.
Mert olyan akadályt állít, hogy a min
denkori emberi viszonyok között azt
csak egy magányos farkas - amelyik
nem harap méghozzá, ugorhatná át. De
a magányos farkasok sorsa a puskalö
vés, vagy az éh halál. Még a keresztre fe
szítés is kegyelemteljesnektűnik, mert
emberi kegyetlenkedésele közepette szé
gyenít meg.

Mindezt az evangéliumok bizonytalan
alapján lehet tudni, és Jézus biztos sor
sát a 12 (l) ostoba tanítvány bizonyta
lankodása csak aláhúzza. Idétlenkedé
sük természetes.

Am gondolom, hogy az egyházak 
mint a győztes forradalmak a maguk
korában - nem teljesíthetik Jézus ki-'

nyilatkoztatásait, hanem szervezetek a
javából, hiszen gyakorlati céljaik van
nak.

Végül - azt is lehet hinni, hogy az
evangéliumi Jézus soha nem létezett,
minthogy edéiig a tudósok igen sok
Krisztust bizonyítottak ellentevésként.
Ez nem változtat azon az álomképen.
ami az emberek sorsának jobbítására
törekvő fejekben míndig és ma is vi
lágít.

A Jézus-szimbólum a történelemtől

függetlenül igaz, mint a népmesék, a
költemények, és ha egy ilyen vágású
ember mai életünket fígyelné, nem he
lyeselne, és joggal. Nem lett változás;
csak elperegtek az évszázadok.

A bibliai Jézus nem is változtatni
akart, hanem ősi tanokat - melyek a
közkézen elvesztették fényüket és ezzel
együtt érvényüket is, helyreállítani. Ter
mészetes, hogy utolérte a társadalom
bosszúja, méghozzá. azok képében, akik
a szentségekből hivatalt csináltak ma
guknak.

Mindenesetre, akik ebben amítoszban
úgy hisznek, ahogy a katekizmus kíván
ja, boldogok, mert reményük van. Én
nem tartozom ezek köre. De azért ké
pes vagyok a szeretetre,

KOVACS SANDOR szombathelyi me
gyéspüspö,~:

- Nem tagadom és megvallom. hogy
a Vigilia igen tisztelt szerkesztőjének

megtisztelő kérése, amelyben arra a kér
désre kér tőlem választ: ki nekem Jé
zus, mélyen meghatott. Valamit éreztern
abból az aggódásból, amelyet Szent Pál
érzett, amikor a korinthusiak előtt sa
ját küldetését ígazolta (1 KOT 2,1-4).
Kora bölcsességével ellentétben, beval
lottan is nem kis félelemmel Jézust hir
deti. "Mi azonban a megfeszített Krisz
tUSIt hirdetjük, aki a zsidóknak botrány,
a pogányoknak meg oktalanság. De a
meghívottaknak, akár zsidók, akár gö-.
rögök, Krisztus Isten ereje és Isten böl
csessége" (1 Kor 1,23-24).

Ha szívből akarok felelni a feltett kér
désre, egyszerű szavakkal, amelyek
Assziszi Szerit Ferenc ajkát hagyták el,
azt tudom felelni: Jézus az Istenem és
Mindenem!

Ez talán túl egyszerűnek és kevésnek
látszik?

Akkor sem tudok mást mondaní, mint
amit Szent Pál apostol vallott: Krisztus
"Istentől bölcsességünkké, megigazulá
sunkká, megszentelődésünkké és meg
váltásunkká lett" (1 Kor 1,30).

Ebben benne van míndaz, amit hiszék
rendíthetetlenül, ami éltet, -amí egészen
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betölti életemet és szorosan egybekap
csolja Jézussal.

e az éri bölcsességem. Áz emberi lé
lek hatalmas' erővel vágyakozik az igaz
ság után.. ami biztonságot, világosságot
ad neki. Az igazság keresésében, megis
merésében, hittel való elfogadásában
Jézus az' én bölcsességem. Evangéliu
ma az élet minden mozzanatával
kapcsolódik, és elvezet a legparányibb
földi jelenségtől a mennyeí Atyához.
Aki Jézust látja, az a rnennyeí Atyát lát
ja (Jn ~, 9).

Jézus az én megigazulásom. Hiszem és
tudom, hogy a keresztség szentségében
meghaltam a régi embernek és Jézus
ban újjászülött emberként új életre tá
madtam, Jézus él bennem. De ez a kez
det.

e az én megszentelődésem, Kell fej
lődés, kell növekedés, hogy én is mond
jam Szent Pál hitvallását: "Élek én, de
már nem én, Krisztus él énbennem"
(Gal 2,20). Ez nem más, mint lelki éle
tem fejlődése egészen addig, amíg mí
nél tökéletesebben sugárzik belőlem Jé
zus.

Jézus a megváltásom. e életem értel
me, célja' és, megváltása a földi létben
és a földi lét után, amikor a kegyelem
gazdagságában találkozhatom Vele. Hi
szem, vallom és tartom Don Columba
Marmíon maredsousi apáttal, hogy min
denütt és mindenben Krísztust találom.
ci az Alfa és Omega. Egy hosszú élet
víharaín, küzdelmaín, megpróbáltatásain
keresztül is hittel, hűséggel és szerétet
tel vallom, .hogy Jézus az én Uram és
Istenem (Jn 20,28).

LENGYEL JOZSEF író:

- Jézus számomra li o m o i u s z i o s z.
A homousz:iosz és homoiusziosz közt

nem egy betű különbségéről van sió 
mint ahogy Madách Tragédiájában ol
vassuk -, hanem arról az alapkérdés
ről, mely az egész gondolkodást, cselek
vést, társadalmi struktúrát, embert, em
beriséget és emberséget összeköt és el
választ. Hatása máig is, mindenben ér
ződik.

Számomra - ez válaszom és válasz
tásom - J é z u s nem Istenember, ha
nem Emberisten.

DR. MAGYAR IMRE egyetemi tanár, az
I. sz. Belgyógyászati Klinika igazgató
főorvosa:

- Szívesen válaszolok a kérdésre, de
csupán röviden és gondolkodás nélkül,
mert az elmúlt években Jézus problé
mája egyáltalában nem foglalkoztatott,
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és mostanában sajnos nincs lehetőségem

elmerülni ilyen kérdésekben.
Meg kell mondanom, hogy kisgyermek

korom óta sem vallásos, sem hivő nem
vagyok, de természetesen tisztelem mín
denkinek a hitét és vallását is. Jézus
számomra elsősorban igaz ember, pró
féta, szociálds igazságok felismerője, tö
megek ki nem mondott gondolatainak
megfogalmazója és hirdetője, olyan esz
mék terjesztője, melyek évszázadokra
befolyásolják a világ sorsát, A szerétet
eszméjének minden elődjénél tágabb ér
telmezője. Követendő példa kitartásában,
eszméinek szílárdságában, rendíthetetlen
ségében, igaz hitében, nem követendő

példa abban, hogy az- adott emberiségre
támaszkodott, mely tiszta és világos 
de legfeljebb néhány kiválasztott szá
mára követhető - tanításainak megér
tésére és elsajátítására nem volt, és elő
reláthatólag sohasem lesz alkalmas, Ez
az emberiség nagy tanítök ellenére
rosszra fordítja a jót, hamísra az igazat
és gyűlöletre vagy közönyösségre a sze
retetet.

Jézusnak, éppúgy, mint az előtte élt
és utána következett prófétáknak, nem
sikerült megváltoztaeni a tömegek alap
vető tulajdonságait. A reménytelen kűz

delern azonban mindig nemes és ma
gasztos, még akkor is, ha tudjuk, hogy
ahol Jézus van, ott Golgota is van. De
míndenkor érdemes küzdeni, csak any
nyiért is, hogy valamennyira megköze
lítsük a célt, ha el nem is érhetjük soha.

Ha lehántom Jézus alakjáról a mísz
tíkumot, megmarad a nagyszerű, köve
tésre mindenképpen méltó ember. Em
beri mívolta különösen plasztikusan raj
zolódik ki előttem két jelenetben. Egyik
a kufárok dühös és korbácsos kiűzése

. a templomból. A másik k~égbeesett
sóhaja a kereszten: Istenem, mént hagy
tál el engem?

DR. MAJERSZKY KLARA ideg-elmeor
vos, idegsebész, az orvostudoTnányok
kandidátusa, az Országos Ideg- és El
megyógyászati Intézet osztályvezető fő

orvosa:

- Jézus Krísztus számomra a huma
nista emberideál, amilyennek lenni kell!
Amilyennek lenni ·kellene... Meghatá
rozó jegyei elsősorban a szeretet és
megbocsátás, jóság és jószívűség, máso
kon segitő, másokat megértő áldozatos
szeretet: .Jcharítas'', De ez a látszólag
szelíd lélek, emberi gyöngeségeket, sőt

bűnöket megbocsátó humanista kemény
és hajlíthatatlan tudott lenni, mikor el
veiről. magasabb meggyőződéséről .volt
szó, sőt vállalta a mártírhalált is értük.



Híres nyugalma, fegyelmezettsége - gon
dolom, szándékosan - hagyta el, míkor
úgy látta, számára a Iegszentebbet: az
"Isten hajlékát" gyalázzák meg, és kor
báccsal kergette ki a kufárokat a temp
lomból.

Igen, tudott "harcos humanásta" len
ni, ha a pillanat úgy kívánta, de tartó
san negatív érzelmekre képtelen volt,
hiányzott szótárából ez a szó: "gyűlö1et".

Sokszor eszembe jutott ez az elmúlt év
tizedekben. Ö nem úgy gondolta a "vi
lág megváltását", azaz a modus viven
dit, hogy "gyűlö1ette1 radírozzuk ki" e1
lenfeleinket, hanem a szeretetet, meg
bocsátást, türelmet, - mondhatnám a
nagystílű megegyezést, a "békés egymás
mellett élést" ajánlotta egyedül lehetsé
ges életmódként.
Hű volt önmagához, ezt az életmódot

vállalta míndvégig, bár környezete és
ellenfelei nem az ő játékszabályai sze
rint játszottak: rosszindulatúan hazud
tak, rágalmaztak, hamisan ítélkeztek.

Hát valahogy ez nekem Jézus: a tisz
ta humanista meggyőződéshez, önzetlen,
becsületes magatartáshoz halálig való
töretlen ragaszkodás.

Miért és, míre jó ez a magatartás?
Mert "másként nem tehetek", mert a
"belső törvény", a "categoricus impera
tivus" így parancsolja. Minél többen
gondolkozmának és élnének így a világ
ban, annál inkább elképzelhető lenne az
emberi alaptermészettel olyannyira el
lenkező "világbéke" megvalósulása!

Tudom, sokan úgy vélik, mindez na
gyon szép, de talán kissé naiv, "nem e
világra való" gondolat, hiszen az élet
ben a gátlástalan törtetők eltiporják a
becsületes humanistákat - ez mindíg
így volt és, így lesz. Lehetséges. Mégis,
úgy gondolom, hogy az életnek nevezett
évtizedeket csak magasabb etikai síkon
érdemes Ieélní - a "kI1isztusi etika"
síkján. Ennél magasabb rendűt nem ta
láltam, pedig nem is vagyok istenhivő!
Az erre való törekvés, az önvizsgálat,
önkritika megterem:tJi az egyén belső

összhangját, a derűs békét, mely elvi
selhetővé, sőt gyakran széppé teszi az
életet - bármalyenek legyenek is a tő

lünk nem függő, külső körülmények,

MÉCS LAsZLÚ költő:

- Mikor én világra jöttem, először

édesanyám kezdte öntudatosttaní igen
primitíven bennem a Hőst, Krisztust.
Utána édesapám, a felekezeti kantorta
nító, kezében a kís-katekízmussal, mí
kor százhúsz szlovák gyereket tanított
magyarul egyetlen teremben egyszerre.

Itt már az a názáreti Jézus is öntuda
tosodott lelkemben, aki sírt Jeruzsálem
pusztulása [elett. Kassán, a premontrei
tanárok gímnázíumában, a felsőbb osz
tályokban már egyre jobban a Világ'
meg váltó öntudartosodott bennem, aki
sírt is Jeruzsálem pusztulása. felett, de
azt a parancsot is adta a halászokból
lett tanítványainak: "Vegyétek a Szent
lelket s elmenvén tanítsatok minden
nemzeteket."

Midcor' verseiket kezdtem írni, mínden
versírás előtt imádkoztam HOZlZá. Mí
ikoll" a Petőfi-centenárium óta a magyar
géniusz a pódíumra rendeht: Csehszlo
vákiá'ban, Erdélyben, Magyarországon,
majd' rmnden szereplésem előtt gyón
tam; Párizsban, Namurben, Lille-ben
stb. ugyanígy, hogy dacára a 'látszólagos
virrlágias költői hangnak és témának:
rníndíg O írjon, beszéljen belőlem -. a
Hős, akit nem szabad meghalna. enged,.
ni magunkban: Jézus Krisztus,

Nem voltam szentté avatva! Voltak
ifjúkori bűneim is: mocsarak között
jártam; de míndég Ö volt az Út, az
Igazság és az Élet - sem a Tudo
mány, sem a Költészet, sem a Művészet.

Ö! Mindenkí látta holdfényben a Bala
ton "aranyhídját", vagy a Fertő tó
amnyhídját; én ezen az Úton-Hídon
jártam, Si míndég hafiottam a fülemilék
dalát, báe ezer béka csúfondárosan bre
Ikegett. Ma is ezen a legbíztosabb Úton,
ezen az Aronyhídon jáa."ok hetvenöt éves
koromban. s váram, mikor érek Haza,
Hozzá a Tüls6 partra, s míkor mondía
nekem is a többi Vándorokkal együtt:
"Jőjjetek, Atyám áldottjai ..."

MENSAROS LASZLÚ színművész, a
Madách Színház tagja:

- Azt hiszem, nem használnék sem
mit az ügynek, ha nem őszdntén vála
szolnék, hanem: szép és bölcs szavakkal
megkerűlném a kérdés Iényegát, Az
igJa2lS'ág ugyanis IlIZ, hogy bár hivő kato
lilk!l1JS vagyok, hosszú idő óta nem fog
Ia:1koztatott ez a kérdés.

Jézusit elsősorban nem csak történel
miszemélynek vagy szimb61uIDnl3lktar
tom, hanem egy állandóan bennünk ég
velünk élő valóságnak, akii megváltja
az ernberben 'lévő - sajnos sokszor na
gyon is elhanyagolt' - jobbik ént, s eb
ben őszíntén szólva az én közreműkődé

sem még nem mondható kíelégítőnek,

Köszönöm, hogy a kérdés föltevésével
lelkiismereteme:t fölTázták, még akkor
is, ha a továbbiakba:n ez természetesen
konfliktusokat okozna bennem.
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NEMES NAGY AGNES költő, műior
dító:

- Természetes, ősí mozdulat az, aho
gyan az ernber ősd isteneit föMi formá
ba zárja, Szemet ad nekik, hogy lássa
nak, arcot ad nekík, hogy lássuk őket.

De ezek az ősi istenek nem jártak meg
egy nagy utat. A kezdet útjelzői ők, s
nem ismerik azt az, ívet, amely az em
beri gondolkodás, az idő lépcsőfokain a
földitől. a fizLkJait6a az elvontag vezet 
és vissza. Ezen az úton mi, emberek 
úgy érzem - megtudtunk valamít. Első

tudomásunk, magyarázat-keresésünk, fi
lozófiánk bizonyára a sokistenhit volt,
második lépésünk az egyistenhit felé ve
zetett, talán Elkhnátopmal, a vallásújító
fáraóvaí. Harmadik lépésünk pedig aJZ
absztrakció lépcsőfokain a mózesi volt,
a láthatatlan Isten megjelenése a tudat
ban, mint egy végtelenbe vesző lépcső

sor már "modelrálhatatllan" tetején. De
itt nem ér véget a történet.

Az ív vísszahajlík, "valaki a I.epcsőn
leszáll" i ahogy Victor Hugo írja. Jé
zus története nekem a meg/testesülés
története. Végső absztrakciónk, vég
so vágyaink, képzeletet túllépő kép
zeteink formába öltözése, Akárcsak a
művészet örökös gyötrődése, hogy a
megfjogJhatatlannak formát találjon. Mí
lyen formát? Emberi formát. A koi1M,t
lan hellyett korlátozottat, a végtelen he
lyett személlyeset, törékenvet. halandót.
J ézrus törékenylSége - talán ez az, ami
Iegmélyebben érint. Lehet-e többet lát
tatnri, 'lehet-e többet mondaní az időben,

"Isten versének ritmusában", mint em
beri formán át a határtalant?

A Jézus-kép előttem a végtelen esz
me kézfogása mulandóságunkkal.

OTTLIK Gl!:ZA író:

- Ha jól értettem, s a kérdés nem
az, hogy mít jelent J ézus a viliágnak,
az emberiségnek, az elmúlt és, eljöven
dő évezredeknek. hanem hogy nekem,
személyesen. budapesiti lakosnak kicso
dám Ö, akkor könnyű válaszolnl rá.

Uram és Megváltöm. Míként arra a
kérdésre is van felelet, van szó, hogy
példáuJl ki volt nekem egy kecskeméti
sZiŰletésű Szabó Erzsébet, Ottlik Gézáné.
Anyám. Fölöttem pedig a csíllagos ég.
De hogy mit jelent nekern a estliagos
ég, anyám vagy Jézus, ezen sem! elmél
kedni nem szoktam, sem válaszolni
nem tudok rá. Nem is tartozik másra,
bizalmas magánügye kettőnknek, nekem
és a csillagos égnek. Az emberi nyelv
eddigi [elentés-készíete, összetételének
szabályai, gondolkodásunk meglévő fo
galmi felszerelése nem teszi lehetővé,

860

hogy ilyen - nyelven-Inneni és nyel
ven-túli, intuitíve megragadható - tar
talmakat kifejezzünk. A legfontosabb
dolgokról nem tudunk beszélni, vagyis
gondolkozní sem. Létezésünk alapjai 
a hallgatás mélyén - sértetlenül őriz

nek ép, teljes tartaírnakat. A nyelv fel
tudja bontani roppant összetettségüket
rész-jelentésekre, érzelmi, indulati, eti
kai, esztétikai, gondolati, akarati [elen
tésekre. E2Jek az értelmezések mínd
csonkák, hamisak, Asz. író a nyelvet nem
ebben az értelmező, felbontó funkciój á
ban használja, hanem éppen ellenkező

leg, mondhatnánk visszaélve a nyelvtan
szarkezetével és a szavak [elerités-rend
szerével, versében, regényében a világ
eredeti épségét és teljességét igyekszik
visszaállítani. És ha ez, egyáltalán si
kerül neki, csak a szövegébe beáramló
hallgatásokkal síkerüíhet, Ha pedig
nincs benne a művemben mindez
anyám, az égbolt, Jézus, akkor semmi
sincs benne.

Nem néven nevezve kell jelen len
niük - a vers nem a csillagokról szól,
nem Jézusról, nem a költö anyjáról 
hanem valóságosam. Ha Ö nem áradt
bele a mégoly profán, világi jelentés
mozzanatokból összerakott művembe 
ha másként nem, hát mént srzomjÚság,
halhatatlan vágy, a szarvas kívánkozása
a szép htívlls pataIkra, - akkor nem
is hoztunk Iem-e semmit.

OVEGES JOZSEF fizikus:

- Dicsértessék az Úr Jézus, akin
botránkoztak farizeusok és írástudók.

Dicsértessélc az aranyszandálos előke
lőségek között mezítláoos Jézus.

Dicsértessék Jézus:, az Isten Fia, aki
nem rabszolgáktól cipelt, drágakövek
kel kirakott hordszéken, hanem köl
csönszamár hátán haladt virágesősúton
a hozsannázó nép között,

Dicsérjük Jézust, aki nem vetett gyil
kos követ a házasságtörő asszonyra, ha
nem kimentette a törvényesen felhatal
mazott, hóhéri kötelességük teljesítésé
re készülő ember-testvérei közül.

Dicsérjük Jézust, aki az őt háromszor
megtagadó Péterre bízta a mennyország
ku:1COO1i.t.

Dicsérjük Jézust, az Isten Fiát. aki
meglátogatta a megvetett vámost és szál
Iást vett nála.

. Kövessük Jézust, adjuk meg a csá
szarnak, ami a császáré és Istennek ami
az Istené. '

Kövessüik Jézust, viselkedjünk tövis
. koszorúzva is mint Istenfiak.



Segíts Jézus, hogy megnevelhessük a
farizeusokat, feleslegessé tehessük a hó
hérokat és jó szándékukat valóra vált
hassák a pilátusok.

Keresztre feszített Jézus, jöjjön el a
Te országod, aho[ egymást szerető, bol
dog emberiség bírja ezt a gyönyörű Föl
det és él bőséges gyümölcseível.

SZALÚCZI PELBART lelkész:

- "Is" kötőszóval kezdhetern CSaJk a
felkérésre adott válaset. Nagyot, szépet,
okosat írtalk oSlokJait Jézusról. Ami itt kö
vetkezik, míntegy folytatásként, az is
beletartozik egy teljesebb Jézus-képbe.

Ki nekem Jézus? Az, aki ."szeretett
engem, és föláldozta magát értem" (Gal
2,20). Sőt "előbb szeretett" (Jn 4,19).
Nincs kivétel! Mindenkit szeretett, és
mindenkíért feláldozta magát. A szere
tet és áldozat egy tövön fakad.

Vállalta a keresztet, "a kereszt botrá
nyát" (Gal 5,12). Kereszthalálát gyön
geségnek tekíntették, s "gy,öngeségében
ugyan megfeszítették, de lsten erejéből

él" (2 Kor 13,4). Oly erős, hogy ezt a
gyöngeséget is megengedhette magának,
vállalhatta. Ereje megnyilvánult abban
is, hogy a kereszten váltott meg. Meg
szabadított az eredeti bűntől, feloldozast
ad személyes bűneímtől, Van bűn és
rossz a maí víűágban iSI, de ez az áldo
zat mínden indokoltnak vélt pesszírníz
mus tövisét kihúzta. Mínden rossz va
~amlijóIlJaik árnyéka. Ahol rossz van,
hatalmasabban dolgozik a jó (G.
Green). Ez a jó nem rejtőzik el, csak
én fordíthatom el előle gondolataimat,
érdeklődésemet. Ha a . teljesség igénye
drányít, mmdíg megtalálom J ézust, O
nemcsak szíve rnélyéből sugárzó sza
vakkal vallotta meg szeretetét, hanem
élete odaadásával ís. Ennél nagyobb
szeretet és áldozat nincs (Jn 15,13). Ez
a szerétetből sarjadó áldozat mutatja
meg: mi lennék Jéz1IlS, nélkül, s mí le
hetek, hová juthatok általa. A kereszt
áldozat nyitotta meg az eget, az örök
boldogságot, Ez a míndenen elömlő jó
hír, evangélium tamalmának hatása.

Vállalta, hogy gyöngeségéről olvas
hassunk az Irásban más vonatkozásban
is. lzaiás jövendölése teljesedett: "Gyön
geségünket magára vette" (Mt 8,17).
"Örá is gyöngeség nehezedík" (Zsid
1j,2). De ha az egiész Jézust nézem, meg
bizonyosodik előttem, hogy ebben a
gyöngeségben erő nyilvánul meg (2 Kor
12,9). "Gyöngesége erősebb az emberek
nél" (l Kor 1,21). Csak az igazán erős

meri mutatnd gyöngeséget. E gyöngeség
mögött van végtelen gyöngédség és sze
retet. Egyetlen mondat minden magya-

rázat, fejtegetés helyett elég válasz a
míértre: O "nem olyan, hogy ne tudna
együttérezni gyöngeségeinkkel" (Zsid
4,15).

Vállalta azt az áldozatot is - s ez ds
erejét igazolja -, hogy síkertelenségeít,
kudareaít nem rejtette el, följegyeztette.
Nem úgy irányította teV1éikeny~ hogy
míndenben csak az eredményesség vi
lágítson. Az Oltártseeritség megígérése
után a ",kemélny beszéd" miatt tanítvá
nyai zúgolóditak, s "ettől' fogva tanít
ványai közül sokan (!) visszahúzódtak.
és többé nem jártak vele együtt"
(Jn 6,66). "Hánys,zor (!) volt, hogy ösz
sze akartarn gyűjteni gyermekeidet ...,
de te nem akartad" (Luk 13,34). "A
romlás fia" elveszett (Jn 17,12). Igy
akar nevelni, hogy le ne törjön a si
kertelenség, a kudarcot is számítsuk be
életünkbe és munkánkba, Meg arra is,
hogy nem a kudarcé az utolsó szó l Nem!
Hanem az áldozatos szereteté, a Jézus
erejéből biztosított győzelemé!

Mennyíre feltárja ez Jézus nagyságát
és erejét! Am, amit belénk akar árasz
taní, mert széret mínket és föláldozza
magát értünk. Lehet-e mást mondaní
-Iézusnak ezekről a vonásairól, mint
Szent Ágostont ismételni: Fecit et hoc
eiiruast Ez is a szeretet műve.

Csak egy másik kötőszóval fejezhető

be ez a gondolatmenet: a JézUJSSa1 fog
lalkozó foly,tassa magában: Ez is ...
"és" ...

SZANTÚ PIROSKA festőmúvész:

- Erról még soha senkinek nem be
széltem, még magamban sem fogalmaz
tam meg, hogy mít jelent nekem. Mi
helyt szavakba akarom foglalni, arcát
lannak érzem magamat, mert mínden
szó pontatlannak, kevésnek, üresnek,
mindenképpen .a lényeg csökkentésének
tűnik.

Azok, akiknek az írás vagy a szó a
kífeíezésmódjuk, megtehetak. Vagy a
bölcsek, vagy a soon tek. De én csak
egy festő vagyok, aki ábrázolásának a
módját keresem. Mert még azt is sze
rénytelenségnek érezném. ha Krisztust
magát próbálnám Iefestem, ezért talál
tam meg a magyar feszületeket. a ma
gyar arcú és testű Krísztusokad; Mert
ezekben benne van az az ember is, aki
a feszületet faragta vagy festette, és én
is, aki nézem és megfestem. Th néha
azt remélem. hogy annak, amit iránta
vagy őbelőle érzék, egy kis töredékét
talán sikerül megfogalmaznom a ké
pelmen,
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