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Hinni és látni
Jeruzsálemben
A keresztény közgondolkodás egyik sajátos problémája a "hit" és
"tudás" közötti különbségtétel zavara. Egészen egyszeruen szólva az
istenfélő ember "hisz" az Úrban, ugyanakkor a modem világ polgá
raként "tudja" mindazt, amit a korszeru tudomány tanít. Nem pusz
tán a különböző vallások esetenként eltérő hittételeiben, hanem ma
gában az életünk minden másodpercében jelenlevő Istenben és a
világ teremtettségében is "csak" hiszünk, míg másfelől úgymond
tudjuk, hogy példáu1 a Föld valahány milliárd évvel ezelőtt szakadt
ki egy másik égitestből, s az első sejtekből miként épült fel az egyes
ember és a földkerekség csodálatos univerzuma. A keresztény gon
dolkodók - mint Joseph Ratzinger bíboros teszi nemrég megjelent
tanulmányában - okkal hangsúlyozzák, hogy hitünk egyben tudás,
személyünkben és az egyház tagjaként természetes tudásunk is van
Istenről. Ám a mindennapi hívő, aki ráadásu1 csupán a saját anya
nyelvén ismeri a bibliai fogalmakat, könnyen áldozatul esik annak a
hierarchikus értékrendnek, amelyben az objektív tudás messze a ma
gasban trónol a szubjektív érzelmek, mint példáu1 a hit felett.

Ha "hitünk szent titkának", a megváltásnak és a feltámadásnak
apostoli tanúságát, a különböző istenbizonyítékokat és a teremtett
világ vallomását teremtőjéről egy pillanatra is feledjük, maga az
Isten iránti szomjunk és mindennapi istenkeresésünk is ellent
mond ennek a hamis értékrendnek. Naponta gondolunk Istenre,
imádkozunk hozzá, elmonclhatatlanul és láthatatlanul ott érezzük
őt az ima szünetének csendjében és e csend intenzitásának el
mélyülésében. Vagy legalábbis a keresés ösztönös bizalmában.
Kell lennie, ha ennyire vágyunk rá, ha életünket nem érezzük
teljesnek nélküle. A patak csak egy horhosba szalad, esztelen tá
volságban a nagy víztől: de mégis van belső tudása a tengerről,

hiszen már első cseppjében odakészül.
Hitünknek ez a belső bizonyossága miért lenne szubjektívabb

és esetlegesebb, mint például az olyan evolúciós "igazság", amit
éppen Ratzinger bíboros idéz jogos iróniával J. Monod sok kiadást
megélt tudományos könyve alapján? Miszerint a négylábú gerin
cesek úgy alakultak ki, hogy az őstengerből az őshalak a száraz
föld felderítésére szánták el magukat, s a kiválasztódás kényszere
folytán az ügyesebbeknek idővel lábuk nőtt. A tudomány iránti
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minden tisztelet mellett is nevetséges azt állítani, hogy ezt "tud
juk". Ezt csak hisszük (már aki), minden belső meggyőződésnél
kül: mert tudósok mondják, mert tanárok tanítják, mert a modem
világ minden tekintélye az ilyen állításokra épül. Mindez tudo
mányos feltételezésnek elfogadható, de bizonyossága sokkal ke
vésbé racionális, mint az a hétköznapi tapasztalatunk, hogy a dol
goknak van eredőjük, ezt az eredőt mindenható lénynek hisszük,
s igényünk van beszélni hozzá, gondolni rá, kémi tőle. Sőt, meg
köszönni neki azt, amiről mélyen és belülről sejtjük, sejtjük és
tudjuk, hogy nem a vak véletlen révén, nem "evolúciós úton"
történt meg velünk. Bár a "tudományos világnézet" az ember fel
szabadítását ígéri, valójában azt követeli tőlünk, hogy saját ben
sőséges érzelmeinket alárendeljük mások - a kiválasztottak, a
tudók - kijelentéseinek. De ha nem is tagadjuk a tudomány sM
munkra követhetetlen tételeit, legyünk biztosak abban, hogy saját
megélt hitünk semmivel sem alacsonyabb rendű a mások állítása
ira épülő tudásnál.

"Boldog, aki nem lát és mégis hisz", mondja a feltámadt Jézus
a tamáskodó Tamásnak an 24,29). Hiszünk, de mégis, az apostol
bocsánatos bűnét megismételve, látni is szeretnénk. Látni és tud
ni, hogy hitünk belső racionalitása kűlső jelekkel erősödhessert

már a földi élet során is. Egy szentföldi utazás, néhány jeruzsále
mi vagy betlehemi nap a teremtett világ szépségéről és gazdagsá
gáról tanúskodó turisztikai élmények mellett ezt a tudást villant
hatja fel a hívő emberben. Bár a katolikus egyház például az isz
lámmal szemben nem teszi kötelezővé a szent helyekre való za
rándoklatot, e helyek önkéntes tisztelete szép hagyománya val
lásunknak. E szokás lelki igényre épül, hiszen a helyszín meglá
togatása és meglátása hozzásegít a történet mélyebb megér
téséhez, a "hely szellemének" érzékeléséhez, a díszletek kép
zeletbeli felállításához és végeredményben a hit tudáselemeinek
erősítéséhez. Krisztus kereszthalálát és feltámadását termé
szetesen a szobánk falán lógó feszületen, a templomi oltáron és a
teremtett világban mindenütt újraélhetjük. De az emberiség leg
fontosabb történetének eredeti helyszínén sokszoros intenzitással
kínálja magát számunkra ez a lehetőség. Ugyanakkor persze nem
elegendő megérintenünk valami "szent követ", nem várhatunk
automatikus csodatételt a passzív jelenléttől. a hit és a tudás ke
gyelme csak sűrűbb e tájon, de semmiképp sem mond ellent a
Teremtő és a szabad akarattal felruházott teremtmény felbontha
tatlan szerződésének.

így számomra Jeruzsálem sem a közvetlen és teljes tudást, csak
a tudás elemeinek gazdagodását hozta. Elsőként talán abban,
hogy megértsem a helyszín kiválasztásának isteni logikáját - már
amennyire az ember egyáltalán megértheti Isten szándékát és lo
gikáját. Amióta a kereszténység egyetemes világvallássá lett, a
nem zsidónak és nem jeruzsáleminek született hívőbenmindig ott
motoszkál a sokszor talán végig sem gondolt, szégyenlősés tétova
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kérdés, a "miért éppen ott?" nem szemrehányó, de mégiscsak
kísértő felvetése. Jeruzsálemben e kérdésre könnyű választ kapni.
Jeruzsálem a hit városa, ahol a templomok olyan régi templomok
köveire épültek, amelyeket még régebbi templomok, szentélyek és
szentként tisztelt erődítmények maradványaira emeltek; Jeruzsá
lem az időtlenség városa, melynek sziluettjét az Olajfák hegyéről

elnézve az ember a megszólalásig közel érzi magához évezredek
kel ezelőtt élt emberek boldog vagy fájdalmas sóhajtását; Jeruzsá
lem a lélek városa, melyben az Óváros épített és a környező völ
gyek eldobált köveiből a lélek szól hozzánk, nyíltan és sugárzóan,
s földi életünk keretei félelmetesen összezsugorodnak e panoráma
láttán. Azonnal belátjuk. hogy ha Isten szándéka szerint fia meg
váltó halált szenvedett érettünk, emberekért, akkor ennek ponto
san ebben a városban kellett megtörténnie. Akárhány városba el
utazhatunk a világon, Jeruzsálemet látva megértjük, hogy csakis
ez lehetett a helyszín: korlátolt emberi tudásunkon valósággal át
süvít az isteni logika felismerése. Krisztusnak az emberi sors vál
lalásához egyetlen emberi életre és egyetlen helyszínre volt szűk
sége: és amikor megérezzük a helyszín kiválasztásának tökéletes
ségét, hitünk is gyarapodik a bizonyosságban. Ott ment be, a
völgy túloldalán, a Szent Városba: szamárháton, a kapun át,
ahogy rendeltetett.

Isten választásának logikáján túl a magunk vallási választásá
nak megértéséhez is közelebb visz egy jeruzsálemi zarándoklat. A
két másik nagy világvallás, a judaizmus és az iszlám hitünkhöz
kapcsolódó motívumait figyelmen kívül hagyva is valósággal
ránk zúdul a kereszténység sokféleségének néhány utcányi térbe
koncentrált látványa. Az ősiség kisugárzó ereje folytán talán a
Szent Sír templom tetejére fecskefészekként tapasztott etióp kolos
tor kopt szerzetesei teszik ránk a legnagyobb hatást. A valószínűt

lenül sovány, lebemyegbe öltözött férfiak füstbe és időtlen kántá
lásba burkolódzó istentisztelete, odúszerű cellájuk és évezredek
sivatagán átbillegő járásuk szinte sokkolóan kínálja számunkra az
időutazás lehetőségét. Bizony, pontosan ilyenek lehettek az első

keresztények. Ilyen házakban laktak, ilyen ruhákban jártak, ilyen
dalokat énekeltek és életük anyagi szegénységén pontosan így su
gárzott át a spirituális elragadtatás. Láttukra mégsem kell áttér
nünk a kopt vallásra. Mert míg az első keresztények a kétezer
esztendővel ezelőtti kor viszonyaihoz alkalmazkodtak, mi is a
magunk világának realitásai között valljuk ugyanannak a Krisz
tusnak a hitét.

Szépek a koptok, mert koptok, de ha az Isten szándékából mi
római katolikusnak születtünk, akkor nekünk a magunk vallása
nemcsak ugyanolyan szép, de ráadásul a miénk is. Ugyanezt érez
zük a hajdani cári birodalom sugárzását közvetítő orosz ortodox
templomok és apácák, a szír keresztények istentiszteletére palesz
tin kendőben és PFSZ-jelvénnyel érkező arab hívők, a szorgos ör
mények, a bizánci emlékeket őrző görög ortodoxok, a nálunk is
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hűvösebbnek látszó evangélikusok és a többi keresztény felekezet
sűrített jelenléte láttán. Szép látni a keresztény vallás sokszínűsé

gét, kultikus pluralizmusát, s Krisztus szenvedése és feltámadása
helyszínén nem méricskélhetjük egymáshoz kultuszaink igazság
fokát. De másfelől érezzük azt is, hogy akkor kapcsolódhatunk
ehhez a sokféleséghez, ha azon belül mi is egyetlen árnyalatot,
egyetlen felekezetet képviselünk épp olyan öntudattal, mint
ahogy a koptok, az ortodoxok vagy a protestánsok jelenítik meg
a maguk kultuszát. A megfeszítés helyén kell lenni bennünk annyi
alázatnak, hogy megértsük: személyünkben nem csilloghatunk a
színskála valamennyi árnyalatán, hitünk csakis egyetlen, jól felis
merhető színként gazdagíthatja a Krisztust ünneplő sokféleséget.

Az általános istenhiten túlmutató kereszténység egyik legnehe
zebb vizsgája önmagam, mint a világmindenség számomra egye
dül érzékelhető alanya és Isten, a világmindenség centruma közé
rendelt többi ember, azaz a közösség, az egyház üdvtörténeti
jelentőségének felismerése. Jeruzsálem segít megértetni velünk,
hogy nem magányos zarándokok vagyunk a városban és az élet
ben. A másik ember, a másik felekezet, a másik kultúra, az előző

évezredek e városban összesűrűsödőhite a mi hitünket is erősíti,

s éppen formai sokféleségében bizonyítja a forrás nagyszerűségét.

Hiszen nem felszínes minta, hanem örök és mélységes igazság
lehet az, ami ennyiféle szöveten átsugározva is ugyanazt a lénye
get, a kereszthalál, a feltámadás és a megváltás jó hírét közvetíti
hozzánk.

Minden nyelv és minden kultúra alkalmas a keresztény taní
tásra: hiszen az Evangélium az ember legáltalánosabb igényeire
válaszol. E lelki bizonyosságot a mai jeruzsálemi utcakép realitása
egyébként csak tovább erősíti. A várost megszálló, a szó szoros
értelmében állig felfegyverzett izraeli katonák és a sikátorok mé
lyén sötéten fenyegető iszlám szélsőségesekgyűlölete közti senki
földjén a jeruzsálemi keresztények a védtelenséget, a megbékélést,
a szeretetet képviselik. Jó ezt látni: különösen, ha tudjuk, hogy a
világtörténelemben nem mindig ez a magatartás jellemezte a ke
resztényeket. így értjük meg annak a vatikáni javaslatnak a mély
séges igazságát is, mely azt kívánja, hogy a politikai határokból
kiemelve Jeruzsálem - de legalábbis annak történelmi magja 
legyen a béke városa, a három nagy világvallás nemzetközileg
ellenőrzött zarándokhelye.

Míg a Via Dolorosa és a Szent Sír forgataga a keresztény hit
sokféleségével tanúskodik a forrás nagyszerűsége mellett, addig
egy karácsonyi betlehemi mise a római katolikus vallás
egyetemességének élményével ajándékozza meg a boldog és
mindhalálig szerenesés résztvevőt. Hatszoros katonai ellenőr

zésen jutunk át a helyszínre, még a Szent Katalin templomot öve
ző házak tetején is rohamosztagosok tanyáznak. De amikor (órák
kal az éjféli mise kezdete előtt) bejutunk a templomba, már nem
a megszállás és a politikum botrányára gondolunk. Német apá-
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cák, tajvani szerzetesek, ausztrál papok, lengyel diákok, afrikai
zarándokok állnak mellettünk: a misét pontifikáló jeruzsálemi
pátriárka pedig arab ember. Ember. E szent órában és e szent he
lyen végképp nem csak hisszük, hanem tudjuk is, hogy egyedül
ez számit. Minden ember testvérünk, és nagyon sok ember hit
testvérünk a római katolikus egyházban: a nyelv és a fajta sokszí
nűségével egymást és az Urat örvendeztetjük. Az éjféli mise mind
annyiunkban az otthonosságot idézi, de ez az otthonosság eddig
az egyiknek Budapestet, a másiknak Jerikót, Sidney-t, Varsót vagy
Washingtont jelentette. Egymás mellett állva és a Születés miszté
riumát annak szent helyén ünnepelve megértjük, hogy az éjféli
misék sokféle rész-otthonossága mind Betlehembőlered és a Bet
lehemre való önkéntelen emlékezést fejezi ki.

Szerencsés, aki személyesen is tanúja lehet annak, amint ez a
százféle otthonosság a betlehemi forrásnál ismét összegződik. A
személyes hit belső reménye és az Isten végső bizonyosságot ki
mondó válasza közti sivatagban - a földi létben - az ilyen lelki
és kollektív élmények már a sivatagon túli jövő előretolt oázisai
nak számítanak.:
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