


67. évfolyam VIGILIA Április

LUKÁCS LÁSZLÓ:

II. JÁNOS PÁLPÁPA:

TÖZSÉR ENDRE:

LAOOCSI GÁSPÁR:

TAKÁCS ZSUZSA:

KERESZTES

SZENT JÁNOS:

TüSKÉSANNA:

VISKV ANDRÁS:

T. S. ELIOT:

VASADI PÉTER:

MAURICE BLANCHOT:

OLÁH ANDRÁS:

KOSZTOLÁNCZV TIBOR:

Hivatásunk a szeretet
Keresztúti elmélkedések (Pákozdi István fordítása)

HALÁL ÉS FELTÁMADÁS

A halál - találkozás Krisztussal
Jézus, a Messiás, aki testben feltámado tt
Halál és feltámadás

A lélek sö tét éjszakája (részlet) (Takács Zsuzsa fordítása)
Cruciatio. Fordulópontok a középkori festett
Keresztrefeszítés-ábrázolás történetében

SZÉPIÍRÁS

Így szóltam, nem; Ámen (versek)
Pascal: Gondo latok (részlet) (Medve A. Zoltán fordítása)
Egy új Jónás jelei. Th . Mertonról, vagyis Mer ton Tamás
trappistáról (esszé) (I . rész)
Ha lálom pillana ta (Bende József fordítása)
félresikerült varázslat (vers)
Vázlatok A költők élete c ímű sorozatbó l (II. rész)

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

241
242

255
265
270

271

274

281
283

284
294
296
297

ZIMÁNVI ÁGNES: Weissmah r Bélával

MAI MEDITÁClÓK

BENEV ZSUZSA: Szálla alá poklokra

KRITIKA

304

312

S. VARGA PÁL: Magyar-e a magyarországi filozófia? Megjegyzések
Mészáros And rás A filozófia Magyarországon cím ű könyvéről 314

SZEMLE

(a részletes tartalomjegyzék a há tsó borító n) 318 ·

A 276., 277. és 278. oldalon középkori festett Keresztrefeszítés
ábrázolások



LUKÁCS LÁSZLÓ Hivatásunk a szeretet
A kereszténység két legnagyobb ünnepe közül az egyik meghódí
totta a világot: a karácsonya családok ünnepévé vált. Szekularizá
lódott korunkban azonban nyilvánvalóvá lett: a húsvét, a legelső

és legnagyobb keresztény ünnep nem tudott kitömi a hívők köré
ből. Az egyházon kívül állók nemigen tudnak mit kezdeni a hús
vét üzenetével: a feltámadás valóságával. Pedig - és erről már Pál
apostol drámai szavakkal tett tanúságot - a Názáreti Jézusnak
máig ható és a történelmet végérvényesen átformáló hatalma a fel
támadásában vált valósággá. "Ha Krisztus nem támadt föl, hiába
való a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek."

Ez a kettősség megfigyelhető az egyházművészetben is. A
Krisztus-ábrázolások többsége a Szenvedőt, a Keresztrefeszítettet
mutatja be. Sokkal ritkábbak és erőtlenebbek a Feltámadottat áb
rázoló alkotások. Érthető: a földöntúli életnek földi eszközökkel
való megjelenítésében kudarcot vall a legzseniálisabb művész is.

A karácsony - egyetlen ünnepi pillanatra legalább - fényt
derít az életünkre, felmutatva az ajándékozás és a megajándé
kozottság örömét. A húsvét viszont a halálunkat ragyogja be
túlvilági fénnyel: a sajátunkat és szeretteinkét: azokét, akik már
nincsenek köztünk, és azokét is, akiket előbb vagy utóbb el kell
veszítenünk.

"Szegény", mondjuk arra, aki meghalt: nyelvünkben ez a szó
lett az állandó jelzője az elhunytaknak. A feltámadás Evangéliuma
viszont azt üzeni: "Boldogok a Krisztusban elhunytak". Ez nem
oszlatja el félelmünket a haláltól és az azt megelőző szenvedéstó1,
nem szünteti meg szeretteink elvesztésének fájdalmát, de más meg
világításba helyezi a halált, és más távlatokat nyit az életnek is.

Jézus feltámadása nem csupán avval biztat, hogy az élet nem
zárul le a halállal, hogy szeretteinktől nem kell végleg búcsút
vennünk, hogya földi élet töredékes örömeit egyszer a tökéle
tes boldogság váltja fel. Rányitja szemünket az élet valódi értel
mére: a halált is legyőző szeretetre. Arra a szeretetre, amellyel a
Fiú utolsó leheletéig odaajándékozta életét, szétosztva közöt
tünk, és arra a szeretetre, amellyel az Atya egészen és végképp
magához öleli a halálból életre keltett Fiát.

Sokféle életpálya között választhatunk, mire, kinek szánjuk
oda az életünket. Valójában egyetlen emberi hivatás van, amely
mindegyiknek foglalata: szeretni Istent és egymást, befogadva
az ő szeretetüket. Így láthatjuk meg a töredék foglalatában az
Egészet, így élhetünk a felénk lopakodó halál tudatában is: már
feltámadottan.
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II. JÁNOS PÁL PÁPA

Keresztúti
elmélkedések

Colosseum, 2000

Bevezető imádság

"Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl ke
resztjét és kövessen engem" (Mt 16,24).

Nagypéntek estéje van. Húsz évszázad óta az Egyház azért
gyűlik össze ma, hogy Isten Fia földi vándorlásának utolsó lép
teire emlékezzék, és azt átélje. Most, mint minden évben, a Ró
mában lévő Egyház a Colosseumhoz vonul, hogy Jézus nyomait
kövesse, aki "keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Kopo
nyahelyre, amelynek héber neve Golgota" (Jn 1,17).

Itt vagyunk a hagyomány szerint Isten Fia via crucisán,
amely nem egyszerűen a könyörgések helye. Hisszük, hogy az
Elítélt minden lépése, minden gesztusa és minden szava, meg
mindazok, akik ott átélték és magukévá tették ezt a drámát,
folytonosan hozzánk szólnak. Krisztus szenvedésében és halálá
ban az Istenről és az emberről szóló igazság nyilatkozik meg.

Ebben a jubileumi esztendőben különleges odafigyeléssel
akarunk válaszolni ennek az eseménynek a tartalmára, hogy új
erővel szóljon értelmünkhöz és szívünkhöz, váljék a kegyelem
forrásává és hiteles részvétté.

A részvét annyit jelent, egy rész a miénk. Mit jelent az, hogy
Krisztus keresztjéből egy rész a miénk? Azt, hogya Szentlélek
ben megtapasztaljuk a szeretetet, amely Krisztus keresztjében
van elrejtve. Azt, hogy e szeretet fényénél ismerjük fel a mi sa
ját keresztünket. Azt jelenti, hogy újra felvesszük a vállunkra és
mindig ennek a szeretetnek az erejében haladunk előre... Halad
junk az életen át azt utánozva, aki "alávetette magát a kereszt
nek, anélkül, hogya gyalázattal törődött volna, s most Isten
trónjának jobbján ül" (Zsid 12,2).

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, nyugtasd meg szívünket a te
Lelked fényével, hogy amíg téged követünk a te utolsó utadon, ismerjük
meg megváltásunk árát, és váljunk méltókká arra, hogy részesedjünk
szenvedésed, halálod és föltámadásod gyümölcseiben. Általad, aki élsz és
uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
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I. állomás: Jézust halálra ítélik

"Te vagy a zsidók királya?" (Jn 18,33) - "Az én országom nem
ebből a világból való; ha az én országom ebből a világból volna,
szolgáim harcra kelnének, hogya zsidók kezébe ne kerüljek. De
az én országom nem innen való" (Jn 18,36). Pilátus hozzá tette:
"Tehát király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy ki
rály vagyok. Arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanú
ságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hall
gat a szavamra". Pilátus erre így szólt: "Mi az igazság?" A római
helytartó e ponton befejezte a kérdezősködést. Elment a zsidók
hoz és kijelentette nekik: "Én semmi vétket nem találok benne"
(Jn 18,38). Pilátus drámája e kérdésben rejlik: "Mi az igazság?" Ez
nem egy filozófiai kérdés volt az igazság természetére vonatkozó
lag, hanem egzisztenciális kérdés a saját igazsághoz való viszonyá
ról. Kísérlet, hogy meneküljön a lelkiismerete szava elől, amely
kényszerítőerővel kötelez az igazság felismerésére és követésére,
valamint készségessé tesz egészen odáig, hogy kimondjuk egy ár
tatlan ember felmentő ítéletét. A vádlók megérzik Pilátusnak ezt
a gyengeségét, ezért nem hagyjákabba. Eltökéltséggel követelik a
kereszthalált. Pilátus fél-intézkedését elutasítják. Nem elegendő a
kegyetlen megostorozás büntetése, amelyet a vádlottra rótt. Ami
kor a helytartó a megostorozott és tövissel koronázott Jézust be
mutatja a tömegnek, úgy tűnik, keresi a szót, közleményét,
amellyel lenyugtathatná a tér türelmetlenségét. Jézusra mutatva
mondja: "Ecce homo!" Íme az ember! Ám a válasz ez: "Feszítsd
meg, feszítsd meg!" Akkor Pilátus folytatja a vitát: "Vegyétek át
és feszítsétek ti meg; én nem találok semmi vétket benne" (vö. Jn
19,5-7). Egyre inkább meg van győződve róla, hogy a Vádlott ár
tatlan, de ez nem elég számára ahhoz, hogy egyetemes ítéletet
mondjon. A vádlók előhozakodnakaz utolsó okkal: "Ha ezt sza
badon bocsátod, nem vagy a császár barátja! Mindenki, aki ki
rállyá teszi magát, ellenszegül a császárnak" (Jn 19,12). Világos a
fenyegetőzés. Veszélyes lehet számára. Pilátus végleg megtörik, s
kimondja az ítéletet. Nem anélkül azonban, hogy ne adná kézmo
sása feltűnő jelét: "Nem vállalok felelősséget C..) ezért a vérért. Ti
lássátok!" (Mt 27,24) Ilyen módon ítélték kereszthalálra Jézust, az
élő Isten Fiát, a világ megváltóját. A századok során mennyi szen
vedést és halált jelentett az igazság tagadása! Az ártatlanoknak
kell megfizetniük az emberi képmutatás díját. A fél-ítéletek nem
kielégítőek. Nem elég mosni a kezünket. Az igaz ember véréért
való felelősség megmarad. Ezért imádkozott Krisztus oly nagy
odaadással minden idők tanítványaiért: Atyám, "szenteld meg
őket az igazságban. A te szavad igazság" (Jn 17,17).
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Krisztusunk, aki elfogadtad az igazságtalan ítéletet, add meg nekünk és
karunk minden emberének azt a kegyelmet, hogy hűségesek legyünk az
igazsághoz, és ne engedjük, hogy ránkés az utánunk jövőkre nehezedjék
az ártatlanok szenvedése miatti felelősség súlya. Neked Jézus, igaz
Bíránk, tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

II. állomás: Jézusra rakják a keresztet

A kereszt a gyalázatos halál eszköze. Római állampolgárt nem
volt szabad kereszthalálra ítélni; ez túl megaiázó volt. Az a pilla
nat, amikor a Názáreti Jézus felvette a keresztet, hogy hordozza a
Kálváriára, fordulópontot jelentett a kereszt történetében. A becs
telen halál jele, amely a legalantasabb emberek csoportjának van
fenntartva, itt kulccsá változott. Mostantól fogva ennek a kulcsnak
a segítségével az ember megnyithatja Isten mélységes misztériu
mának a kapuját. Krisztus műve folytán, aki elfogadja a keresztet,
saját lemeztelenítésének eszközét, az emberek megtudják, hogy
Isten a szeretet. A határtalan szeretet: "Annyira szerette a világot,
hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, meg
ne haljon, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). A kereszt által ez
az Istenről szóló igazság nyilatkozik meg. De nem tudna másként
kinyilvánulni? Talán igen. Isten azonban a keresztet választotta. Az
Atya a keresztet választotta Fia számára, és a Fiú a vállára vette,
felvitte a Kálváriára és rajta áldozta fel az életét. "A keresztben
van a szenvedés, / a keresztben van az üdvösség, / a keresztben
van a szeretet leckéje. / Isten, aki egyszer megértett téged, / sem
mi mást nem kíván, semmi mást nem keres" (lengyel nagyböjti
ének). A kereszt a határok nélküli szeretet jelképe.

Krisziusunk, aki elfogadtad a keresztet az emberek kezébó1, hogy Isten
üdvözítő szeretetének jeIévé változtasd az emberiség számára, add meg
nekünk és karunk minden emberének az ebben a végtelen szeretetben
való hit kegyelmét, hogy amikora következő évezred számára átadjuk a
kereszt jeiét, a megváltás hiteles tanúivá legyünk. Neked Jézus, főpa

punk és áldozatunk, tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

III. állomás: Jézus először esik el

"Isten ráhelyezte valamennyiünk bűnét" (vö. Iz 53,6). "Mi mind
nyájan mint a juhok tévelyegtünk, mindenki a maga útjára tért;
az Ur pedig őrá rakta mindnyájunk gyalázatát" (Iz 53,6). Jézus el
esik a kereszt alatt. S ez háromszor is megtörténik a "via
dolorosa" (a fájdalmak útja) aránylag rövid szakaszán. A kime
rültségtől esik el. A megostorozástól kivérzett test, a tövissel ko-
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ronázott fej. Mindennek következménye az erő hiánya. Leesik te
hát, s a kereszt a maga súlyával lenyomja a földre. Térjünk vissza
a próféta szavaihoz, aki századokkal előbb meglátta ezt az esést a
jövő perspektívájában. S minthogy saját szemeivel szemlélte: az
Úr szolgáját a földön, a kereszt súlya alatt, megmutatja esése iga
zi okát. Íme, "Isten ráhelyezte valamennyiünk bünét", A bűnök vol
tak azok, amelyek földre nyomták az isteni eIítéltet. Ezek jelentet
ték a kereszt igazi súlyát, amelyet a vállán hordott. A bűnök hatá
rozták meg az ő esését. Krisztus azonban erőltetve felkel, hogy
folytassa útját. A katonák, akik kísérik, hajtani akarják őt kiáltása
ikkal és ütéseikkel. Egy pillanat múlva a menet újra megindul. Jé
zus elesik és felkel. A világ megváltója így szótlanul fordul oda
mindazokhoz, akik elesnek. Bátorítja ólret, hogy keljenek fel. "Bűne
inket ő hordozta testében a keresztfán, hogy a bűnöknek meghal
va az igazságnak éljünk; az ő sebei által gyógyultunk meg" (vö.
lPt 2,24-25a).

Krisztusunk, aki bűneink súlya alatt esel a földre, és megigazulásunkért
kelsz fel, kérünk, segíts minket és mindazokai, akiket lenyom a bűn,

hogy újra talpra álljanak és folytassák útjukat. Add nekünk a Lélek ere
jét, hogy veled hordozzuk gyengeségünk keresztjét. Neked Jézus, bűne

ink súlya miait földre esőnek, tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Amen.

TV. állomás: Jézus találkozik édesanyjával

"Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fo
gansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a
Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávid
nak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mind
örökké, és királyságának nem lesz vége" (Lk 1,30-33). Mária em
lékezett ezekre a szavakra. Gyakran visszatért hozzájuk szíve tit
kában. Amikor a keresztúton a Fiával találkozik, különleges erő

vel talán éppen ezek a szavak jutnak az eszébe. "Uralkodni fog...
királyságának nem lesz vége..." - mondta az égi üzenet. Most
pedig, amikor halálra ítélt Fiát látja, amint viszi a keresztjét, ame
lyen meg kell halnia, emberi szavakkal ezt kérdezhetné: hogyan
teljesedhetnek be ezek a szavak? Hogyan uralkodhatna Dávid
háza felett? S hogyan nem lesz királyságának vége? Emberileg
ezek a kérdések érthetőek. Mária azonban arra is emlékezik, hogy
miután hallotta az angyal üzentét, ezt válaszolta: "Íme, az Úr
szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint" (Lk 1,38).
Most azt látja, hogy ezek a szavak mint a kereszt szavai teljesed
nek. Mivel anya, Mária mélységesen szenved. Mindenesetre most
is azt válaszolja, mint akkor, az angyali üzenetkor: "Legyen nekem
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a te igéd szerint!" Így, mint anya öleli át a keresztet az isteni elítélt
tel. A keresztúton Mária mint a világ Megválójának Édesanyja mu
tatkozik. "Ó, ti mindnyájan, akik az úton jártok, tekintsetek ide, és
lássátok: van-e hasonló az én fájdalmamhoz, a fájdalomhoz, amely
most ért engem" (Siralm 1,12). A fájdalmas Anya szól í9Y' a végső

kig engedelmes szolgáló lány, a világ Megváltójának Edesanyja.

Anyánk, aki végigjártad a kereszt útját Fiaddal, szenvedéstó1 meggyö
törten anyai szívedben, mégis mindig emlékezve a te legyen! szavadra,
és belül bizakodva, hogyaz, akinél nincs lehetetlen, beteljesítheti ígérete
it. Így könyörgött értünk, és a jövendő nemzedékek fiai számára azért a
kegyelemért, hogy hagyatkozzanak Isten szeretetére. Add, hogy szemben
a szenvedéssel, a visszautasítással, a próbatétel/el, akkor is, ha hosszúra
nyúlók és kegyetlenek, sohase kételkedjünk szeretetében. Jézusnak, a te
Fiadnak tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

V. állomás: Cirenei Simon viszi Jézus keresztjét

Kényszerítették Simont (vö. Mk 15,21). Így tettek a római katonák,
félve attól, hogya kimerült elítélt nem ér fel keresztjével a Golgotá
ra. Különben nem tudták volna végrehajtani a megfeszítés bünte
tését. Kerestek valakit, aki segített vinni a keresztet. Simonon álla
podott meg a tekintetük. Arra kényszerítették, hogy vegye magára
a súlyt. Elképzelhető, hogy nem értett ezzel egyet, sőt tiltakozott.
Egy elítélttel együtt hordozni a keresztet, bántó kihívás volt a sza
bad emberi méltóság ellen. Szándéka ellenére Simon felvette a ke
resztet, hogy segítsen Jézusnak. Egy nagyböjti énekben visszhan
goznak e szavak: "A kereszt terhe alatt Jézus elfogadja a Cireneit" .
E szavak megsejtetik ezt a teljes látásmód-cserét: az isteni elítélt
olyannak mutatkozik, mint aki bizonyos értelemben "a kereszt aján
dékát" adja. Nem ő volt, aki azt állította: "Aki nem veszi fel a ke
resztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám" (Mt 10,38)? Si
mon ajándékot kap. Ezáltal méltóvá lett. Ami a népség szemében
méltósága megalázásának minősülhetett,az a megváltás perspektí
vájában új méltóságnak számít. Isten Fia egyedi módon tette őt üd
vözítő művének részesévé. Vajon Simon tudta ezt? Márk evangé
lista Cirenei Simont "Sándor és Rúfusz atyjával" azonosítja (15,21).
Ha Cirenei Simon fiai ismertek voltak az őskeresztény közösség
ben, akkor valószínűsíthető,hogy ő maga is hitt Krisztusban, aki
nek a keresztjét hordozta. A kényszerűségből szabadon a készségre
jutott, az "Aki nem veszi fel keresztjét, nem méltó hozzám" szavak
belső megértésére. A keresztet hordozva bevezetést nyert a kereszt
evangéliumának ismeretébe. Attól kezdve ez az evangélium sokaknak
szól, számtalan cireneinek, a történelem során arra híva őket, hogy
Jézussal együtt vigyék keresztjüket.
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Krisziusunk, aki megadtad a kereszt hordozásának méltóságát Cirenei
Simonnak, e teher alatt kérünk, fogadj el minket is, fogadj el minden em
bert,ésadd meg mindannyiunknak a készség kegyelmét. Add, hogy meg
ne vonjuk tekintetünket azoktól, akik a betegség, a magány, az éhség, az
igazságtalanság keresztjére lettek kárhoztatva. Add, hogy egymás terhét
hordozva váljunk kereszted evangéliumának tanúivá, általad, aki élsz és
uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

VI. állomás: Veronika letörli Jézus areát

Veronika nem található az evangéliumokban. Ez a név nem szere
pel ott, jóllehet több asszony neve ismert, akik feltűntekJézus kö
rül. Lehet tehát, hogy a név azt fejezi ki, amit ez az asszony tett. A
hagyomány szerint ugyanis a Kálvária felé vezető úton egy
asszony utat tört magának a katonák között, akik kísérték Jézust,
és egy kendővelletörölteJézus arcáról az izzadságot és a vért. Ez
az arc megmaradt a kendőbe vésve; egy hiteles visszaemlékezés,
egy "vera icona", egy igazi képmás. Ez kötődik Veronika nevéhez.
Ha pedig ez így van, és gesztusa emlékezetessé teszi ezt az
asszonyt, akkor magában foglalja a róla szóló legmélyebb igazsá
got is. - Egy nap, amikor Jézus környezetéből bíráltak, Jézus
megvédett egy bűnös asszonyt, aki illatos olajat öntött Jézus lábá
ra és hajával törölte azt. Amikor Jézus észrevette, ezt mondta:
"Miért bántjátok ezt az asszonyt? Ő jót tett velem C,.). A testemre
öntött kenetet temetésemre nézve tette" (Mt 26,10.12). E szavakat
lehetne Veronikára is alkalmazni. Így mutatkozik meg az ese
mény mélységes mondanivalója. A világ megváltója Veronikának
ajándékozza arcának egy hiteles másolatát. A kendő, amelyen raj
ta maradt Krisztus arca, számunkra üzenet. Bizonyos értelemben
erre tanít: íme, minden felebaráti jótett, az igazi szeretet minden
gesztusa elősegíti a világ megváltójához való hasonlóságot. A
szeretet tettei nem múlnak el. A jóság, a megértés, a szolgálat
minden gesztusa az ember szívében kitörölhetetlen jegyet hagy,
amely mindig hasonlóbbá teszi ahhoz, aki "kiüresítette magát, és
szolgai alakot vett föl" (Fil 2,7). Így formálódik azonosságunk. az
identitás, az ember igazi neve.

Úr Jézus Krisztus, aki elfogadtad egy asszony önzetlen szeretetének je
Iét, cserébe pedig megajándékoztad azzal, hogy nemzedékek emlékeznek
nevével arcod uonásaira, engedd, hogy jótetteink, s mindazoké, akik
majd utánunk fognak jönni, hasonlóvá tegyenek hozzádés gazdagítsák a
világot a te végtelen szereteted újabb fölismerésével! Neked Jézus, aki az
Atya dicsőségének kisugárzása vagy, tisztelet és dicsőség mindörökkön
örökké. Amen.
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VII. állomás: Jézus másodszor esik el

"Féreg vagyok és nem ember, az emberek gyalázata, népem utá
lata" (Zsolt 22,7). Ezek a szavak jutnak eszünkbe, amikor Jézust
szemléljük, aki másodszor esik el a kereszt alatt. Íme, a föld porá
ban az elítélt! A kereszt súlya nyomta le, ereje egyre inkább el
hagyja. Erőlteti azonban és fölkel, hogy folytassa útját. Mit is
mond nekünk, bűnösöknek ez a második elesése? Még inkább,
mint az első, arra bátorít, hogy álljunk fel. Másodszor is fel kell kelni
keresztutunkon. Cyprian Norwid írta: "Nem magunk mögött az
Üdvözítő keresztjével, hanem az Üdvözítő után a mi keresztünk
kel!" Igazán rövid, de sokatmondó állítás. Arról, hogya keresz
ténység milyen értelemben a kereszt vallása. Arra utal, hogy min
den ember találkozik idelent Krisztussal, aki a keresztjét hordoz
za és elesik alatta. Krisztus, a maga részéről a Kálváriára vezető

úton találkozik mindannyiunkkal, és keresztje súlya alatt elesve
sem szűnikmeg hirdetni a jó hírt. Kétezer éve a kereszt evangéli
uma szól az emberiséghez. Húsz százada találkozik az eséseiből

felkelő Krisztus az eleső emberrel. E kétezer év során sokan meg
tapasztalták már, hogy az elesés nem jelenti az út végét. Az Üd
vözítővel találkozva, tőle hallották a bátorítást: "Elég neked az én
kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé" (2Kor
12,9). Megerősítve emelkedtek fel, és megajándékozták a világot a
keresztbó1 áradó reménység szavaival. Most, amikor az új évezred
küszöbét lépjük át, arra kapunk meghívást, hogy mélyítsük el en
nek a találkozásnak a tartalmát. Szükséges, hogy a mostani nemze
dék átadja a következő századoknak is a Krisztusban való
talpraállás jóhírét.

Úr Jézus Krisztus, aki elestél az ember bűnének súlya alatt és felálltál,
mivel magadra vetted és eltörölted azt, add meg nekünk, gyenge embe
reknek azt az erőt, amellyel mindennapjaink keresztjét tudjuk hordozni,
és hogy eséseinkbó1 fölálljunk, s a jövendő nemzedékeknek átadjuk a te
üdvözítő erőd evangéliumát. Neked Jézus, gyengeségünkben segítsé
günk, tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

VIII. állomás: Jézus inti Jeruzsálem leányait

"Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! Magatokat és gyerme
keiteket sirassátok! Mert íme, jönnek majd napok, amikor azt
mondjátok: Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem
szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak! Akkor azt kezdik
majd mondani a hegyeknek: Szakadjatok ránk! És a halmoknak:
Takarjatok el minket! Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a
szárazzal?" (Lk 23,28-31) Ezek Jézus szavai, amelyeket azokhoz a
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jeruzsálemi asszonyokhoz intézett, akik siratták, így fejezve ki
együttérzésüket az elítélttel. "Ne miattam sírjatok, hanem maga
tokat és gyermekeiteket sirassátok!" Akkor elég nehéz lehetett
felfogni ezeknek a szavaknak az értelmét. Próféciát tartalmazott,
amely hamarosan beteljesült. Kevéssel azelőtt Jézus Jeruzsálem
felett sírt, előre megjósolva annak szörnyűséges sorsát, amely
majd beteljesedik rajta. Most úgy tűnik, megint ehhez kapcsolja
szavait: "Sirassátok gyermekeiteket..." Sirassátok, mert pontosan
ők lesznek a tanúi, a részesei Jeruzsálem pusztulásának, annak a
Jeruzsálemnek, amely "nem tudta felismerni látogatásának az idejét"
(Lk 19,44). Amikor Krisztust követjük a keresztútján, és fellobban
szívünkben a szenvedése iránti együttérzés, nem feledhetjük el
ezt a figyelmeztetését sem. "Ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz
aszárazzal?" Nemzedékünknek, amely egy ezredévet hagya
háta mögött, inkább fel kellene ismemie "látogatásának idejét",
minthogy Krisztus mártíriumán siránkozzék. Már feltündököl a
feltámadás hajnala. "Íme, most van itt a kedvező idő, íme ez az
üdvösség napja" (2Kor 6,2). Krisztus mindannyiunkhoz intézi a
Jelenések könyvének szavait: "Íme, az ajtónál állok és zörgetek.
Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, beme
gyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem. Aki győz, annak meg
adom, hogy velem együtt üljön trónomon, mint ahogy én is győz

tem és Atyámmal ülök az ő trónján" (3,20-21).

Krisztus, aki e világra jöttél, hogy meglátogasd azokat, akik az üdvös
ségre várakoznak, add, hogy nemzedékünk felismerje látogatásod idejét,
és részelegyen a megváltás gyümölcsében. Ne engedd, hogy rajtunk és a
következő század szülöttei fölött sírni kelljen, mivel visszautasítottuk az
irgalmas Atya kezét. Neked Jézus, Sion szűz leányának Fia, legyen tisz
telet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el

Íme, Krisztus újra leroskad a kereszt súlya alatt. A tömeg pedig kí
váncsian figyeli, vajon van-e még ereje fölkelni. Szent Pál írja: "is
teni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan do
lognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem ki
üresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az embe
rekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megaláz
ta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil
2,6-8). A harmadik esés tulajdonképpen ezt fejezi ki: Isten Fia kiüre
sedését tkenozis), a kereszt alatti megaláztatását. Jézus megmondta
tanítványainak: nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon (vö. Mt 20,28). Az utolsó vacsora termében egé
szen a földig hajolt, a lábukat mosva akarta megtanítani őket a
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megaláztatás szokására. Keresztútján harmadszor a földre esve még
hangosabban kiált misztériuma. Halljuk meg hangját! Ez az elítélt, aki
a kereszttől roskad le a földre, közel már a kivégzés helyéhez, ne
künk mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6).
"Aki engem követ, az nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet vilá
gossága" (Jn 8,12). Nem csüggeszt el egy olyan elítéltnek a látványa,
aki a kereszt alatt zuhan a földre. Ez a halál külső megnyilvánulása,
amely közeledik. Magában rejti azonban az élet világosságát.

Urunk, Jézus Krisztus, te a kereszt megaláztatása által nyilvánítod ki a
világnakmegváltása díját. Add mega harmadik évezred emberiségének a
hit világosságát, hogy benned felismerjék Isten és ember szenvedő szol
gáját, legyen bátorságuk ugyanezen az úton követni őt, aki a megalázta
tás és a keresztáltal vezet el abba az életbe, amelynek nem lesz vége. Ne
ked, Jézus, gyengeségünkben támaszunk, tisztelet és dicsőség mindörök
kön örökké. Amen.

x. állomás: Jézust levetkőztetik, ecettel és epével itatják

"Amikor megízlelte, nem akart belőle inni" (Mt 27,34). Nem kí
vánt fájdalomcsillapítókat, amelyek elhomályosították volna ön
tudatát haldoklása során. Öntudattal akart agonizáini a kereszten,
beteljesítve az Atyától kapott küldetést. Ez ellentétes volt azzal a
gyakorlattal, amelyet a kivégzéssel megbízott katonák folytattak.
Amikor az elítéltet a keresztfára kellett szegezniük, megkísérelték
érzékelésének, öntudatának a tompítását. Krisztus esetében ez
nem történhetett így. Jézus tudja, hogy kereszthalála engesztelő

áldozat. Ezért akarja megőrizni éber öntudatát egészen a végső

kig. Enélkül nem fogadhatná el teljesen szabadon a szenvedésegész
valóságát. Neki föl kell hágnia a keresztre, hogy felajánlja az Újszö
vetség áldozatát. Ő pap, akinek saját vére által kellett belépnie a
szentélybe, miután örök megváltást szerzett a világnak (vö. Zsid
9,12). Öntudat és szabadság: ezek visszautasíthatatlan tulajdonságai
a teljes értékű emberi cselekedetnek. A világ annyi sok eszközét is
meri az akarat meggyengítésének és az öntudat megzavarásának.
Féltve, őrizve kell megvédenünk minden erőszaktól! A megenge
dett szándék, amely a fájdalom csökkentésére irányul, mindig tisz
teletben tartja az emberi méltóságot. Mélységében kell megérte
nünk Krisztus áldozatát, egyesülve vele, hogy el ne essünk, meg
ne engedjük, hogy az élet és halál elveszítsék értéküket.

Úr Jézus, aki teljes odaadásodban a mi üdvösségünkért elfogadtad a ke
reszthalált, tégy minket és a világon minden emberta kereszten bemuta
tott áldozatod részesévé, hogy létünk és munkálkodásunk szabadon és
öntudattal részesedje1< a te üdvözítő müuedben. Neked JéZIlS, főpap ésál
dozat, tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.
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XI. állomás: Jézust a keresztre szegezik

"Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámláIhatom minden
csontomat" (Zsolt 21,17-18). Beteljesülnek a prófétai szavak.
Megkezdődik a kivégzés. A pribékek ütései összeroncsolják a ke
resztfát és az elítélt kezét meg lábát. A kéz csuklóin erőszakkal

hatolnak át a szögek, ezek tartják az elítéltet agóniája kimondha
tatlan kínjai közepette. Testében és lelkében, amely a legérzéke
nyebb, Krisztus kimondhatatlanul szenved. Vele együtt két go
nosztevőt is megfeszítenek, egyiket jobbról, a másikat pedig bal
ról. Így teljesedik be a prófécia: "A gonoszok közé sorolták" (Iz
53,12). Amikor a hóhérok fölemelik a keresztet, megkezdődik a
három órán át tartó haldoklás. Be kell teljesednie ezeknek a sza
vaknak is: "Amikor felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz
vonzok" (Jn 12,32). Mi az, ami ebben az elítéltben, a kereszt agóni
ájában "vonzó"? Egy ilyen intenzív szenvedés látványa bizonyá
ra együttérzésre indít. De az együttérzés túl kevés ahhoz, hogya
saját életünket fűzzük ahhoz, aki a fán függ. Hogyan magyaráz
hatnánk, hogy nemzedékek egymásutánjában ez a borzasztó lát
vány számtalan sok ember seregét vonzotta, hogy hitük megkü
lönböztető jelévé váljék a kereszt? Férfiaké és nőké, akik
századokon át éltek és e jelre nézve adták az életüket? Krisztus a
szeretet erejével vonz a kereszthez, isteni szeretetével, amelyet
nem lehet elsikkasztani a teljes önátadással; végtelen szereteté
vel, amely fölemeltetett a földről a kereszt fájára, Krisztus testé
nek súlyával, hogy kiegyensúlyozza a régi bűnök terhével; ha
tártalan szeretetével, amely enyhít minden szeretet-hiányt és
megengedi az embernek, hogy újra oltalmat találjon az irgalmas
Atya kezei között. Kereszten fölmagasztalt Krisztus, vonzz min
ket is, az új évezred férfiait és asszonyait! A kereszt árnyékában
"járjunk a szeretetben, mivel Krisztus is szeretett minket és ön
magát adta nekünk, föláldozva az Istennek jó illatú áldozatul"
(vö. Ef 5,2)!

Fölmagasztalt Krisztusunk, keresztre feszített szeretet, töltsd el szioűn
ket szereteteddel, hogy keresztedben a mi megváltásunkjelére ismerjünk,
és sebeidtó1 átjárva éljünk és haljunk veled, aki élsz és uralkodol az
Atyával és a Szentlélekkel, most és mindörökkön örökké. Amen.

XII. állomás: Jézust meghal a kereszten

"Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek"
(Lk 23,34). Krisztus szenvedésének csúcsán sem feledkezik meg
az emberről, különösképpen nem azokról, akik közvetlen okai a
szenvedésének. Tudja, hogy az embernek, jobban mint minden
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más dologra, szüksége van a szeretetre; szüksége van az irgalom
ra, amely ebben a pillanatban kiterjed az egész világra. "Bizony
mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban" (Lk 23,43).
Így felel Jézus annak a gonosztevőnek, aki a jobbján függ és kéri
őt: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel"
(Lk 23,42). Egy új élet ígérete. Ez Jézus szenvedésének és közeli ha
lálának első gyümölcse. A reménység szava az emberhez. A ke
reszt tövében ott állt Mária, mellette a tanítvány, János evangélis
ta. Jézus ezt mondta: "Asszony, íme a te fiad!, és a tanítványnak:
Íme, a te anyád! S attól kezdve a tanítványa házába fogadta őt"

(Jn 19,26-27). Ez a végrendelete azoknak, akik szívének a legked
vesebbek. Végrendelet az Egyháznak. A haldokló Jézus azt akarja,
hogy Mária anyai szeretete átölelje mindazokat, akikért ő az éle
tét adja, az egész emberiséget. Rögtön utána Jézus felkiáltott:
"Szomjúhozom!" (Jn 19,28) Kihallatszik ebből az a szörnyen tik
kasztó elepedés, amely szinte égeti az egész testét. E szavak fizi
kai szenvedését fejezik ki. Azután hozzáteszi Jézus: "Istenem, Is
tenem, miért hagytál el engem?" (Mt 27,46; vö. Zsolt 21(22),2)
Ezek annak a zsoltárnak a szavai, amelyekkel imádkozik. A mon
dat, hangfekvése ellenére, egyértelművé teszi az Atyával valómély
séges egységét. Földi életének utolsó pillanataiban Jézus az Atyá
hoz irányítja gondolatát. A párbeszéd immár csak a haldokló Fiú
és az Atya között zajlik, aki elfogadja szeretetáldozatát. Amikor
elérkezik a kilencedik óra, Jézus felkiált: "Beteljesedett!" (Jn 19,30)
Íme, elérkezett a megváltás művének beteljesedése. A küldetés,
amelyért a földre jött, elérte célját. A többi az Atyára tartozik:
"Atyám, kezedbe ajánlom az én lelkemet" (Lk 3,46). Amikor ezt
kimondta, kilehelte lelkét. "A templom függönye kettészakadt..."
(Mt 27,51) A jeruzsálemi templomban a "szentek szentje" meg
nyílt abban a pillanatban, amikor az új és örök szövetség Főpapja

belépett oda.

Úr Jézus Krisztus, te amikor agóniád idején sem maradtál közömbös az
ember sorsa iránt, és utolsóleheleteddel rábíztad az Atya irgalmasságára
minden idóK férfiait és asszonyait, gyengeségeikkel és bűneikkel együtt,
tölts el minket és a jövendő nemzedékeket a szeretet Lelkével, hogy kö
zömbösségünk ne tegye üressé bennünk halálod gyümölcseit. Neked,
keresztrefeszített Jézus, Isten bölcsessége és ereje, tisztelet és dicsőség

mindörökkön örökké. Amen.

XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztró1 és átadják édesanyjának

o quam tristis et afflicta / Fuit illa benedicta / Mater Unigeniti (Ó,
mily nagy volt ama drága / Szűzanya szomorúsága / egyszülött
szent Magzatán). Visszaadták anyja kezeibe Fia élettelen testét.
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Az evangéliumok nem beszélnek arról, amit ebben a pillanatban
érzett. Mintha az evangélisták csöndjükkel akarták volna tiszte
letben tartani fájdalmát, érzéseit, emlékeit. Mintha egyszerűen

föltartóztatták volna azzal, hogy nem voltak képesek kifejezni.
Csak a sokszázados áhítat őrizte meg a "Piéta" képmását, bele
vésve a keresztény nép emlékezetébe annak a szavakkal ki nem
fejezhető szeretetkapcsolatnak a fájdalmát, amely az édesanya szí
vében fakadt az angyali üdvözlet napján, és amely érlelődött iste
ni Fia születésének várásában. Ez a szeretet nyilvánult meg a bet
lehemi barlangban, szenvedte első próbatételét már a templomi
bemutatáskor, és elmélyült mindazokkal az eseményekkel, ame
lyeket megőrzött és átgondolt a szívében (vö. Lk 2,51). Most en
nek a benső szeretetkapcsolatnak át kell alakulnia egy olyan egy
séggé, amely átível az élet és a halál határain. S így is lett, a száza
dok hosszú vonulatán: az emberek megállnak Michelangelo
Pietaja előtt; letérdelnek a Jótevő Mesta alakja előtt (Smetna
Dobrodziejka) a ferences templomban, Krakkóban a Hétfájdalmú
Szűzanya szobra előtt, Szlovákia Pártfogója előtt; és tisztelik a
Fájdalmas Anyát a világ minden részén lévő szentélyekben. Így
fogják fel azt a nehéz szeretetet, amely nem futamodik meg a szen
vedéssel szemben, hanem bizalommal hagyatkozik rá Isten gyen
géd szeretetére, akinél semmi sem lehetetlen (vö. Lk 1,37).

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra,
salve. Ad te clamamus... íllos tuos misericordes oculos ad nos
converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc
exilium ostende. (Üdvözlégy, Királyné, irgalmasság anyja, élet,
édesség, reménysé9, áldunk... Két szemed áldott sugarát for
dítsd ránk végre. Es Jézust mutasd nékünk, méhed szent gyü
mölcsét, hogy őt e számkivetés után lássuk!)

Eszközöld ki számunkra a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, hogy
amint te, mi is az utolsó leheletünkig kitartsunk a kereszt alatt. A te
Fiadnak, Jézusnak, a mi Üdvözítőnknek, az Atyával és a Szentlélekkel
együtt minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen.

XlV. állomás: Jézust testét sírba teszik

"Keresztre feszítették, meghalt és eltemették..." Krisztus élettelen
testét helyezik a sírba. A sírkő azonban nem művének végső pe
csétje. Az utolsó szó nem a csalásé, a gyűlöleté és az erőszaké. Az
utolsó szót a szeretet mondja ki, amely erősebb még a halálnál is.
"Ha a földre hullott búzamag nem hal meg, akkor egyedül ma
rad, ha azonban meghal, akkor bőséges gyümölcsöt hoz" (Jn
12,24). A sírbolt az utolsó szakasza Krisztus halálának, az ő egész
földi életének; legteljesebb áldozatának jele, amelyet értünk, a mi üd-
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vösségünkért vállalt. Jó korán, azonnal ez a sír a dicséret és az Isten
Fiának az Atya dicsőségében való felmagasztalásának első híradása.
"Keresztre feszítették, meghalt és eltemették, C..) harmadnapon
föltámadt a halálból." Jézus élettelen testének a Golgota lábánál
lévő sírba történő helyezésével az egyház megkezdi a nagyszom
bati virrasztást. Mária mélyen megőrzi Fia szenvedését a szívé
ben, és elmélkedik róla. Az asszonyok a szombat utáni nap kora
reggelén találkoznak, hogy fűszerekkel kenjék meg Krisztus tes
tét. A tanítványok összegyűlnek,az utolsó vacsora termének rej
tekében, amíg nem múlik el a szombat. Ez a virrasztás a sír mel
letti találkozással fejeződik be, mégpedig az Üdvözítő üres sírjá
nál. Akkor már a sír, a föltámadás néma tanúja beszélni kezd. A
követ elhengerítik, a belseje üres, a leplek a földön, ez az, amit a
sírhoz érkező János lát Péterrel együtt: "Látott és hitt" (Jn 20,8). S
vele együtt hitt az Egyház, amely ettől a pillanattól kezdve soha
sem fárad bele, hogy továbbítsa a világnak hite alapvető igazsá
gát: "Krisztus föltámadt a halottaiból, mint az elszenderültek
zsengéje" (IKor 15,20). Az üres sír a végleges győzelem jele, az igaz
ságé a hazugság fölött, a jóé a rossz fölött, az irgalmasságé a bűn

fölött, az életé a halál fölött. Az üres sír a reménység jele, amely
"nem csal meg" (Róm 5,5). "Reményünk halhatatlansággal teljes"
(vö. Bölcs 3,4).

Úr Jézus Krisztus, akit az Atya a Szentlélek erejében vezetett ki a halál
árnyékából a dicsőséges új élet fényébe, add, hogy az üres sír jeleszóljon
hozzánk és a következő nemzedékekhez; váljékaz élőhit, a nagylelkű sze
retet és a szilárd reménység forrásává. Neked Jézus, aki a világ történel
mében elrejtezett és győzedelmes jelenlét vagy, tisztelet és dicsőség

mindörökkön örökké. Amen.

Pákozdi István fordítása
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HALÁL ÉS FELlÁMADÁS

A halál .- találkozás
Krisztussal
Jelen eszmefuttatásunkban a halált elsősorban két nézőpontból

szeretnénk megvilágítani. Egyfelől a meghalás Krisztussal való ta
lálkozás abból a szempontból, hogy Krisztus minden embernek
-végső meg(télője és egyben az (télet kritériuma. Ebben a találkozás
ban az ember felismeri-visszakapja önnön igazságát vagy igazta
lanságát. Másfelől a meghalásban a halált vállaló-elszenvedő Jé
zussal is "találkozik" az ember, állást foglal Jézus halál-tettével
kapcsolatban: a halált "Jézussal való együtt-meghalásként" is vég-
beviheti. --

A feltámadt Jézus ítél meg bennünket

A keresztény felfogás egyértelműen állítja, hogy életünk végén Is
ten színe elé kell állnunk, s számot kell adnunk életünkről. Ezt a
bizonyosságot azonban mindig a remény összefügg és ébe .kell.he
lyeznünk. Mivel az ítéletre vonatkozó figyelmeztetés szoros kap
csolatban áll a kegyelem meghirdetésével, a jézusi megváltással,
hangsúlyoznunk kell, hogy Jézus az, aki ítélni fog, ő lesz a mi bí
ránk. "Mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke

előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, asze
rint, hogy jót vagy gonoszat tett-e" (2Kor 5,10). Joseph Ratzinger
hangsúlyozza, hogy az a Krisztus lesz a megítélőnk, aki 'azt
mondta magáról: "Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, ha
nem-hogy megmentsem" On 12,47). Különbség van Jézus saját
tette és Jézus szavának hatása között: "Van annak bírája, aki elvet
és nem fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el
az utolsó napon" On 12,48). Krisztus senkit sem küld kárhozatra:
,,6 tisztán megmentés, és aki vele él, az a megmentés és üdvösség
terében él. A kárhozatot nem ő szabja ki, hanem az akkor jön lét
re, amikor maga az ember marad távol Krisztustól. Akkor jön lét
re az elkárhozás, amikor az ember önmagába burkolózik. Krisz
tus szava mint az üdvösség ajánlata pedig csak láthatóvá teszi,
hogy az elveszett ember zárta körül és vonta ki magát az üdvös
ségből.~.

Következésképpen bizton remélhetjük, hogy megítéltetésünk
nem lesz sz üks égszerüen elítélés, hanem inkább megmentés,
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befogadás Isten otthonába és ajándékba kapott beteljesítés. Jog
gal mondja Ratzinger: "Az, aki ítél, nem egyszeruen Isten, a
Végtelen, az Ismeretlen, az Örökkévaló - amint azt vélhet
nénk. Isten inkább átadta az ítéletet annak, aki mint ember,
testvérünk. Nem idegen ítél meg bennünket, hanem az, akit hi
tünkben ismerünk. A bíró nem úgy lép majd elénk, mint az
»Egészen Más«, hanem mint egy közülünk, aki az emberi létet
bensőleg ismerte meg és szenvedte el.,,2

Jézus fog tehát megítélni minket, akit a hit szemével útitár
sunknak, közülünk valónak ismerünk. 6 pedig igazán ismeri,
mit jelent embernek lenni. Jézus életének a teljes emberi ko
molyságát hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat is, amikor kijelen
ti, hogy ő "emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondol
kozott, emberi akarattal cselekedett és emberi szívvel szeretett.
Szűz Máriától született, így valóban egy lett közülünk: minden
ben hasonló hozzánk, a bűnt kivéve" (GS 22).

Vannak teológusok, akik azt állítják, hogy az ítéletet nem
annyira a bíró külön tetteként, kívülről kihirdetett bírói végzés
ként kell elképzelni, hanem mint "önítéletet": az ember a Krisz
tussal való találkozásban magától ismeri fel egyértelműen, ki
csoda is ő voltaképpen. "A bírónak nem kell semmit tennie,
csak lennie" - mondja Hans Urs von Balthasar.' Szent János
tanítása szerint úgy tűnik, hogy az ítélet már most folyik:
"Most van az ítélet a világon" (Jn 12,31). A jövendő ítélet volta
képpen csak nyilvánosságra hozza a jelen ítélet érvényét. Már
most is Isten fiai vagy ellenségei vagyunk, az ítélet napján csak
kinyilvánul az, amivé földi életünkben váltunk (vö. Ijn 3,1-3).

A halálban, a Krisztussal való találkozásban tehát pusztán
napfényre kerül az ember életének igazsága, hiszen egy olyan
hiteles - sőt az egyetlen hitelre méltó - személlyel találkozik,
aki azt állította magáról, hogy 6 az út, az igazság és az élet (vö.
Jn 14,5).

Most számba vesszük, mi minden történik ebben a találko
zásban. Itt azonban óvatosan kell eljárnunk. A teológusok a
Szentírás eszkatológiai kijelentéseire vonatkozó hermeneutikai
megfontolásaikban nyomatékosan felhívják a figyelmünket arra,
hogy a "végső dolgokat", a halál "utáni" eseményeket nem sza
bad az egzakt egymásutániság szerint elképzelnünk. Ugyanak
kor az időbeliség teljes kizárása a halál utáni események tárgya
lásakor, és ezeknek az eseményeknek egyetlen pontszerü törté
nésbe, a halálba sűrítése azzal a veszéllyel jár, hogy az Újszö
vetség számos állítása magyarázat nélkül marad. Vannak, akik
el akarták törölni a halál és a parúzia közötti ún. közbülső idő

elképzelését, és kidolgozták a "halálban történő feltámadás" el
méletét." Ezzel azonban az Újszövetség számára idegen témát
vezettek be, mivel az Újszövetségben a feltámadásról mindig a
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parúziával és sohasem az ember halálával összefüggésben van
szó.' Ennek értelmében nem törekszünk arra, hogya halálba
mint pontszerű történésbe illesszünk minden "eszkatologikus"
eseményt. A "meghalva levés", de már Krisztussal való együtt
lét azonban lehet olyan referenciakeret, amelyben világos egy
ségbe hozhatók a különféle hitigazságok, megőrizvén ugyanak
kor a köztük fennálló különbözőségeket is. Ennek fényében ál
líthatjuk a következőket:

1) A halálban az ember Istent színró1 színre látja, Istennel
szembesül, de Istennek ez a megismerése nem valósulhatna
meg, ha nem tenné lehetővé egy emberi közvetítés. Szükséges a
krisztusi közvetítés, mert csak benne ismerhetjük meg Istent a
maga mivoltában, aki ellenkező esetben pusztán a Berzsenyi fo
galmazta égő Nap lesz számunkra, mely világít, "de szemünk
bele nem tekinthet" (Fohászkodás). Isten látása nemcsak hogy
egyedül Krisztus emberségén keresztül, hanem ebben az ember
ségben történik. Jézus megdicsőült emberségének örök jelentősé

ge van Istenhez való viszonyunk szempontjából. Az "ember
Krisztus Jézus" (lTim 2,5) közvetítő szerepe nem zárul le ezen
a földön," Az ember Krisztusban láthatja, szemlélheti, ismerhe
ti-ízlelheti Istent, Krisztusban Isten szemébe tekinthet. "A menny
boldogsága annak a barátságnak a beteljesedése, amelyet Krisz
tus szabadon felajánlott és az ember szabadon elfogadott. A ba
rátként való »Krisztussal lét« (Fil 1,23) képezi a mennyei örök
boldogság lényegét (vö. 2Kor 5,6-8; 1Tessz 4,17). »Isten színről

színre látásának« a témáját (IKor 13,12; vö. 1Jn 3,2) a bensősé

ges barátság kifejezéseként kell érteni (vö. a Kiv 33,11 azt
mondja: »Az Úr szemtől szemben beszélt Mózessel, miként egy
ember beszél a bardtjdoal-q"?

2) Ahogyan személyes megítéltetésünk a Krisztussal való ta
lálkozásban megy végbe, hasonlóképpen az utolsó ítélet is Krisz
tus megjelenéséhez kapcsolódik: Ő fog eljönni ítélni élőket és
holtakat. A végső ítéltre eljövő Krisztussal való találkozásunk
tehát összekötődik feltámasztásunkkal. Ez pedig találkozáspara
digmánkat illetően azt jelenti, hogy il, feltámadt Krisztust nem
csak "magam előtt látva" fogom megtapasztalni, hanem abba a
mélységes titokkal övezett eseménybe leszek bevonva, amelyet
az Atya feltámasztó tette jelent. A Jézussal való találkozásnak így
nemcsak egy dialogikus-revelatív, hanem egy ennél mélyebb,
ontológiai-teológiai dimenzióját ismerjük fel: az Atyának
ugyanaz a feltámasztó mozdulata ér el bennünket, amely a ha
lott Jézust is felkarolta.

3) Boros László, amikor azt állítja, hogya halál nemcsak a
vége, hanem végérvényesítése is életünknek, vagyis a végső dön
tés helye, sőt az első és mindent eldöntő teljesen személyes tett
lehetősége, akkor eszmefuttatásainak több helyén felhívja a fi-
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gyeimet arra, hogy ez a döntés a Krisztussal való legszemélye
sebb találkozásban megy végbe." Boros abból indul ki, hogy az
ember üdvözítése, a megistenülés nem mehet végbe, csak egye
dül a személyes, egzisztenciális dimenzióban: "Az ember nem
istenül meg anélkül, hogy ne tudna róla kifejezetten, miként el
sem kárhozik, hacsak világosan azt nem választotta. Senkit nem
lehet »mesterségesen« üdvözíteni, hanem az ember csak az Is
tenemberhez való személyes viszonyban, Jézus Krisztussal kö
zösségben nyeri el az üdvösséget.?"

Az pedig nyilvánvaló tény, hogya történelem egész folyama
tát és a föld millió egy szögletét tekintve, számtalan ember van,
akinek nem adatott meg, hogy földi élete során megismerje Jé
zust, és állást foglaljon vele szemben. Viszont nem üdvözülhe
tünk anélkül - s ez a Boros által hangsúlyozott másik alap
igazság -, hogy bensőséges találkozásban, egész lelkünkkel ne
ölelnénk át Őt. Ha pedig ez így van, akkor fel kell tételeznünk,
ki kell tüntetnünk egy emberi élethez tartozó helyet, amelyben
ez a találkozás létrejöhet, ez az élethelyzet pedig nem lehet
más, mint a halál eseménye. Ekkor kerülünk oly mértékben ön
magunk birtokába, hogy egészen, életünk szőttesének minden
rostja izzásában találkozni tudjunk Krisztussal, és végérvénye
sen dönthessünk mellette vagy ellene. A halálban szemtől

szemben állok majd a feltámadt Krisztussal, s e találkozás egy
örökké tartó közösség kezdetét jelenti. Azért gondolt el engem
Isten egykor, azért teremtett meg, s küldte el értem a Fiát testbe
szállva és "bűnné válva", hogy egykor ember-Jézusként kő

szönthessem őt, s az atyai házban ő végérvényesen testvérként
üdvözölhess en engem.

4) Azt is állítjuk, hogy az ember beteljesedése is megtörténik a
halálban: az ember teljessé, véglegessé, végérvényessé válik,
nem egy spontán beteljesedés folyamatában, hanem Isten Krisz
tus kegyelmét belénk árasztó, beteljesítő szeretetében. Krisztus
tökéletességéből,teljességéből részesedünk. A halálban lehetünk
végérvényesen fiak a Fiúban (vö. Gal 4,5-7; Róm 8,14-17).

5) A Krisztussal való különleges találkozás miatt a külön ítélet
hitigazságát az egyik .Jegdialogikusabb" hittitoknak tarthatjuk.
Itt válik világossá és "kezdődik el" az ember maga választotta
végső sorsa: Isten közelségének boldogító vagy fájdalmas meg
tapasztalása (a menny vagy a kárhozat). Most nézzük, milyen
kimenetele lehet ennek az ítéletnek:lb halálban Krisztus áll az
ember előtt, és világítóan, láthatóan, tisztán észlelhetően, a
megváltó szeretet jelével hívja. Krisztus örökre ott áll, hívó és
ajándékozni akaró szeretetével. Ha az ember a halálban Krisz
tus ellen dönt, az semmit sem változtat Krisztus szeretetén. Ez
a szeretet azonban örökké égetni fogja, mert bár állandóan a
közelében van, mégis visszautasítja (ez lesz majd számára a po-
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kol). Ha azonban Krisztus mellett dönt, akkor a krisztusi szere
tet örök fény, végérvényes beteljesedés lesz számára, határtalan
boldogságban; ez az Úr közelségének (a mennyországnak) az
örök elfogadását jelenti. Így a halál pillanatában végbemenő
döntés maga az (utolsó) ítélet."lo

a) Krisztus tehát azáltal ítél meg minket, hogy kinyilatkoztat
ja szeretetét. E szeretet tükrében kell az embemek önmaga fe
lett ítélkeznie. Ha Isten szeretete megszűnnék az elkárhozott
iránt, pokol sem létezne többé. Az elkárhozott ember kínja ép
pen az, hogy teljesen bezárkózik e szeretet elől, elhárítja a feléje
nyújtott kezet, elfordul a hívó tekintet elől, s e megátalkodott,
ugyanakkor szabad állásfoglalása által végtelen távolságra találja
magát attól az Istentől, akiről úgy érzi, hogy szeretetének örök
jelenlétével végtelen közelró1 perzseli.

b) A mennyország pedig nem más, mint "létállapottá vált
döntés a halálban Krisztus mellett"." Krisztus önkinyilatkozta
tása hozza létre a mennyországot. A menny lényegileg azt je
lenti: megismerjük Krisztust, létének teljes gazdagságában. A
megismerés pedig nem más, mint két lényegyesülése a szere
tetben.'! A Krisztussal való találkozás, az ő felismerése benső

részvétel személyes valóságában, szerető egyesülés vele.
c) Hasonlóképpen a végső megtisztulás is a Krisztussal való ta

lálkozásban történik. A tisztulás mértéke azonban a tisztulás in
tenzitásából adódik, s nem a tisztítótűzben eltöltött időből. Fáj
az embemek, hogy még nem egyesülhet teljesen azzal, akit sze
ret. Tudjuk, hogy a végső tisztulás fájdalma lényegileg más, mint
a kárhozat kínja, minthogy végérvényes sorsként nem három
lehetőség áll az ember előtt, hanem csak kettő (üdvösség vagy
kárhozat). A tisztuló ember is üdvözül: "A purgatórium hitigaz
ság, s ezért örömet és reményt kell, hogy ébresszen bennünk.
Tökéletes megtisztulásunk, jóllehet fájdalommal is jár, Istennek
az adománya, amelyet alázatos hálával kell fogadnunk.v"

6) Bruno Forte szentháromságos perspektívában mutatja be az
ítélet eseményét." A halál utáni Krisztussal lét az egész földi
élet folyamán megélt Krisztussal lét megpecsételése. Az ítélet
nem más, mint teljes egzisztenciánk igazságának a megmutat
kozása, annak az alapvető döntésünknek a napfényre kerülése,
amelyet életünk egészével hoztunk a Fiúval való közösségben
vagy az ő elutasításával. Az ítélő Krisztus nem despotikus, ha
ragtól elvakult bíró, hanem az Atya irgalmasságának arca, aki
teljesen átlát rajtunk, s megadja a bátorságot önmagunk teljes
igazságának elfogadására. .Krtsztus elfogadja a személyt, aki
megjárta a halál húsvéti exodusát, és tökéletesen részesévé teszi
annak, ahogyan Ő maga befogadta az Atya szeretetét: az ember
ily módon tudja értékelni teljes mértékben saját elfogadásának
szépségét vagy saját elutasításának tragikus súlyát. A Szentlé-
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15Bruno Forte:
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lek, az ítélet Paraklétosza segíti az embert, hogy kibírja Isten te
kintetét, hagyja magát szeretni, és világosan érzékelje, hogy sa
ját életével befogadta-e a Szeretetet vagy ellenállt neki. Krisz
tussal és őáltala az ember az Atya előtt áll, elérte őt az Atya
végtelen szeretete, és a Szentlélekben megismeri azt a
communiót, amely az élet és jóság örök Forrásához köti vagy
azt a távolságot, mely Tőle elválasztja.v'f

Azokról pedig, akik Isten kegyelmében és barátságában hal
nak meg, és akik már teljesen megtisztultak, azt mondja a Kato
likus Egyház Katekizmusa, hogy "örökre Krisztussal élnek" (023).
A Krisztussal való együttléthez pedig nem kellene s lehetne
már korábban, a halál előtt hozzászoknunk? Mikor máskor
szokhatnánk hozzá, ha nem a mostban, ebben "a halál felé tartó
életben"? Hitünk jól tudja, hogy az üdvösség mint a Krisztussal
való személyes egyesülés nem a halálunk után kezdődik, ha
nem a jelenben.

A feltámadt Jézus az ítélet kritériuma

Még ha csak röviden tárgyalhatjuk is, külön fejezetet kell szán
nunk egy olyan alapvető igazságnak, amely kevés keresztény em
ber hitében van jelen megfelelő tudatossággal. Ezt a hitigazságot
a Katolikus Egyház Katekizmusa így fogalmazza meg: "Halhatatlan
lelkében minden ember megkapja saját örök jutalmát, mindjárt
halála után egy külön ítéletben. Ez a külön ítélet életét Krisztus
hoz méri: akár tisztuláson keresztül, akár hogy közvetlenül be
lépjen az ég boldogságába, akár hogy önmagát örökre kárhozatra
vesse" (022).

Biztos tehát, hogy mindenki megmérettetik, s e megmérette
tésnél az alkalmazott mérce maga Krisztus lesz. Hogyan kell
ezt értenünk? - Két lényegi megállapítást tehetünk.

1) Először is nyilvánvaló, hogy az ítéletnél alkalmazott mérce
a Jézus Krisztussal kapcsolatos állásfoglalásunk, a vele szembeni
döntésünk lesz. A végső döntésünk az élet során meghozott ki
sebb-nagyobb döntésekből bontakozik ki. Minthogy az egzisz
tenciális jelentőségű tettek oda vannak rendelve a halálhoz,
nemcsak minden keresztény, hanem minden ember előkészíti és
valamiképpen begyakorolja üdvösségét.

2) Másodszor - mélyebbre hatolva - észrevehetjük, hogya
katekizmus ennél többet is mond: "Krisztussal szemben, aki az
Igazság, véglegesen nyilvánvalóvá válik majd minden egyes
ember Istennel való kapcsolatának az igazsága" (KEK 1039).
Mivel pedig az embert lényegileg (ontológiailag) éppen az Is
tennel való kapcsolata teszi emberré, Krisztusban, az Igazság
ban nyilvánvalóvá válik az ember igazsága is. Személyében Jézus
maga az Igazság, és - a II. Vatikáni zsinat szavaival - ő "a
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tökéletes ember". Milyen érdekes, hogy az első századokban,
amikor az egyház megpróbálta Krisztus identitását tisztázni,
bennünket használt vonatkozási pontként (Krisztus valóságos,
tökéletes ember, mint mi). Most viszont, amikor mi, emberek
vesztjük el identitásunkat, az egyház Krisztust állítja vonatko
zási pontként ("a tökéletes ember" - nevelővel): "Aki Krisz
tust, a tökéletes embert hittel követi, az egyre inkább emberré vá
lik" (GS 41, vö. GS 22 és 45).

Ezért az ő dicsőséges megjelenése, önmaga tökéletes feltárása
az ember végső, legmélyebb igazságát is megvilágítja, amely
éppen az Istennel való kapcsolatban áll.

Azt mondhatjuk, hogy maga ez a megjelenés már az ítélet,
mert Jézus maga a bíró, az ítélő, akinek az Atya a teljes hatal
mat átadta az ítélkezésre (vö. Jn 5,27), és ugyanakkor az ítélet
nek a kritériuma is. Benne mérettetik meg minden egyes em
bemek és az egész történelemnek végső mivolta."

Krisztus a "végső, utolsó ember" (az "eszkhatosz Adam" 
IKor 15,45), "a végérvényesen megvalósult ember, aki az em
bert önnön jövőjébe viszi, amely abban áll, hogy az ember nem
pusztán ember, hanem Istennel egységben élő ember".17

A halál lehet a meghaló Jézussal való találkozás

lBKarl Rahner: lur
Theologie des Todes.

Herder, Freiburg im
Breisgau, 1958, 72.

19VÖ. Karl Rahner 
Herbert Vorgrimler:
Teológiai kisszótár.

Szent István Társulat,
Budapest, 1980,

251-255; Karl Rahner:
lur Theologie des

Todes. 61-66.

Amikor Jézus meghalt a kereszten, valamiképpen mindannyiun
kat magába zárt. Az ő halálában "mindenki meghalt" (2Kor 5,14).
Ennek a halálnak azonban hatékony valósággá kell válnia mind
annyiunk számára. Ez az értelme a keresztségnek, amely a ke
resztre feszített Krisztussal egyesít. Azt mondja Szent Pál, hogy
mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában
keresztelkedtünk meg, és a keresztségben eltemetkeztünk vele
együtt a halálba, és halálának hasonlóságában egybenőttünkvele
(vö. Róm 6,3-5). "Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele
együtt élünk is" (Róm 6,8). "Attól fogva, hogy Krisztus meghalt a
világ üdvösségéért, attól fogva, hogy Isten élete és az ő dicsősége

e Megfeszített által végérvényesen a világba áradt, a világon nem
létezik Krisztus halálánál döntőbb jelentőségű esemény.r '"

Jézus éppen azt tette meg és szenvedte el, ami a bűn megje
lenése, kifejeződése és láthatóvá válása a világon: vagyis a ha
lált. S mivel ezt teljesen szabadon, szeretetből tette, ezáltal a ha
lál gyökeresen mássá lett, mint azelőtt volt. Jézus halála az ő sze
rető engedelmességének kifejezésévé lett, annak a szabadságnak
a megnyilvánulásává, amellyel Jézus egész teremtményi létét
átadta Istennek. Jézus halála által szellemi valósága maradandó,
reális-ontológiai természetű meghatározása lett a világnak. S
így a világ mint az ember személyes cselekvésének színtere is
mássá lett.19
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24VÖ. Karl Rahner:
lur Theologie des

Todes. 66-72.

Karl Rahner erőteljesen felhívta a figyelmet arra, hogy a ha
lál tett és elszenvedés egyszerre. Magának a személynek a tette
által belülről történik, ugyanakkor az életnek kívülről történő

megszakítása is. Mivel pedig a halál ennyire kétértelmű, ezért
alapjában véve misztérium. Az ember felől, egzisztenciálisan
közeledve a halálhoz, az mindig kettős arcot mutat: az üresség
és a semmi szakadékának tűnik, valamint egy titkon remélt be
teljesedés körvonalait sejteti.

A halált (a meghalást) az ember a szó legszorosabb értelmé
ben elszenvedi. Ezt viszont belülró1 Krisztus halálában való része
sedéssé formálhatja. A keresztény ember életében már nagyon
tudatosan elkezdődik a halálnak ez a Krisztussal együtt való vál
lalása egy különleges eseménnyel: a keresztséggel, amely egy
szerre meghalás és feltámadás Krisztussal." Hans Urs von
Balthasar is hangsúlyozza, hogy a keresztény ember élete és halá
la nem más, mint részesedés Krisztus életében és halálában." "A
keresztény, aki halálát Jézuséval egyesíti, úgy nézi a halált, mint
a Hozzá érkezést, és belépést az örök életbe" (KEK 1020). A ha
lál elkerülhetetlenségének tudata belülről határozza meg életün
ket. Az emberi életben már eleve és mindig jelen van a halál. A
halál okozta szorongásban a halál nem csupán az élet végén be
következő eseményként jelenik meg, "hanem inkább olyan ese
ményként, amely eloldja az embert az őt fogva tartó egyedi dol
goktól, és szembesíti azzal az igazsággal, hogy a halálban végér
vényessé válik az embernek Istennel, a világgal és egész önma
gával kapcsolatos alapvető döntése, amely áthatja egész életét".22

"A halált mindenekelőtt olyasminek kell tekintetünk, ami a
keresztény földi életben történik, a keresztény élet része, olyas
mi, ami jóllehet az egész végét jelenti, mégis az egész életben je
lenlévő belső valóság, oly módon, hogy egész életünk során ha
lunk bele a halálba (»man ... auf den Tod hinstirbt«). A halált
nem lehet átugrani, minthogy már elővételezzük azt, ami tulaj
donképpen utánunk következik.,,23

Karl Rahner azt mondja, hogy az ember kétféle módon nézhet
szembe a halálával. Ha a maga erejéből kíván megbirkózni
vele, akkor halála az első ember Istennel szembeni bűnös önál
lósulásának megismétlése és megerősítése lesz. Ha azonban fel
tétlen, hívő odaadással kitárulkozik a halálban a felfoghatatlan
Isten előtt, akkor Jézus engedelmes halálának személyes megis
métlésévé és elsajátításává, és így az ember üdvösséges cselek
vésének csúcspontjává lesz, mivel az ember most személyesen
teljesíti be azt a Jézus halálával való azonosulást, amelyet a hit
ben és a szentségekben egész életén át elővételezett, s így halá
la boldog halál és a beteljesülés kezdete lesz."

A halálban mint az egész embert érintő eseményben tehát min
den elvész. De éppen az ember mindent veszni hagyó, magához
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nem ragaszkodó mozdulatát járja át a krisztusi kegyelem a jelen
üdvrendben, s ily módon "a halál a keresztrefeszített Krisztus ke
gyelmének a csúcspontja, együtt-meghalás Krisztussal".25

A húsvéti misztérium azonban nemcsak nagypéntekből áll,
hanem belevirágzik húsvét hajnalába. Azzal a Krisztussal ha
lunk meg, akiről valljuk, hogy feltámadt és él. Ő, aki életét nem
kímélte, hanem odaadta értünk, visszakapta azt az Atyától. Mi
magunk is azt reméljük, hogy az Atya majd felkarolja halálba
hulló gyermekeit, nem enged veszendóbe menni semmit belő

lünk. A test feltámadásának hite éppen azt akarja kifejezni,
hogy az ember nemcsak szellemi-lelki énjében teljesedik be, ha
nem sokkal inkább egész saját világával és történelmével. Egész
életével tér haza Istenhez. Isten semmit sem hagy elveszni ab
ból, ami hozzánk tartozik. Magunkkal visszük fáradozásainkat,
csókjainkat, hazugságainkat, és minden személyes, egzisztenciá
lis mozdulatunkat. Isten összegyűjti minden könnyünket, és
nem hagyja elveszni egyetlen mosolyunkat sem. Nála nemcsak
életünk utolsó pillanatai számítanak, hanem megtaláljuk nála
egész élettörténetünket.26

Részesedés a húsvét misztériumában

27VÖ. Karl Rahner:
ZurTheologie des

Todes. 71-72.

28Franz-Josef Nocke:
Eszkatológia. 484.

Ebben az utolsó fejezetben eddigi megfontolásaink fényében né
hány következtetést szeretnénk levonni keresztény életgyakorla
tunkra nézve.

1) Azt mondja Rahner, hogy az embernek nemcsak azért kell
gondolnia a halálra, mert az élet egy halál felé tartó élet, hanem
sokkal inkább azért, mert a halál Krisztus Urunknak a titka. Mivel
pedig megadatott nekünk az a hivatás és kegyelem, hogy vele
együtt haljunk meg, az a mindennapi történés, amelyet az em
ber halálának nevezünk, és amely felé mindannyian úton va
gyunk, Isten titkai közé emeltetett."

2) Leszögezhetjük, hogya keresztény ember hitbeli kötelessé
ge a naponta történő meghalások és majdan a halál készséges
vállalása. Ez pedig csak akkor nem az abszurditás elfogadása
lesz, ha egy olyan halált vár az ember, amely kibékíti egymás
sal a tettnek és a szenvedésnek a dialektikáját: ezt a halált pe
dig Jézus Krisztus maga vállalta értünk. Az ő halálában kell
tehát napról napra részesednünk.

3) Amint korábban említettük, nem szabad elfelejtenünk,
hogy az ítéletre - mind a külön ítéletre, mind az utolsó ítéletre
- vonatkozó kijelentések is az evangélium részei. S ezeket így is
kell megfogalmaznunk. Franz-losei Nocke is hangsúlyozza, hogy
az ítéletre vonatkozó hitigazsájn~kbizony nem az elrettentés a
célja, hanem a reménykeltés.' O három pontban fogalmazza
meg a reménykedés lehetséges alapjait:
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a) Először is az ítélet nem egy idegen eseményként éri az em
bert, hanem pusztán nyilvánvalóvá teszi a helyzetét, tehát
őszinte önismeretre és becsületes életviteire törekedvén az em
bernek nem kell rettegnie a végső találkozástól. Jézussal való
baráti kapcsolatunk már most biztosíthat bennünket, hogy
"örömmel és bizalommal várjuk az ítélet napját" (Ijn 4,17).

b) Másodszor ebben az egymással "szemtől szembe" állásban
lehull minden álarcom, amellyel életem folyamán próbáltam el
rejteni rútságomat, vagyis Jézus megszabadít felvett "szerepe
imtől" (personae), és felszabadít arra, hogy önmagam lehessek,
igazi "személy" (persona), a szerepjátszás minden kényszere
nélkül. S ha ez hitem-reményem szerint így van, akkor bátran
már most a jelenben sokkal nagyobb őszinteséget, átlátszóságot
és önkiszolgáltatást kell megkockáztatnom.

c) Harmadszor pedig tudatában kell lennünk, hogy az igazság
órája életünknek a szép, jó, értékes, nemes vonásait is mind se
gít felismerni, helyes fényben "megítélni".

3) Ahhoz, hogy halálunkban helyesen hozhassuk meg életünk
legfontosabb döntését, már most el kell kezdenünk helyes dönté
seket hozni és megtérní.P Mivel életünk gyakorlás az ítéletre, úgy
kell azt elrendeznünk, hogy tekintetbe vegye a halál komolyságát.
Azt mondja Kempis Tamás: "Vedd bizonyosra, hogy az életednek
folytonos halálnak kell lennie.,,3o "Scias pro certo, quia morientem
te opportet ducere vitam." Folytonosan meghalóként kell élnem,
meghalva a bűnnek, együtt-meghalva Krisztussal Istennek.

4) Ily módon arra is támpontot kaphatunk, hogyan tekint
sünk a nem keresztények halálára. A Gaudium et spes azt mond
ja, hogya keresztény ember a húsvéti misztériumban részese
dett és Krisztus halálához hasonul (22). De azt is kimondja,
hogy Krisztus minden emberért meghalt, s mindenkinek csak
egy végső hivatása van (az isteni). Vallanunk kell tehát, hogya
Szentlélek mindenkinek lehetőséget ad arra, hogya húsvét titká
ban részesedjék. Aki hittel, reménnyel, szeretettel vállalja a ha
lált, még ha nem tud is róla, részesedhet Krisztus halálában. Jo
gosan tehetjük fel a kérdést: Vajon hol részesedik minden em
ber a húsvéti misztériumban, Krisztus halálában és feltámadá
sában, a legnagyobb szeretet-, és engedelmesség-tettben, ha
nem a halálban, a naponta történő önzetlen meghalásban,
amely per definitionem Krisztussal való találkozás?

5) Valójában nem tudom, mi vár rám halálomban, de hiszem,
hogy "Krisztus által és Krisztusban világosság derül (. ..) a halál
rejtélyére, amely Jézus evangéliuma nélkül összezúzna bennün
ket" (GS 22). Megfordítva pedig azt mondhatjuk, hogy halálom
ban, a Jézussal való találkozásban végérvényesen fény derül
majd arra, mit is jelent embernek lenni, s Jézusban milyen isteni
életre hívott meg bennünket az Atya.
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A misszionáló
ősegyház

feltámadásba
vetett hite

Jézus I a Messiás I aki
testben feltámadott
Húsvét Szent Három Napja (Sacrum Triduum Pasquale) két provo
katív eseménnyel szembesítette korának gondolkodó embereit,
valamennyi kultúrában, úgy a történelmi múltban, mint a jelen
ben és a jövőben. Az egyik: Isten Fiának, küldöttjének, a Messiás
nak botrányos kiszolgáltatottsága, elítélése és halála; a másik: test
szerinti és egyedülálló feltámadása, ugyanis ő nem erre a világra
támadt fel (zárt ajtón át érkezett), de mégis tapasztalható volt va
lóságos testi létében is (evett, tapintható volt).

A feltámadás misztériumának elfogadását állítsuk most ma
gunk elé a kérügma kovászának fényében. Mint három véka liszt
be, úgy került a misszionáló keresztény hit kovásza az antik kul
túra gondolatvilágának lisztjébe: filozófiai felfogások, vallási kultu
szok és helyi népszokások elegyébe (vö. Mt 13,33). A görög-római
vallási és filozófiai rendszerek számára a test feltámadása abszur
ditás volt. Pál apostol, Krisztus húsvéti misztériumának elkötele
zett hirdetője missziója során mindvégig szembesült az antik kul
túra szembehelyezkedésével: második missziós útján a hellén szel
lemi fellegvárban, Athénben udvariasan elutasították őt Jézusnak,
a Krisztusnak a halálból való feltámadásba vetett hite miatt (vö.
ApCsel 17,32); missziós útjainak utolsó szakaszában pedig Heró
des Agrippa királynak bizonygatta a próféták alapján a Messiás
szenvedéséról, haláláról és feltámadásáról vallott hitét; s hirdette
azt, aki Jézus volt, és mint Messiás, elsőszülött a halottak közül.
Végül a királynak szegezte a kérdést: Hiszel-e a prófétákban Agrippa
király? (ApCsel 26,26) - merthogy végső soron ezen hite miatt ál
lították a király bírói széke elé, és ezért fellebbezett a császárhoz,
mivel ez az államigazgatás szerint nem volt bűncselekmény.

A misszionáló ősegyház feltámadásba vetett hitének alapvető

problémáját találóan foglalja össze Karl Rahner A hit alapjai
című munkájában. Szerinte az, hogya Názáreti Jézus feltáma
dott-e vagy sem, meggyőző érvelés vagy elfogadási hajlam kér
dése. De maga a tény, hogy vele kapcsolatban mindenkinek vá
laszolnia kellett, mégpedig "igennel vagy nemmel" "a kérdés
re": Van-e (egyáltalán lehetséges-e a) feltámadás? Ez a feltáma
dott Jézusról való tanúságtétel provokatív alapja.

Az apostolok nemzedékét követő évszázad egyik "kardinális"
kérdése volt a test feltámadásában való hit, amely nélkül a ke
reszténység hitvallása felesleges és hiábavaló (vö. IKor 15,14).
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Az apologéta irodalom
a feltámadásról

Gnosztikus tévtanok

Iréneusz a
gnosztikusok ellen

A keresztény apologéta irodalom -vagyis a krisztusi hit lét
jogosultságát és igaz voltát alátámasztó írások - a feltámadás
ban való szilárd meggyőződést vallják, a relativizálás vagy
merő allegorizálás lehetőségét eleve kizárják. Tertullianus fi
gyelmeztetése jól kidomborítja a keresztény tanítás lényegi ál
lásfoglalását: caro salutis cardo, vagyis a test feltámadásának té
nye az üdvösség lényegi felismerésének alapja.

A művelt antik világ állásfoglalását plasztikusan fogalmazza
meg Kis Ervin Órigenészről írt regényének egyik epizódjában:
amikor a fiatal sebészorvos a test feltámadásáról halott, akkor
"akaratlanul is felkacagott". Az elenyészett testet látó és tapasz
taló embereket nem hatotta meg Ezekiel csontmezőről való láto
mása (vö. Ez 37,1-14). Az elhamvasztás római gyakorlata mel
lett ironikusan fogalmazzák meg a kereszténység elfogadása
ellen érvelök - mint Atenagorász hitvédő atyától ismerjük (Kr,
u. 2. sz. közepe) - abszurd kérdését: Mi van akkor, ha a tenger
be esett keresztény embert megeszik a halak, a kihalászott hala
kat pedig megeszik más keresztény emberek? (A feltámadásról 4)

Az apologéta atyáknak nemcsak a görög filozófiai kultúra
örökségéhez ragaszkodók kategorikus visszautasítása jelentett
gyötrelmes problémát, hanem a gnosztikusok kompromittáló
fellépése is. Ők a testet eleve feleslegesnek, tehernek vagy "bör
tönnek" tartották, ahonnét a léleknek, a szellemi személyiség
nek ki kell szabadulnia; mert szerintük a megváltás voltakép
pen ez. Minden lényeg, emberi összetevő kerüljön vissza a he
lyére, ez az igazi cél: az apokatasztaszisz tón pantón (mindennek
a maga eredetei helyre való visszaállítása).

A gnosztikusok merő allegorikus magyarázata szimbólummá fo
kozta le a feltámadás emberi egészét. Az "Ember" maga Jézus volt,
a legkiválóbb (bár nem minden elméletük tartotta annak), magasz
tos szellemi valója csupán valamiféle emberi alakot vett fel, vagy
romolhatatlan, felsőbbrendű (asztrális) corpust (látható, de felsőbb

anyagot, a quinta essentidi), hogy a romlandó anyagiságba bukott al
sóbbrendű szellemi társaival kapcsolatot tudjon teremteni a "meg
szabadító tudás" átadására, és ezáltal ők le tudják vetni testi valóju
kat, felemelkedjenek eredeti, mennyei helyükre. Mások szerint a
szellemi (a pneumák létrendjébe tartozó) Krisztus levetette és ott
hagyta az alsóbbrendűt, a Jézust, akit eszközül használt, aki hozzá
tapadt; eszerint a Megváltó tulajdonképpen két személy volt. Ez a
lelket és testet élesen szembeál1ító, az elszakadásban üdvösséget
hirdető dualizmus kedvezett a hellén filozófiai gondolkodásmódot
őriző, a Krisztusról szóló tanítás iránt érdeklődöknek a "megoldás"
megtalálására, de az apostoli tanítás számára zsákutca volt.

Sem a kereszthalál valóságos testi kínját, sem a feltámadás testi
realitását nem lehetett merő allegorizálásnak tekinteni, vagyis
relativizáltan magyarázni. Bár a korábbi időkből utalásokban is-
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"Elsőszülött a halottak
között"

Az igazak feltámadása

A vértanúk tisztelete

merjük a gnosztikusoktól való radikális elhatárolódást, például az
apostoli atyáknál és az őket felváltó nemzedéknél, az apologéták
nál (vö. 1Clem. 25; Justinus, Dial. c.j. Triphon. 80-83, fragm. De
ress 14; Tatianosz Or. adv. Grecos 6,13), a gnosztikus eszmék fel
számolása a 2. század végi keresztény tanítók feladata lett. Így
Iréneuszé, aki főként ezen eretnekek ellen írt a feltámadás tárgyát
illetően művének záró könyvében. Hangsúlyt helyezett arra, hogy
Krisztus feltámadásában a mi testünk támad fel (Adversus Haereses
V,14), és ennek evilági kötelékébó1 való felszabadulását szintén
megvilágította; a mi testünk Krisztus testével való egyenló'ségét ál
lította (AH V,14); és azt is, hogy az Ő teste, a tényleges emberi
test feltámadása az Atya szándéka és terve volt (AH V,15).

A feltámadás Krisztushoz kötődése ezen szövegekben erőtel

jesen megmutatkozik, hiszen ó' az elsőszülött a halottak között
(vö. Jel 1,5), ó' a teremtés elsőszűlőttje (vö. Kol 1,15). Az Első

szülött feltámadása tehát - mint azt kezdettől fogva hangsú
lyozzák - teljes és valóságos, testi-lelki mivoltában kiemelked ó'
és megismételhetetlen esemény. Ezzel tisztában volt az apostoli
igehirdetés, de magyarázata igencsak nehéznek mutatkozott. Ő
ugyanis érinthető, bár ugyanakkor zárt ajtókon keresztül érke
zik. Későbbi, de a múltra nézve igencsak konzervatív szerzőt

érdemes itt idézni (ami a hagyományőrzés nyomon követése
miatt is indokolt), Poitiers-i Szent Hirariust: resurget non aliud
corpus quamvis in aliud (Ő feltámadott nem más testben, hanem
másként; in ps. 2,41). Mindmáig maradandó értelmezési kihívás
a Feltámadottról szóló igehirdetésben, hogy mint Ő, mi is teljes
létünkkel azonos testben támadunk fel, de Istentól ajándékozott
megújult formában. Mert bár:

Romlásra vetik el - romolhatatlannak támad föl.
Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl.
Erőtlenségben vetik el - erősségben támad föl.
Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl (l Kor 15,42-44).
Ez magával hozta a kérdést, mikor és milyen formában támad-

nak fel hozzá hasonló létre az Ő hitében elhunytak. Nézd, újjáalkotok
mindent (Jel 21,5) - szólt a Feltámadott a patmoszi látnok, János ál
tal. Kezdeti felfogás szerint az Úr második eljövetelekor támadnak
fel az igazak, addig - mint István diakónus, a protomártír - el
szenderűltek az Úrban (vö. ApCsel 7,60). Ez a kifejezés a katakom
bák klasszikus sírfelirata lett. A Feltámadott dicsőségének kinyilvá
nításakor még nem nyilvánul meg övéinek dicsősége ezen a földön,
ezer évig az igazak földi boldogságában fognak élni (kiliaszmosz),
tehát ezer évig még voltaképpen egy másik várakozásban léteznek,
és csak utána lépnek át az örök, mennyei dicsőségbe.

Ezen felfogáson a vértanúk tisztelete változtatott. Az a meg
győződés terjedt és erősödött, hogyavértanúk szenvedésükben
Krisztus erejét és látható jelenlétét kapják meg, ahogy az első
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Szentéletű remeték

A Feltámadott és
szentjeink kapcsolata

A feltámadott test

példakép, István diakónus. Ezért nem féltek attól, ami rájuk várt,
hitték, hogy a szenvedés egy pillanatában az ég előttük is meg
nyílik, Meglehet testük megcsonkított roncs, vagy a lángok marta
léka lesz, de őket az ég, az örök otthon várja. Hiszen már itt a föl
dön a mennyek polgárai voltak (Hermász Péld. 1). Életük a halál
ban csupán megérkezés, és nem újabb várakozás, ami Jézusnál
három nap volt. Nekik már nem bizonytalan az idő az Úr érkezé
séig, míg a többi keresztény elhunytnak igen. A kettős várakozás
elgondolása a vértanú Krisztustól való "elszakadását", vagy in
kább távolmaradását jelenti, de nem lehetett az hitük erejében. Így
erősödött az a meggyőződés, hogy a vértanú lelkét azonnal az
örök otthon boldogsága várja; ám ez csak a vértanúk kiváltsága.
Ez a nézet megmaradt egészen az ún. "konstantini fordulatig" .

Azzal, hogy Nagy Konstantin nemcsak engedélyezte, hanem
támogatta is a kereszténységet, sőt Nagy Theodósziosz rendel
kezése szerint hivatalnok és katona csak keresztény lehetett, a
Római Birodalom határain belül a vértanúság lehetősége is
megszűnt. A világot elhagyó és arról végérvényesen lemondó,
sőt azt megvető remetéket tartották a vértanú eszmény örökö
sének. A remete a Sátán hittagadásra, Krisztus elhagyására tö
rekvő viharos kísértés-rohama után már itt a földön a lélek túl
világi örömeit élvezi, és semmi sem szakíthatja el őt a Mester
től, a testben feltámadottól. Lelkileg - ha testileg nem is - ő

az örök élet osztályrészese. Ez nyitott kaput annak a felfogás
nak, hogya Krisztushoz kötődő életű emberek haláluk után
azonnal részesednek az örök boldogságban, míg testük az
"utolsó napra" vár. Ugyanakkor a rangsorolás, a szentek hierar
chiája megmaradt: első a tényleges vértanú, őket követik az
aszkéta remeték, majd utánuk sorakoznak az emberi társada
lomban tevékenykedők.Ma is ez a szentek hierarchiája.

A középkori liturgiában a karácsonyt követő napok jelenítet
ték meg a Feltámadott és szentjeinek kapcsolatát. Karácsony
misztériuma lényegében azonosnak mondható a húsvétéva1: Is
ten Fia nekünk ajándékozta emberi életét, megosztotta velünk
és értünk áldozta. A Megváltó földi születéséhez azoknak a
mennyi születésnapját kapcsoljuk, akik életüket Krisztusnak ál
dozták. Ezért karácsony másnapján Szent István diakónust, a
protomártírt ünnepeljük, őt követően harmadnap Szent János
apostolt, a szeretett tanítványt, aki a megszentelt életet követők

"prototípusa", elsője és eszményképe volt, majd az ún. apró
szentek emléknapja következik, azoké, akik öntudatlanul bár,
de Krisztusért, avagy Krisztusnak adták és áldozták életüket, és
csak ezek után nyílik alkalom a szentek kalendáriumára.

Érdemes még felidéznünk egy logikusan feltett kérdést: Mi
lyen a feltámadott test? Az apostoli igehirdetés óta hangsúlyoz
zuk, hogy Krisztushoz lesznek hasonlók azok, akik vele a halál-
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Krisztus feltámadott
teste

ba eltemetkeztek. Ezt természetesen nem fizikai értelemben
gondolták az apostoli igehirdetők. A feltámadott Krisztus testé
nek tapasztalása ebben is egyedülállónak mondható. Az el
hunyt szentek - élén Krisztus anyjával, Máriával - bár megje
lentek, láthatók voltak a kiválasztott személyek számára, de
nem voltak megtapinthatók, és még inkább nem étkeztek azok
kal, akiknek megmutatkoztak. A feltámadott test tapasztalásá
ban lényeges motívum, hogy ugyanaz a valaki érzékelhető, aki
vel mint Mesterrel éltek együtt. Jézus nem volt öreg, élete virá
gában vállalta értünk a kereszthalált. Több volt harminchárom
éves nél, amit evangéliumi utalásokból következtettek ki; az
egyházatyák egyik irányzata - Iréneusztól Ágostonig - pedig
negyvenhat életévet ad neki egy allegorikus magyarázat folytán:
Ö a második Ádám, és e név betűi 46-ot tesznek ki (1 +4+40); kü
lönben is ellenlábasai ezt a megjegyzést szegezték neki: Még öt
ven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot (Jn 8,57). A harmincas
évek derekán járó férfit nem nézzük ötvenes éveihez közelinek
- adta meg az alapot ezen jézusi életkor magyarázatához.

Krisztus feltámadott testét illetően nem kellett számolni a
gyermeki léttel vagy az elöregedéssel, sem a testi fogyatékos
sággal vagy esztétikai hiányossággal. Öt, mint a Teremtőnek a
teremtett testet magára vevőnek, külső megjelenésében vonzó
nak tartották, a lehető legszebbnek az Énekek Éneke vőlegénye
és a bölcsességi irodalom alapján; tette ezt főként Órigenész.
Jusztinosz és Alexandriai Kelemen utalásai ellenére Tertulianusz
nézete nem talált visszhangra, ő ugyanis Jézust kifejezetten csú
nyának és taszítónak gondolta; állította ezt azért, mert az Úr
szenvedő szolgájáról való jövendölést tartotta mérvadónak: sem
mi szépség sem volt benne (vö. Iz 53,1kk.). A görög felfogás sze
rinti tökéletes alakzat - az absztrakt de inkább abszurd esz
mény - elgondolása sem nyert elfogadást, hogy tudniillik a fel
támadott test odafenn gömb alakú, és csak idelenti megjelenései
ben veszi fel régi alakját az evilági felismerés miatt.

Krisztus feltámadott teste adott inspirációt azon teológiai fel
fogás elterjedésére, hogya feltámadásban mindenki az emberi
lét elérhető legtökéletesebb egyéni alakját kapja meg a maga
személye teljességében, testi-lelki tulajdonságaiban, karakteré
ben (szelíd, erőtől duzzadó vagy intellektuális alkat stb).
Könnyebb ezt elképzelni az idősről, akinek dokumentálhatták
virágzó ifjú-felnőtt korát, de nehezen lehet elképzelni például a
földön magzatként kiirtottról. A feltámadásban mindenki az
élete elérhető legmagasabb minőségét és igaz teljességét kapja
meg. Hogy voltaképpen miben áll ez, annak felfogására meg
sebzett és esendő létünk képtelen, de biztosítékát kaptuk meg
az apostoli igehirdetés húsvéti örömhírében: Jézusnak, a Messi
ásnak test szerinti valóságos feltámadásában.
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Halál és feltámadás
Keresztes Szent János A lélek sötét éjszakájáról szóló prózájának
egyik bekezdése Mária Magdolna Jézus sírjánál tett látogatását
idézi, hogya halál és feltámadás emberi ésszel már felfoghatatlan
eseménye révén hasonlatot találjon arra, milyen teljes odaadás,
minden egyebet kizáró összpontosult figyelem, magunkról, meg
ítélésünkrőlvaló teljes lemondás szükséges ahhoz, hogy Istenhez
visszataláljunk. Az Irás más-más evangélistáinak bibliai szövegé
ből való idézetek, mint egy gondolati egység belső térképének fix
pontjai, egymással összeköthetők. Próbáljuk meg az alábbi sző

vegrészletből kiindulva új úton megközelíteni a hit, ezúttal a fel
támadás reményében való hit, ahogyan Kierkegaard jellemzi,
"mindennél nagyobb és súlyosabb" kérdését.

Lukács evangélista Mária Magdolnának a farizeus lakomáján
tett látogatását a következőképen írja le: "Élt a városban egy
rosszhírű nő. Amikor megtudta, hogy [Jézus] a farizeus házá
ban van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat ho
zott. Megállt hátul a lábánál és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lá
bára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival és
bekente illatos olajjal." Keresztes Szent János a Jézussal való ta
lálkozásra: a testi halál bekövetkeztére és a lélek újjászületésére
igyekvő ember sietségét az ő minden társadalmi kötöttséget, a
világ elvárásait sutba dobó viselkedéséhez hasonlítja. Mária
Magdolna Jézus iránti szenvedélyes szeretetének történetét egy
Mátétól vett idézettel folytatja a szerző, amelyben már Jézus te
metéséről e sik szó: "József levette a testet és tiszta gyolcsba
göngyölte... A sír bejáratához nagy követ hengerített és elment.
Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírral
szemben." A misztikát jellemző istenközelség megtapasztalásá
nak élményét mondják el a következő sorok. Az asszonyok
meglátják, megtapintják és beszélni hallják a feltámadt Jézust.
Látásuk, tapintásuk és hallásuk révén a róla szerzett tudás em
beri mértékkel mérhetővé válik, nem hidat ver az Istent és em
bert elválasztó szakadék fölött, hanem a lélegzetvétel közelségé
be hozza a halottnak hitt és híresztelt Fiúistent. "Másnap a ké
szület napjának elmúltával a főpapok és írástudók egybegyűl

tek Pilátusnál és figyelmeztették: Uram emlékeztetünk rá, hogy
az a csaló még életében azt állította: »Harmadnapra feltáma
dok.«" Az alábbiakban közölt szövegrészlet végül - a két be
kezdésen belül - harmadikként János evangéliumát idézi, Má
ria Magdolna megindító tévedésének történetét. "A hét első

napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna ki-
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ment a sírhoz. Észrevette, hogya követ elmozdították a sírtól. ..
ott állt a sír előtt és sírt ... Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt,
két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik láb
tól. Megszólították: »Asszony, miért sírsz? Mert elvitték Uramat
- felelte - s nem tudom, hova tették.« E szavakkal hátrafor
dult, s látta Jézust, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkér
dezte: »Asszony, miért sírsz? Kit keresel?« Abban a hiszemben,
hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: »Urarn, ha te vitted el,
mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem.«"

Az Istenével való egybeolvadásra törekvő lélek Keresztes
Szent János műveiben, a misztikus irodalom egyéb jeles köny
veihez hasonlatosan, nem fájlalja énjének elvesztését, hanem
gyönyörűségét találja abban, hogy nem Istenén kívül, hanem
őbenne létezik, hogy terhét letéve zuhan, azaz emelkedik a leg
magasabbig, égetően mai kifejezéssel: valóságos identitása felé.

SZ~~~E:~~ A le1ek sötét éjszakája
(részlet)

A legnagyobb szenvedést [a lélekből] a szorongás váltja ki. Ha
nem így volna, megbizonyosodhatna afelől, hogy nincsen elvesz
ve, végképp befejezve minden; sőt, javát szolgálja, ami vele meg
esik; Isten nem gyulladt haragra ellene, nem is volna szabad bán
kódnia, épp ellenkezőleg:örvendeznie kellene tudván, hogy az ő

célját szolgálja vele. Hiszen akkora benne az Isten iránti nagyra
becsülő szeretet, hogy vaksötétben tapogatózva is (szerelméről

mit sem tudva) boldogan áldozná érte életét, ha ezzel kedvére te
hetne. Midőn a láng a lélekben fellobog és a régebbi, Isten iránti
elragadtatással egyesül, olyan erővel, olyan élénken, olyan
vággyal fordul Istenhez és ad hírt szerelméről,hogy merészségé
ben nincs mi visszatartsa. Nem tekintve semmit, vágyakozásában
és szerelmében nagy erővel, megrészegülten és féktelenül rendkí
vüli és szokatlan dolgokat művel, csak hogy tűzön-vízenát lelké
nek szerelmesével találkozzon.

Így magyarázhatjuk, hogya mindenki által nagyra becsült
Mária Magdolna a farizeus lakomáján megjelent sok előkelő és
közemberrel mit sem törődve, az illemet, de még az illem lát
szatát is sutba dobva, könnyekben tört ki, és a vendégek szeme
láttára ontotta könnyeit. (Lk 7,37-38) Nem vesztegette idejét,
nem várta ki az alkalmas órát, nem latolgatta, ezzel önjavát
szelgalja-e vagy sem, megjelent annak színe előtt, aki megse-
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bezte és lángra lobbantotta lelkét. Ilyen mámorossá és merésszé
tesz a szerelem. Jól tudta, hogy akit szeret, koporsóba zárva
nyugszik, nagy, lepecsételt kő zárja el, s hogy tanítványai a
holttestet el ne lopják, katonák őrzik körös-körül (Mt 27,60-66),
de nem tartotta vissza mindez attól, hogy hajnalban oda ne
menjen a sírhoz, kenőcsökkel megkenni a halottat. És végül e
részegítő és vágyakozó szerelem szólt belőle, amikor odafordult
a férfihoz, akit kertésznek gondolt, és a tetem tolvajának, hogy
megkérje, ha ő vitte volna el a holttestet, mondja meg neki,
hová rejtette, hadd vegye magához (Ján 20,14-15). Nem fordult
meg fejében, kérés e mennyire ellentétes a józan ésszel és véle
kedéssel, hiszen ha az a másik ellopta a tetemet, nem fogja be
vallani, és nem fogja engedni, hogy ő elvigye. Ilyen erős és fék
telen a szeretet, mindent lehetségesnek tart, és azt hiszi, hogy
mindenkinek az a gondja, ami az övé, nem törődik mással,
nem keres mást, csak azt, amit ő keres, amivel ő törődik. Hi
szen - vélekedik - nincs más, ami figyelmet érdemelne, csak
amivel ő is gondol. Ezért kéri a tereken és a külvárosban Vőle

génye keresésére induló Menyasszony az útjába akadókat, hogy
ha ők találkoznak vele először - vélvén, hogy ők is a szerel
mesét keresik -, mondják meg neki, hogy az iránta érzett sze
relembe csaknem belehal (Én 5,8). Mária Magdolna szerelmé
nek is ekkora ereje volt. Elhitette vele, hogy ha a kertész elárul
ja, hova rejtette el e tetemet, ő majd odamegy, mindenkivel
szembeszállva magával viszi. Az éjszaka sötétjében, a vonzal
maira boruló tisztulás homályában fölkel a lélek, amint a nős

tény oroszlán vagy nőstény medve, ha elrabolt kölykeinek kere
sésére indul. Így indul a megsebzett lélek Isten keresésére, és
mivel homály borul rá, Istenét nem találja, halálosan eped utá
na. Olyan türelmetlen ez a szerelem, hogy soká nem bírja a lé
lek, vagy meg kell halnia, vagy megkapja azt, ami után vágyik,
akárcsak Ráchel, aki Jákobhoz így szólt: "Adj nekem gyermeke
ket, mert ha nem, meghalok" (Ter 30,1).

Meg kell magyaráznunk azonban, hogyan igyekezhet Isten
nel egyesülni a tisztulás sötétjében magát annyira nyomorult
nak, Istenéhez annyira méltatlannak érző lélek, olyan vakme
rőn, olyan erős elszántsággal. Válaszunk, hogy szerelméből me
rít, hogy igazán szeressen. A szerelem természete ugyanis von
zalma tárgyával eggyé válni, egyesülni, hozzá hasonulni, vele
egyenlővé lenni kíván, és ennek révén akar tökéletesedni. Nem
lévén tökéletes a szóban forgó lélek még a szeretetben - hi
szen nem jutott el az egybeolvadásra -, éhezi és szomjúhozza
azt, aminek hiányától szenved. A szerelem által akaratába ülte
tett erő gyújtja szenvedélyre és az általa benne fellobbantott
akarat teszi vakmerővé, jóllehet sötétben rejlő értelme miatt ér
demtelennek és nyomorultnak érzi magát.
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Nem akarom megválaszolatlanul hagyni azt a kérdést, hogy
a lélek számára mindig világító isteni fény miért nem vonja fé
nyébe azon nyomban (ahogyan a későbbiekben teszi), miért ho
mályosítja el, miért kínozza meg a lelket a kezdet kezdetén.
Érintettük már a kérdést, de bővebben a következ6 magyaráza
tot adhatjuk rá. A homály és a többi lélekre háramló baj nem a
fény természetéből, hanem a lélek tökéletlenségéb61 ered, a fény
azért tűz a lélekre, hogy láttassa tökéletlenségeit. A rávilágító
isteni fényben a lélek először a hozzá legközelebb eső, ponto
sabban: a benne rejlő homályt és nyomorúságot veszi észre.
Ezeket most Isten irgalmából meglátja, de azelőtt, míg nem vi
lágított rá a természetfölötti fény, semmi ilyent nem látott. Ezért
csak homályt észlel az első pillanatban. Amikor azonban ezek
nek ismerete és átérzése révén megtisztul, alkalmassá válnak
szemei az isteni fény bevilágította javak megpillantására is. Ki
űzetvén belőle a homály és lelkének gyarlóságai, megmutatko
zik előtte a szemlélődés boldog éjszakájában rá váró jutalom és
gazdagság.

Az elmondottakból kiderül, hogy Isten a lelket kegyelmében
részesíti, amikor is erős lúggal és keserű vértisztító szerekkel
megtisztítja; megszabadítva az érzékeiben és szellemében fel
gyüleml6 időleges, természet szerinti, érzéki és szellemi javak
iránti tökéletlen vonzalmaitól és szokásaitól. Céljának megfele
lően belső tehetségeit is elsötétíti, mindenéből kiüresíti; érzéki
és szellemi vonzalmait megszorongatja, kipréseli belőle. A lélek
természetes erőit legyűri, leszaggatja (ezt a lélek a maga erejé
b61 megtenni sosem lett volna képes), mindazt, ami nem Isten,
belőle kiveszi, levetkőztet, hogy lemeztelenítve, régi bőrét le
húzva róla 6 maga öltöztesse újra. És akkor megújul annak ifjú
sága, mint a sasé (Zsolt 103,5), és felöltözteti, ahogyan az Apos
tol mondja: az új embert, mely Isten szerint teremtetett (Ef 4,24).
Nem mást jelentenek ezek a szavak, mint azt, hogy természetfe
letti fényével bevilágítja értelmét, hogy az isteni értelemmel
egyesülve emberib61 istenivé váljon maga is. Akaratát pedig az
isteni szerelem járja át, oly módon, hogy minden ízében isteni
legyen, csakis Istenhez hasonlóan szeressen; hiszen az isteni
akarattal és szerelemmel egy szeretetté olvad és egyesül. Az
emlékezettel hajszálra ugyanez történik. Isten szerint való lesz
azontúl, isteni módon alakulnak, fordulnak át vonzalmai és vá
gyai is. Ez a lélek az éghez, a mennyekhez tartozik már, inkább
isteni, mintsem emberi.
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TÜSKÉS ANNA

1981-ben született Buda
pesten. Az ELTE BTK
hannadéves müvészettör

ténet-francia szakos hall·
gatója. Kutatási területe a
nyugat- ésdél-európai kö
zépkori vallásos emlék
anyag.

A Keresztrefeszítés
ábrázolás középkori
történetének három

szakasza

Cruciatio
Fordulópontok a középkori festett Keresztrefeszítés
ábrázolás történetében

A Keresztrefeszítés-ábrázolás középkori történetében három sza
kaszt lehet elkülöníteni. Az első századokban szimbólumok (ke
reszt és krisztogram) jelképezik Krisztust, a katakombafreskókon
és a korai mozaikokon misztikus bárányként jelenik meg. A 6.
századtól emberi alakban jelenítik meg két lator között keresztre
szögezve, s ezt az ábrázolásmódot egy évszázaddal később a
692-es Konstantinápolyi zsinat határozata szentesíti. Ettől kezdve
a festészeti emlékek száma megnő, s ezeken az ábrázolásokon a
Megfeszített élve, a halállegyőzőjeként jelenik meg. Ezek az első

Keresztrefeszítések két csoportba sorolhatók. A szíriai típuson
Krisztus mindig hosszú, ujjatlan tunikát visel; ennek legkorábbi
példája az 586-ban készült Rabula-evangeliárium miniatúrája (Fi
renze, Biblioteca Laurenziana), melyen szimbolikus (Nap és
Hold) és realista elemek (a lándzsás Longinus, a nádszálon ecetes
szivacsot nyújtó Stephaton alakja, Krisztus varratlan köntösére
sorsot vető katonák) ötvöződnek. Ezt a modellt követi például a
római Santa Maria Antiqua-templom 7. századi freskója. A másik
típuson, melyet a karoling miniatúrák képviselnek, Krisztus
ágyékkendőt visel, mellette a két lator, s a kereszt alatt a keresz
tény egyházat jelképező Ecclesia és a zsidóságot jelképező

Synagoga nőalakja, továbbá Mária és János áll.
A korai bizánci alkotások élve mutatják Krisztust: nyitott sze

mekkel, fiatalon vagy szakállasan, mezítelenül vagy ruhában
ábrázolják. Ez a Krisztus nemcsak élő, hanem dicsőséges, a ha
lál fölött diadalmaskodik; a töviskoszorú helyett királyi diadé
mot visel, fejét fölemeli. Bizáncban az élő ábrázolást a 7. szá
zadtól a halott Krisztus képe váltja fel. Ez az ikonográfiai forra
dalom teológiai vitákra vezethető vissza. Egy 8. századi sinai
ikon két döntő elemmel módosítja a Rabula-kódex típusát:
Krisztus töviskoronát visel, szeme csukott. Míg a töviskorona
követő nélkül marad, addig a halott Krisztus ábrázolása kano
nikussá válik a bizánci művészetben. Nyugaton csak a 9. szá
zadban jelenik meg a halott ábrázolás és sokáig egymás mellett
megtalálható az élő és a halott típus. A 13. századtól a halott
Krisztus ábrázolása válik uralkodóvá: szeme csukott, feje jobb
vállára esik, teste összeroskadt. Az itáliai festett feszületek a 13.
század elején veszik át a halott Krisztus bizánci típusát, míg
Franciaországban és Németországban sokkal korábban megjele-
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Giunta Pisano,
Cimabue és Giotto

nik. A 11. században a típust megtaláljuk például a kölni St.
Cereon-szakramentárium miniatúráján, a 12. században a
Chartres-i székesegyház egyik üvegablakán. A változás egyik
eszmei összetevője a 13. századi misztikus irodalom, amely a
bizáncitól nagyon különböző szellemiséget képvisel. Szent Bri
gitta például Ldtomásaioer: így írja le a keresztre feszített Jézust:
"Töviskoronával koronáztatott. Szeme, füle, szakálla tiszta vér;
fejét lehajtja, szája nyitva, nyelve vérzik."

A gótikában sincs egységes Keresztrefeszítés-ábrázolás, több
típus él egymás mellett. A korai 13. századtól Krisztus tartása
megváltozik, az eddigi négy helyett három szög tartja a testet, a
lábtartó majdnem mindenhol elmarad. Általánossá válik a tö
viskoszorús, csukott szemű ábrázolás. A kereszten diadalmas
kodó Megváltó képét végleg felváltja a szenvedő Megfeszített.

A 13. századi itáliai Keresztrefeszítés-ábrázolás fő forduló
pontjait Giunta Pisa no, Cimabue és Giotto művészete képviseli.
Giunta Pisano kialakítja a megfeszített Krisztus ábrázolásának
új kánonját: a román tradícióból kiindulva létrehozza az új tí
pust. Előtte a dicsőséges Krisztust, a halálon diadalmaskodó Is
tent ábrázolják. A korai itáliai példákon Krisztus él, a vízszintes
keresztszárak alatti képmezőkön a passiójeleneteket látjuk.
Szent Ferenc misztikus tanítása nyomán az ábrázolás változáso
kon megy keresztül. A ferences mozgalom hatására Giunta
Pisano a szenvedő Krisztust ábrázolja az assisi Santa Maria
Degli Angeli croce dipintáján. Valószínűleg Umbriában töltött
éveihez kapcsolódik a fájdalom kifejezésére irányuló törekvés
erősödése művészetében. Művészetének hatása a század köze
pén kezdi elveszíteni befolyását.

A 13. század végén Cimabue keresztjén még emberibbé és
megközelíthetőbbé válik a szenvedő Krisztus. Cimabue Feszüle
te a firenzei S. Croce refektóriumában fordulópontot jelent a
Keresztrefeszítés ábrázolásában. Ezen a művön ábrázolja elő

ször tömegszerűen a mezítelen testet, s ezzel előkészíti Giotto
töretlen plaszticitását. Újszerű az ágyékkendő mintázása. A fá
tyolszerű ágyékkendő segítségével aktként, töretlen plasztikus
formaként rajzolódik ki Krisztus teste. Az erős, kontraposztos
kilendülés, a kar és a has vonala a drámaiságot hangsúlyozza.
Nagyon újszerű az a képi nyelv, amelyen Cimabue és kortársai
ábrázolják Krisztust. A korábbi keresztek absztrakcióját és
stilizációját a realisztikusabb megjelenítés váltja fel. Cimabue új
képet alkot: keresztjén Krisztus emberivé vált, hatásos és monu
mentális, minden eddigi ábrázolásnál megközelíthetőbb.

Cimabue és a római Cavallini-kör stílusát ötvözve Giotto Krisz
tus valóságos szenvedését ábrázolja a firenzei Santa Maria No
vella feszületén: Jézus egymásra szögezett lábakkal áll a láb tar
tón, a test jobbra fordul, a fej jobbra, a mellre hajlik.
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Három hazai
közgyűjteményben

őrzött itáliai
Keresztrefeszítés

táblakép

/

A sienai iskolához
kapcsolható táblakép

Az itt vázolt váltást jól példázza három magyarországi köz
gyűjteményben őrzött itáliai Keresztrefeszítés-táblakép a 13.
század második feléből. Mindhárom képet temperával fára fes
tették, méretük 36,5-43x26,5-29,5 cm között mozog. A sienai
festőnek attribuált képet Ipolyi Arnold v ás árolta a kölni
Ramboux-gyűjteményből és 1872-ben ajándékozta az Országos
Képtárnak (ma a Szépművészeti Múzeumban). A firenzei festő

nek tulajdonított táblát 1962-ben vásároIta a Szépművészeti Mú
zeum Budapesten. Az Esztergomi Keresztény Múzeum táblaké
pe a firenzei Magdolna-oltár Mestere műhelyében készült; a
sienai ábrázoláshoz hasonlóan a Ramboux-gyűjteményből szár
mazik, s Ipolyi gyűjteményének részeként került a múzeumba.

A Szépművészeti Múzeum sienai iskolához kapcsolható táb
laképe a megfeszített, halott Krisztust ábrázolja félköríves lez á
rású keretben. A félkörív felett, a sarkokban egy-egy sirató an
gyal, Mária és János alakja hiányzik. Az arany hátteret
épületarchitektúra zárja le. A keresztre három szöggel felfeszí
tett főalak erősen balra kilendülő testét lágy zöld szín modellál
ja. Fejét jobb vállára hajtja, az összeráncolt homlokú, csukott
szemű arc fájdalmat sugároz. A nyitott kézfejben végződő ka
rok, a mellkas és a rekeszizom megfeszülnek az élettelen test

súlya alatt. A vörös
ágyékkendő Krisztus
uralkodó voltát hangsú
lyozza. A test jobb 01
.dal án lelógó kendő vé
gét csomó zárja. A két
lábfejet egyetlen szög
rögzíti alábtartóhoz
úgy, hogy a jobb láb ke
resztezi a balt. A lábse
bekből a keresztet tartó,
Golgotát jelképező föld
halomra folyik a vér. A
hátteret lezáró architek
túra három elemből áll:
a kép síkjával párhuza
mos, Krisztus ágyéká
nak magasságában zá
ruló, kétszintes épület
mögött két torony áll a
két szélen, Krisztus

kézfeje alatt, így mintegy közrefogják a keresztet. Kompozíci
análisan a két, ablakokkal megnyitott, rózsaszín falú torony
Mária és János alakját helyettesíti, a baloldali timpanon-lezárá
sú, a jobb oldali a kereszt felé lejtő párkányon félköríves lefed é-
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A táblakép londoni
párja

A firenzei táblakép

sű. A felső szinten ikerablakos épülethomlokzat fúgázott fala
szintenként felfelé haladva egyre világosabb zöld árnyalatú,
míg a nyeregtető vörös szín ű. A félköríves lezárás fölött Krisz
tus felé forduló két angyal fél alakját fekete kontúrok emelik ki
az arany háttérből, tömegük nincs.

A f élköríves lezárás és a két sirató angyal elhelyezése meg
egyezik a londoni National Gallery-ből 1970-ben ellopott, a
gyermek Jézust magához ölelő Máriát ábrázoló tábla előlapjá

nak elrendezésével. A londoni táblát W. B. Chamberlin, angol
műgyűjtő 1890 körül vásárolta Assisiben és 1934-ben írta le elő

ször. A két tábla összetartozását az előoldalak fülkeszerű félkör
íves lezárásán és a sirató angyalok motívumán kívül a hátolda
lak azonos festése igazolja: mindkét tábla hátoldalán festett ke
reszt látható, a szárak végén háromszögekkel és körökkel kiegé
szítve. A két azonos méretű tábla diptichont alkotott: a londoni
volt a bal, a budapesti a jobb szárny.

A Szépművészeti Múzeum firenzei táblája is egy diptichon
jobb szárnya lehetett. A kereszt teljesen kitölti a képteret, szinte
szétfeszíti a keretet. A fejét jobb vállára hajtó Krisztus enyhén

balra kilendülő teste
élettelenül függ a kék
színű keresztfán. A
lábtartón álló lábak
megtartják a test sú
lyát, így az nem húzza
le a karokat. Éles kon
túrok jelzik a kar, a fel
sőtest és a lábak izom
zatát. A kézfejek nyi
tottak, a lábak nem ke
resztezik egymást. A
vörös ágyékkendő test
mellett lelógó végét cso
mó zárja le a térd ma
gasságában. A keresztet
tartó földhalom előtt a
többi alakhoz képest
léptékben kisebb, egy
Assisi Szent Ferenccel
azonosítható szerzetes

térdel, aki mindkét kezével átkarolja, és ajkához vonja Krisztus
jobb lábfejét. A kereszt mellett Mária és Szent János áll , mind
ketten a megfeszítettre néznek. Mária balját arcához emelve si
ratja Fiát, jobbjával rámutat. János jobbját sz ív ére teszi, baljával
köpenyét fogja. Ruhájuk lendületes ívei és a töredezett drapéria
hangsúlyozza a drámaiságot. Az arcok torzítása, a természetes
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Az Esztergomban
őrzött táblakép

helyzetükből kifordított szemek mély fájdalmat érzékeltetnek. A
kereszt vízszintes szára feletti két sarokban egy-egy széttárt
karú, Krisztus kézsebeit néző angyal fél alakja látható. Szárnyu
kat és ruhájuk redővetését kontúrok jelzik, de a sienai táblával
ellentétben itt érezhető a test tömege. A kereszt mögött ala
csony, a lábtartó alsó szélével egy magasságban lévő horizont
zárja le az aranyhátterű k épteret. s hiányoznak a sienai tábla
építészeti elemei.

A Keresztény Múzeumban őrzött táblaképen piros szegélyes,
eredetileg kék színű, mára besötétült kereszten függ a halott
Krisztus. A vízszintesen széttárt kar nyitott kézfejben végződik.

Az előző két képhez vi
szonyítva itt még hang
súlyosabb a bordázat és
a megfeszült izmok raj
za . A kíntól eltorzult
arc a jobb vállon nyug
szik, a fejet széles dics
fény övezi. A kontra
posztban meghajló test
súlya a lábtartón tá
maszkodó lábakra ne
hezedik. A jobb láb ke
resztezi a balt ugyan
úgy, mint a sienai t áb-

. lán, s a lábfejeket egy
szög erősíti a lábtartó
hoz. A gazdagon redő

zött, többszörösen cso
mózott, piros ágyékken
dő Krisztus jobb olda
lán lelógó végét itt is
hangsúlyos csomó zár

ja. Három lebegő angyal keskeny nyakú, gömbtestű kelyhekbe
fogja fel a Krisztus kéz- és oldalsebéből folyó vért. Alábsebek"
ből három ágban csorog le a vér a keresztet támasztó föld ha
lomra. A kereszt vízszintes szára felett kétoldalt egy-egy arcát
kezébe temető, félalakos angyal siratja Krisztust, a baloldali
felfelé, a jobb oldali lefelé néz . A kereszt két oldalán Mária és
János apostol áll, mindketten sírva tekintenek a nézőre. Fejük
nagyobb, mint a föléjük magasodó Krisztusé, ez jelzi a néző

alsó nézőpontjához igazodást. Mária baljával összefogja kék k ö
penyét, jobbját ruhája redőibe rejti. János jobbját a bizánci ha
gyományhoz hűen szeméhez emeli, míg balját ernyedten le
ereszti. Kék színű ruhája felett bal vállán átvetett vörös köpenyt
visel, melynek redővetését éles fehér vonalak jelzik. Mária ru-
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A táblák
attribúciójának

kérdése

háját szegélyének fehér vonala emeli ki. A két arcot összekap
csolja az arany hátteret lezáró épület Krisztus térdével egyvo
nalban lévő, piros vonallal határolt - eredetileg kék, mára elfe
ketedett - nyeregteteje. Az alacsony talajszinten álló, magas,
fúgázott falú épület tetőzet alatti szintjét félköríves záródású
ablakok sora nyitja meg.

A sienai műhelyből származtatott tábla attribúciójának kérdé
sét nem lehet a londoni táblától függetlenül vizsgálni a két rész
egykori összetartozása miatt. A londoni tábla hátoldalán 19.
századi felirat olvasható: "Giunta Pisano / Secolo XII". Ez alap
ján a táblát hagyományosan Giunta Pisa no pisai mesternek tu
lajdonították. A kutatás mai állása szerint úgy tűnik, nem lehet
megnyugtatóan attribuálni a diptichont vagy meghatározni a
központot (Pisa, Siena), ahonnan származik, de a Keresztre
feszítés-szárny hátterének építészeti elemekkel történő kitöltése
azt bizonyítja, hogy Guido da Siena, a sienai festőiskola meg
alapítójának körében készült 1270 körül.

A londoni és budapesti táblák jó példái a 13. század köze
pén készült, magánáhítati célokat szolgáló, hordozható dipti
chonoknak. A diptichonok célja, hogy az elmélkedőhöz köze
lebb vigye és megszólaitassa a vallásos meditáció két fő témá
ját, a Madonnát és a Keresztrefeszítést. A félalakos Madonna
képe bizánci hagyományt követ, de párdarabjának, a megfeszí
tett Krisztusnak akkoriban még nem volt előképe. Bonaventura
Berlinghieri, luccai festő luccai klarisszáknak készített dipti
chonja azonban megelőzi a budapesti táblát, így az ábrázolási
programnak mindenképpen volt hagyománya. Az ilyen dipti
chonokon a süllyesztett képmezőt olykor még kűlőn is védték a
keretbe írt profillal.

A Szépművészeti Múzeum firenzei táblájával keveset foglalkoz
tak. A tábla mestere az 127D-es években Coppo di Marcovaldo fi
renzei festő hatása alatt dolgozó egyik mesterrel azonosítható.

Amikor Ipolyi Arnold 1867-ben megvásárolta az esztergomi
múzeum tábláját, a Ramboux-gyűjtemény katalógusában "Mar
garitone d' Arezzo vagy [acopo da Turrita alkotása"-ként sze
repelt a kép. Ipolyi Iacopo Torriti római festő és mozaikkészítő

műveként vette be a képgyűjteményét leíró, 1871-ben megjelent
katalógusba: "képviselve van ebben az úgynevezett al greco kor
szak, amely az olasz festészet gyermekéveit képezi". A kutatások
során a firenzei Magdolna-oltár Mesterének műhelymunkájaként

került be a szakirodalomba. A Magdolna-oltár Mestere egyike a
legnagyobb hatású 13. századi firenzei festőknek, művészetében

luccai, pisai és bizánci hagyományokat ötvözött.
A kisméretű, valószínűleg magánáhítatra készült táblák és

diptichonok beillesztését a 13. századi Keresztrefeszítés
ábrázolások sorába megnehezíti, hogy ebből az időből néhány
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Azágyékkendő
motívuma

kivételtől eltekintve csak nagyméretű festett feszületek marad
tak fenn. A diptichon szerkezete lehetővé teszi a Madonna
gyermekkel és a Keresztrefeszítés egyenrangú ábrázolását. A
budapesti és a londoni táblából álló diptichonon, a Mária-ikon
és a Keresztrefeszítés a formai eszközök, a méret és a képi
kompozíció tekintetében egyaránt közel áll egymáshoz, s a
szemlélő gondolatban egymás mellé helyezve a két táblát, pár
ként fogja fel őket.

Fontos ikonográfiai sajátosság az ágyékkendő test mellett le
lógó végének hangsúlyos megcsomózása a térdnél, amely mind
a két budapesti képen és az esztergomi táblán is szerepel. A
csomó egyik első megjelenése egy Uffiziban őrzött, a 13. század
közepére datálható luccai festett feszületen látható. A csomó itt
nem a test mellett található, hanem eltakarja a jobb térdet. A
század második felében a csomó áthelyeződik a test mellé, a
térddel egymagasságba. A motívum csak egy szűk időinterval

lumban, a 13. század harmadik negyedében jelentkezik. Miután
Cimabue megvalósította a transzparencia elvét az ágyékkendőn,

a csomó motívuma teljesen eltűnt. Az ágyékkendő csomózása a
miniatúrafestészetben 1270 körül jelenik meg Sienában és Bo
lognában, táblaképeken a Jeruzsálemi Királyságtól (1275-85,
Chicago, Art Institute) Itálián keresztül egészen a bécsi minorita
kolostor keresztjéig lehet követni a motívumot (1260 körül). Az
ágyékkendő hangsúlyos ábrázolásának közös forrása a ferences
misztikus irodalom, melyben Mária, látva fia mezítelenségét a
kereszten, saját fejkendőjével takarja be. Pseudo-Bonaventura
írja Meditationes vitae Christi című művében: "Ekkor Mária elő

ször látja Fiát fogolyhoz hasonlóan. Minden mértéket meghala
dó szomorúság fogan meg benne, és tele van zavartsággal ész
revéve mezítelenségét, mert még az alsóruháját sem hagyták
rajta. Nekiiramodik, közeledik Fiához, megöleli és betakarja
mezítelenségét egy fátyollal, amely a fejét borította." A motí
vum másik összetevője, hogya keresztes háborúk során több
ágyékkendő-ereklye jutott Európába, így például az aacheni
ereklyekincstárban már 1220-30 körül őrzik az "Úr ágyékkendő

jét"; a corbei apátság Konstantinápolyból származó ereklyéinek
jegyzékében hetedik pontként szerepel az "abból a ruhából való
darab, amely a keresztfán az Úr dereka körül volt".

A három magyar közgyűjteményben lévő Keresztrefeszítés
ábrázolás jól illusztrálja a 13. századi itáliai festőiskolák szoros
kölcsönhatását, a sokféle kulturális áramlat terjedését és az
ezektől való elszakadás kísérleteit.
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VISKY ANDRÁS

SZÉPIÍRÁS

,/

Igy szóltam, nem

Így szóltam: nem talállak, Jóságos Isten,
De nem Téged kerestelek;

Azt mondtam: válaszodra várok, Irgalmas Isten,
De nem Téged szólítottalak;

Hangosan kiáltottam: nyomorúságomból szabadíts meg engem, Megváltó Isten,
De nem a Te könyörületességed sokaságában bíztam.

Nem talállak, Reám Várakozó:
a keresést többre tartom a találkozásnál;

Nem jut el hozzám a szó, Engem Szólító:
saját hangom hallásánál nem ismerek nagyobb gyönyörűséget ;

Nem ismerem a szabadítást, Rajtam Könyörülő:

a nyomorúságomhoz való jogot szabadságnak tekintem.

Jóságos istennek hívom a keresést, és igaz istentiszteletnek tartom a bolyongást;
Irgalmas istennek hívom a megszólítást, és igaz istentiszteletnek tartom a beszédet;
Megváltó istennek hívom a nyomorúságot, és igaz istentiszteletnek tartom a rabság szeretetét.

Te így szólsz: aki a szív teljességével engem keres, már meg is talált,
mert én vagyok az Út;

Te azt mondod: aki a lélek teljességével engem vár, ahhoz már meg is érkeztem,
mert én vagyok az Igazság;

Te így kiáltasz: aki mindenerejével szabadításomban bízik, azt márel is oldoztama nyomorúságtól,
mert én vagyok az Élet.

Boldog, aki Benned, Te nem kívánatos ábrázatú Megváltó, meg nem botránkozik!
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,/

Amen

Embernek Fia, amikor befelé forduló tekintettel azt mondjuk: Ámen,
és fölemelkedünk a helyünkró1, és kiegyenesedünk;

amikor Áment mondunk annak jeléül, hogy nem hallgattunk el eló1ed semmit,
és egy kevés ideig még így állunk színed előtt az ég visszhangjait hallgatva;

azt mondjuk: Ámen, magunk is visszhangok visszhangjaként,

egyetlen romolhatatlan szóban elismételve újra mindazt, ami előttünk végbement,

Elvégeztetett, mondjuk, amikor így szólunk: Ámen,
de pusztai vándorlásunk végére nem jutottunk még;

Legyen meg a te akaratod, kérjük, amikor így szólunk: Ámen,
de tehetetlen félelemmel tekintünk tudatlan gyermekeinkre;

A te nevedre térjen dicséret és dicsőség, ismételjük, amikor így szólunk: Ámen,
de saját népszerűségünk oltárán bőségesen áldozunk.

Téged szólítunk, aki Ámen vagy, Megváltónk, kiejtjük még egyszer a szent nevet,

Megérkezünk legvégül Tehozzád, azt mondjuk fennen: Ámen a nagy gyülekezetben is,
hogy egyetlen szóban jusson az Atya elé, amit megnevezni képtelenek vagyunk;
hogy az ima kapuja be ne zdraiiassék, amikor legbelső szobánkból kilépünk;
hogy meghallgattatásunk reménységét egyedül a Te személyedhez kössük;
hogy félelmeinkben hit, hitünkben pedig félelem lakozzék;
hogy saját igazságunkat mindenkor készek legyünk feladni a szeretet késztetésére;
hogy megaláztatásainkat ne öröm nélkül viseljük;
hogy nyitva maradjon az angyalok előtt az ég kapuja.

Ámen, mondjuk a Teremtő Istenért, aki atyánk.
Ámen, mondjuk a Testté lett Fiúért, aki egy lett közülünk.
Ámen, mondjuk a vigasztaló Lélekért, aki meg nem szünik esedezni érettünk.

Ámen, mondjIlk, Ámen, így szálunk, Ámen.
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Medve A. Zoltán
fordítása

Pascal: Gondolatok
A társadalom iránti érdeklődése nem vonta el Pascalt tudományos
kutatómunkájától, de nem is foglalta le meglehetősen rövid és moz
galmas életének túlságosan hosszú szakaszát. Részben természetes
elégedetlensége az olyan élettel, amelytől mindent megtanult, amire
az megtaníthatta, részben szentéletű húgának, Jacqueline-nek hatá
sa, részben egészsége romlásával párhuzamosan növekvő szenvedé
se fordította figyeImét az evilági életró1egyre inkább az örökkévaló
ság gondolata felé. És 1654-ben megtörtént, amit "második megtéré
sének" hívnak, de ami egyszeruen csak megtérésének nevezhető.

Misztikus élményéről feljegyzést készített, amit állandóan ma
gánál tartott, s amelyet halála után kabátjába varrva találtak meg.
Az élményt 1654. november 23-án élte át; hitelességében mindad
dig semmi okunk kételkedni, amíg az összes misztikus élmény ta
gadása mellett nem döntünk. Pascal ugyanakkor nem volt miszti
kus, műveit sem a misztikus írások között tartják számon; sokan
átélik azt, ami kizárólag misztikus élménynek nevezhető, s még
sem lesznek misztikusok. ALettres écrites a un provinciai - az a
mű, amelynek megírásához közvetlenül a tapasztalat után kezdett
hozzá - a miszticizmussal ellenkező álláspontot képviselő vallási
polémia mesterműve. Jól tudjuk, hogy az isteni illumináció átélé
sekor igen rossz egészségi állapotban volt - az pedig közhelynek
számít, hogy némely betegség nem csupán a vallási illumináció
átélését segíti elő, de jótékony hatással van a művészi, irodalmi al
kotások létrehozására is. A szemmel láthatóan egy helyben topogó
- hónapokig vagy évekig érlelt - írás hirtelen formát kap és
szavakba öntődik; ilyenkor terjedelmes részek keletkezhetnek,
amelyek alig-alig, vagy egyáltalán nem igényelnek javítást. Nem
találok megfelelő szót az automatikus írásmódnak mint az irodal
mi kompozíció modelljének az értékelésére: kétségeim vannak az
zal kapcsolatosan is, hogy ezeket a pillanatokat maga az író ké
pes-e értékelni - akivel ilyesmi történik, kétségtelenül inkább köz
vetítőnek, semmint alkotónak érzi magát. Nincs mestermű, amely
teljes egészében ilyen módon keletkezett: a vallási ihlet legmaga
sabb formája sem elegendő önmagában a vallásos élethez, még a
legtúlfűtöttebb misztikus is kénytelen visszatérni a való világba, és
józan eszére hallgatva kell élményének következményeit a min
dennapokban alkalmaznia. Nevezhetjük ezt az istenivel való lelki
közösségnek, vagy az elme ideiglenes kikristályosodásának. Mind
addig, amíg a tudomány arra taníthat, hogy az ilyen jelenség
tetszés szerint reprodukálható, nem tarthat igényt a magyaráza
tára: az csakis hozadéka alapján ítélhető meg. (1931; részlet)
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Megjegyzés: a .-" jelek
a Thomas Mertontól vett

idézeteket jelölik, a '-'
jelek a szerzőtől valók.

Egy új Jónás jelei
Th. Mertonról, vagyis Merton Tamás trappistáról

1. rész

lsten oda rakott, ahol naponta órákat tölthetek oly elfoglaltságokkal, mik az imád

ság határvonalán járnak ... Sok időt tölthetek egyedül az Oltáriszentséggel ... lsten

az én rendem és az én cellám... Mindent úgy rendezett el az életemben, hogy befe

lé fordítson, ahol láthatom shalIhatom 6t, és megnyugodhatom Benne. (Thomas
Merton)

Heidegger azt írja, a művészet erőszak. Egy művet létrehozni erő

szakos cselekedetnek számít. Föl kell függeszteni a kedvteléseket.
időt kell szakítani egy műre, sőt, engedelmeskedni kell egy alakuló
mű széthullámzásának, bennünk és kívülünk is. Korlátoznunk kell
a képzelet gondtalan magzását. Radikális figyelmünkkel, akár egy
nagyfényű lámpással be kell világítanunk a föltörekvő és áttekint
hetetlen anyag bozótosába. Keresnünk kell a csapást, s mielőtt vé
gigjámánk, oda kell villantanunk el-eltűnő kanyarjaira. Nem biz
tos, hogy arra kell mennünk, s talán nem is szabad. Ne én, az
anyag sugallja, mit s merre igen, mit s miért nem. Maga mutassa
meg, mely pontokon csomósodik, hol ritkul, s valóban a végkifejlet
felé tart-e vagy csak ellaposodik? A művészet erőszakos és önzet
len tetteket követel. A műves, miíközben minden benne zajlik le s
történik meg, amíg dolgozik, maga ellen él. Magában és magán túl.
A hit is erőszak. Erőért folytatott erőszak. Mivel a lényege a
'nem-én' és a 'mindvégig'. Térvesztés a növekedésért. Visszahúzó
dás, mert sűrűsödés. Föláldozása a létezésbe lépten-nyomon belé
csimpaszkodó nemlétnek. Megszabadulás a látszat-Iéttől, vagyis
megüresedés a beáramló valódi Lét számára. Magány és tényleges
elragadottság a Valóság mindene és mindenkije által.

A Valóság 'mindenkije' közül bármikor bárki előléphet. Ha
tényleg a Valóságé, azaz Istené, aki előlép, tele kézzel érkezik.
Jön a postás, becsönget és bead az ablakon egy könyvet. Egy
értesítést. Egy levelet. Merton Tamás, a Kentucky-i Getsemáni
trappista kolostor noviciusmestere így jött hozzám, az ablakon
át, és se szó, se beszéd, értésemre adta, hogy öt-hat hónapon át
majd minden nap velem lesz, és együttlétünkről adjak számot
másoknak is, ha lehet. 1640 lapon át beszélt nekem az életéről.

Volt egy vastag könyvre való, amit kétszer mondott, más és
más szempontokra hívva föl a figyelmemet. Föltárta életének
fordulait, legmélyebb szorongásait és tapasztalatait, nem puhít-
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va meg és kerekítve le semmit, nem mentegetve sem a bűneit,

sem emberi nyomorúságát, sem a kritikáit. De nem takargatva azt
sem, hogy a Szentlélek jól érezte magát a szívében. Ezt ugyan
nem így mondta, de elárulta. Íratott velem vagy 140 följegyzést,
cédulát és lapot, végül ezzel fejezte be: "A keresztény magány
igazi gyümölcse és célja a szeretet." Ámen, írtam utána. Ő elbú
csúzott, de feledhetetlen maradt. Szava, gondolkodása sorról sorra
bizonyítja, erővel és meghökkentő szellemiséggel, hogy a kegye
lem minél titokzatosabb, mert megfoghatatlan, annál mélyebb va
lóság az ember életében. Mindig evilági történéshez, dologhoz,
eseményhez kapcsolódik. Sohasem légies, félreérthető, illékony,
mert ez a legnagyobb Valóság valódisága, Isten szeretete.

Minden életszentség valami - csöndesen érlelődő - nagyot,
a közepestől eltérőt művel az emberben és az emberrel. Akivel
megtörténik, alig vagy egyáltalán nem is tud róla, nem is számít
rá, mert a saját mélyeiben tartózkodik; 'ártatlan' a dologban. Mi
az a csekély, az a mégis, az az egyetlen fontos lépés, perc, dön
tés, szó vagy alkalom, amelyen múlik minden? Ami egyszerre,
s talán egyszer bukkan föl, de már réges régen készülődik vagy
előkészíttetett? Ki vagy mi sodorja az embert arra, amerre kez
detben semmiképpen sem akart menni? S később vagy a végén
derül ki, hogy mindig is afelé igyekezett? Ki küldi ezeket a kí
méletlen, magányos, égve élő, állhatatos, hallgatag, Isten udva
rába bepillantó, szelíd és vad angyalféléket, akik oly teljes em
berek, mint egy jókedvű szatócs vagy magkereskedő, olyan
okosak, mint a született matematikusok, oly kitartók, mint a mo
sónők, annyira tehetségesek, hogy megértik, a világ igazi megis
meréséért el kell a világtól fordulniuk, oly jól ismerik a világot,
mint egy geológus vagy egy űrhajós, és olyan engedelmesek,
mint egy járni tanuló kisgyerek? Mitől tudják mindazt, amit csak
kapni lehet, mert "beléöntött" ismereteik vannak? És hogy-hogy
ugyanazt mondják, de annyira másképp, mintha ellentéteket állí
tanának? Minél inkább egyek, annál különbözőbbek.

Itt van egy kicsi, szótlan pap, nagy költő, Keresztes Szent Já
nosnak fogják nevezni. Ott egy összenyilazott fiatal férfi, nagy
stratéga lehetett volna; Szent Sebestyén. Amott egy gazdag
olasz posztókereskedő fia, egy mandolinos trubadur, akit (mint
a bolondokat szokta a szeszélyük) megszáll a Szentlélek, nem
habozik kihajigáini vagyonát a szegények közé, leveti a bár
sonyt, fölölti a rongyokat, és elmegy lsten boldogjának; Assisi
Szent Ferenc. Ott egy kiváló katona, aki a mai lelkigyakorlatok
atyja lett, Loyolai Szent Ignác. Jönnek egymás után, fölkapasz
kodnak a kereszthez, véreznek, fölragyognak, eltűnnek. Jönnek
ma is. Egy anglikán pap, aki papi, tudósi karrierjét törte ketté
az igazságért, s tette félre, mikor újra elérte katolikusként, akár
egy bíborosi kalapot: John Henry Newman. A gazdag, művelt,
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zsidó nagypolgári családból egy fiatal nő úgy lépett ki, mint
egyautomobilból; éppen nyaraltatni akarták, ő meg elvegyült a
portugál halászasszonyokkal az igazságért: Simone Weil. Egy
törékeny albán szerzetesnő elhagyja a rend biztonságot nyújtó
falait, és elindul a patkányok közt haldokló legszegényebbek
hez, hogy szép halált haljanak, és mellékesen meghódítja a vilá
got: Teréz anya. Egy mélyről figyelő, sötét pillantású filozófus
nő/ aki búcsút vesz egyetemi katedrájától és Európa egyik leg
híresebb filozófusától az igazságért; szerzetes lesz, hogy végül ő

kisérje gázkamrába a gyilkos hatalom által halálra ítélt kisgyer
mekeket: Edith Stein, Benedicta nővér. És most - most is ... 
itt van egy tehetséges író, tudáséhségtől hajtva egyik főiskolai

tanulmányát végzi a másik után, ókori történettel és filozófiával
ismerkedik, meg irodalommal, főként a modern irodalmi irány
zatokkal, több regényét írja egyszerre, nyelveket tanul, tanít és
utazik kontinensről kontinensre, éjszakánként bárokba jár, éve
kig keményen iszik, meghemperedik mindenféle ágyban, s úgy
koslat az amerikai éjszakában, mintha föl kellene térképeznie,
pedig már nagyon unja; beszél, vitázik, előadásokat tart, hall
gat/ majd kedve szerint keveri a formáit, s kezdi elölről. Szűn

jön meg ez a bent szólongató hívás, türelmes nyugtalanítás,
szűnjön már meg. Legszívesebben vízbe ölné magát, vonat elé
vetné, de vagy nem elég bátor ehhez vagy túl eszes. El is csön
desedik az a hang, mikor Merton Tamás a trappista rend tagja
lesz. Akarja, nem akarja, a remeteségéből indul el a világhír fe
lé. Hatalmas lelki-szellemi anyagot halmoz föl könyveiben
előljárói parancsra, és százezrek, ha nem milliók lelki vezetője

lesz tanúságtételével. A modern értelemben vett életszentség
megszólaltatója és nagymestere. "Egy hóhérra van szükségünk
ahhoz, hogy az égbe menjünk" / írja életének logikáját követve.
Az ember leghivatottabb hóhéra gyakran önmaga.

"Művész fia vagyok..."

Olyan ez, mint a szerelem. Minden valóban fontos dolog, viszony,
fölismerés olyan, bár aki szerelmes, attól még lehet szikár, szúksza
VÚ/ tartózkodóan ironikus, száraz vagy lédús, mint egy gyümölcs
vagy mint a napra kitett fahasáb. Az ember belegabalyodik ebbe a
szerelembe, ki sem látszik belőle, roskadozik a másik (Másik) szel
lemi terhétől. Ha meg ennek szentség a neve, akár föl is billenhet
az egyensúlya. Megismerni egy szellemet jelentős kockázattal jár.
Mintegy létcserével. Nem tanulhatjuk meg a másik szellemét.
Amit megtanulhatunk, az nem a szelleme, hanem a mondatai, a je
lei/ a jellemzői. A szellemében el kell merülnünk. S ennek legtöbb
ször az a föltétele, hogy megfeledkezzünk a mondatairól. Amikor
'partra szállunk' belőle, már más emberként, mint alámerülésünk
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előtt, akkor kellenek a mondatai. De akkor már a magunk mérle
gelte, szabad struktúrákban, olyan következtetésekkel, amelyek
nem róla szólnak, hanem amik ő maga. Merton Tamás egy sokáig
sikertelen, de tehetséges festő fia volt. Az apa közelsége és nehéz
sorsának alakulása mélyen érintette az érzékeny fatalembert. Mű
vész fiaként "esküdt ellensége... mindannak, amit burzsoának le
het nevezni". Elég sok mindennek volt - és megszelidülve is ma
radt - esküdt ellensége, bár magatartását az ítélet és a szerétetlen
ség nem torzította el. Mégis: "Szinte lehetetlennek tartottam, írja,
hogy a kegyelem behatolhasson a burzsoa pöffeszkedés kérge alá ...
a halhatatlan lélekig." Annyit azért megelőlegezetta burzsoáknak:
ezek Ifa beképzelt fajankók. .. jószándékúak". Na igen.

Ami észrevételeiből ítéletként továbbélt szerzetesi évei alatt,
tapasztalattá finomodott, s a későbbi noviciusmestert gazdagí
totta. "Megerősít az a tudat, írja, ha benne élek is a világban...
nem mocskolódom be kikerülhetetlenül nyomorúságos érintésé
től." Viszont: "Ha benne maradtam volna a világban, anarchista
lettem volna, az bizonyos." A művészet az anarchia szolid for
mája. Vérontás nélkül vezet ki a káoszból, de nem a világból,
amelyet a szépség által eredeti, mintegy lappangó formájában
mutat meg. "Gyermekkorom óta úgy láttam, hogy a művészi

élmény legmagasabb megvalósulásában a misztikus élmény...
hasonmása. A művész intuitív módon fogja föl a valóságot...
tárgyával azonosulva... Mindig úgy láttam, hogya művészet

szemlélődő jellegű, s az ember legjobb képességeit cselekedte
ti." W. Blake költészete érteti meg vele, hogya maga lázadása
is tiltakozás a mindenkori .földhözragadottség", és a - hazug
- "naturalizmus ellen." Csak késöbb döbben rá, hogy a hívő, a
vallásos magatartásban is az. Prófétai könyveiben és verseiben
üzent hadat a nagy angol költő "az erkölcsi rend naturalizmu
sának is". Legkevésbé a misztikus alkudozik, de a hadüzenetet
lefújja. Ő az, aki sem a lágy, sem a kemény hazugsággal, ha
missággal nem tárgyal, hanem lefelé, a mély, a még mélyebb és
a sötét, a legsötétebb felé tör utat. "Blake olyan erkölcsi éleslá
tást fejlesztett ki magában, amellyel szétrombolta egy földies és
önző erkölcsiség... hamis és engedékeny következtetéseit." Így
tisztult meg a hite, a művészete, a szíve, s végképp elszakadt
racionalista barátainak leplezett materializmusától, kicsinyessé
geitől, közhelyeitől. Szükségképpen lett magányos. Élni, alkotni
csak ott lehet, "ahol Isten valóságosan van jelen", mivel Ifa lélek
élete nem a tudás, hanem a szeretet... s ez az akaratból fakad". A
szeretet nyitja rá az ajtót minden tudásra, arra is, amit a tudás
vágy önmagától nem szerzett volna meg.

"A művészetben... egyszerre találjuk meg s veszítjük el ma
gunkat." Mindkettő szükséges. Az igazi művek nem a tárgyuk
kal teszik föl nekünk a létünket gyökeresen érintő kérdéseket,
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hanem a szépségükkel. A szépség mindig pontos és általános,
egyedien meghatározott és több önmagánál, elvon és a gyakor
lat felé terel, mozdulatlan és mozgósít, elmélyít és nyugtalanít.
Az igazi szépség senkit sem igazol, de megsejteti Istent. "A
szépségre adott válasza jobbá teszi az embert és megváltoztat
ja." Új életre és új erőkre irányítja a figyelmet, és nem titkolja,
hogya szemlélődő imádság a szépség édestestvére. Ezért a mű

vészet mindig szabad, annak kell maradnia, egyetlen szálon
függő szuverenitásnak, és minthogy semmi más, mint amit áb
rázol, de azt egyetemesen érvényes valóságnak kell ábrázolnia,
sohasem öncélú. Öncélú akkor volna, ha jelentősége leszükülne
az ábrázolt tárgy határaira. A gregorián nemcsak hang és dal
lam, hanem imádás is. A kép nemcsak forma és szín, hanem
egy sors, egy arc, egy történés, egy karakter jelenléte valami
lyen eredetű háttérsugárzásban. A művész együttérez a szemlé
lővel és magára hagyja. Nincs az igazi műben semmi didaktika,'
de a létezés törvényeit hagyja a fölszínre törni, sőt elszabadítja
őket. A szépségben "minden élő és élettelen teremtménnyel jö
vünk elő Isten mélyeiből, majd újra visszatérünk oda. Az a mű

vészet, amely nem ezért születik, nem méltó a művészet névre".

Hit, szabadság, szeretet

A hit kegyelem. A kegyelem Istennek irántunk érzett, megmagya
rázhatatlan szeretete, amely oly átütő, parttalan és kiábrándítha
tatlanul hatalmas, amilyen és 'amekkora' az az Isten, aki tiszta
szeretet. El kell ismernünk, ha a hitünk tényként érint bennünket,
s megérteti velünk, hogy nem lehet más, mint abszolút igényű,

akkor nem benne, hanem már mintegy 'előtte' riasztó tehernek
érezhetjük. S hogy megkönnyebbüljünk, lekicsinyeljük, életünk
mellékvágányára futtat juk, vagy ész nélkül menekülünk előle;

hagyjon minket békén ez a fenyegető, lelki-szellemi óriás
csunami; özönvíznek érezzük, nem 'csendes, tiszta tó'-nak. Mel
lesleg nem is az. Nem békés hullámzásnak érezzük a hitet, hanem
- a történelemből merítve példákat - áradásnak, mely nem dü
börög ugyan, de van mit elmosnia, mélyen fölkavar. Félünk, hogy
életünket ízeiből kiforgatja, átrendezi, nem-szeretem fejlemények
nek teszi ki. Mi a kis, kezelhető szereteteket kedveljük. Amelyek
hez nem kell sok idő, sok szó, sok energia. Olyan kis bennfentes
kell nekünk, amit egy-egy mozdulattal helyre tehetünk, eligazít
hatunk, elfordíthatunk: fújjon most másnak másfelé. S ha megelé
geltük, bedugjuk az ágy alá dorombolni, a könyvek közé lapítani,
a ruhásszekrénybe, hadd lógja ki a gyűrődéseit. Az nem zavar
minket, hogy efféle szeretet nem létezik. Kicsiben sem. Ezt tudjuk
is. Azért kellenek mégis az ilyenek, hogy hivatkozhassunk rájuk,
ha majd beszivárog az ajtó alatt a nagyvíz kis elővize; kérem szé-
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pen, ne tessék továbbjönni, itt sorakoznak a mi kis szeretéseink,
tessék nézni. "A hit végeredményben a világmindenség egyetlen
nyitja", írja Merton Tamás.

Na, de ki akarja megnyitni a világmindenséget? Jó, Einstein,
Bohr, Dilac, Heisenberg, még vagy tucatnyi tojásfejű, de a töb
bi? A többi 'csak' jól akar élni. Legyen neki ebből is, abból is,
kicsivel több a szükségesnél, s be van a dolog fejezve... Hát
nincs befejezve. Mert egyszeruen befejezhetetlen. Ez a 'dolog'
úgy van csinálva. És nem azért, mert egy gonosz főintendáns

olyannak eszelte ki a létezést, hogy ne lehessen befejezni, annak
dacára, hogy a létezők be akarják fejezni, hanem azért, mert a
lét lényege a szeretet, amely örök. A létezők pedig csak addig
léteznek, ameddig a szeretetre és feléje törekszenek. A szeretet
tehát van, s bizonyos értelemben csak az van, ami a szeretetben
lehet önmaga. Vagyis a szeretet az egyetlen időtálló valóság, s
hozzá egyedül a hit vezet el. Más nem. Más másfelé vezet.
Egyedül a hit szabadít föl a szeretetre. De ez a hit nem "indulat
és érzelem", s egyáltalán nem érzelgősség. "Nem valami vak
sodródás a bizonytalan természetfölötti felé. Nem csak az em
beri szellem szükséglete. Nemcsak az a tudat, hogy Isten van."
Nem kísérlet, amely ha sikeres, az ember megigazul. Nem szub
jektív, belső 'érr-ezés, hogy akkor most megyek, és megoldom
ezt az ügyet, a hitemet. Ez nem ügy, nem lehet megoldani, az én
hitem nemcsak az enyém. Fordítva: az a hit, amelyet kaptam,
old meg engem. Nem hit mindaz, ami "a lelked mélyébó1 fölfa
kad". Ami az eszedbe jut. Ez utóbbi lehet selejt, az előbbi lehet
rosszhiszemű ösztökélés. A hit nem az ember "személyes míto
sza". Nem egyszer szembefordul a személlyel az ajándékba ka
pott hite. Ellenkezik a véleményével. Ő maga nem vélemény.
Nem a biztos elemzés végeredménye. Olykor a hit átbújik az
okos elemzésen, mint tű a zsákon. Nem az, amit már tudsz róla,
de tovább kell tanulnod. A hit "nem a bizonyítékok gyümölcse".

A hit Isten ajándéka. Az isteni 'stílusú' szeretet jele. El kell
fogadnunk, bele kell egyeznünk, s ügyelnünk kell folytonos nö
vekedésére. Értelemmel kell beleegyeznünk, sőt értelmünk koc
káztató, teljes erejével. A hit kifeni az észt, nem pedig lerontja.
A hit az értelem fénye. Fényereje. "Olyan igazságokhoz juttatja
az embert, amelyeket puszta okoskodással nem ragadhatna
meg. Olyan bizonyosságot ad Istenről, tehát a teremtésről is,
amilyen az Ő léte önmagában. Eleven érintkezés az élő Isten
nel, nem pedig az elvont Első Ok szemlélése, amelyre csak a te
remtett dolgok létéből következtethetünk." A hit összekapcsol
két olyanféle állítást, mik között a tapasztalati világban nincs
kapcsolat. Például: az angyalok létét és a geológiát. "De arra
sincs bizonyítékunk, hogy a kettő összeférhetetlen. Azok az állí
tások, amelyek a hit hozzájárulását kívánják, az ész számára
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egyszerűen semlegesek. Nem láthatjuk be egyértelműen, iga
zak-e vagy hamisak. Valami másért fogadjuk el őket... Mint ki
nyilatkoztatást tartjuk őket igazaknak", mint élő, élni akaró ha
gyományt, mint olyat, amit az emberi kiválóság Isten tekinté
lyének tulajdonít, s e tekintély által lát bebizonyítottnak. Isten
tekintélyének azért van bizonyító ereje, mert Isten van, s Aki
Van, az Isten. A hit - Keresztes Szent János szerint - az érte
lembe beömlő világosság, melynek az ember megvilágítottsága
az eredménye. Ugyanő mondja, hogya hit voltaképpen az Isten
az emberben. Isten tökéletessége olyan világosságot áraszt a vi
lágba, melyet a világ nem fogadott be. Isten tökéletességének
neve van: Jézus Krisztus. Őt, ezt a nagyerejű világosságot, mely
meghaladja az embernek a világosságról vallott ismérveit, sötét
ségnek, értelmét beárnyékoló tudásnak érzékeli. "Minél nagyobb
a hit, annál sötétebb." Az emberi hit a lélek sötét ragyogása.

A szabadság lényege az, hogy az ember választhat jó és
rossz között. De mielőtt választana, már tudja, ha a rosszat vá
lasztja, elveszíti a szabadságát. A rossznak választása tehát lát
szat-alternatíva, mivel a rossz lényegéhez tartozik, hogy amint
érvényesül, véget vet mindenféle szabadságnak, legelőször a
választás szabadságának. Ha a rossz olyan választható, amit te
hát nem szabad választani, akkor a választás szabadsága csak a
jó választásában valósul meg. Nem is rosszként választja az
ember a rosszat, csak mint "látszólagos jót". Aki tudja, hogya
rossz nem látszólagos jó, hanem ténylegesen rossz, mégis azt
választja, az ellensége magának, mivel vagy nem ismeri a jót,
vagy ellensége a jónak. "Az igazi lelki szabadság abban áll,
hogy teljesen képtelenek vagyunk a rosszat választani." A hité
ben megvilágosodott lélek éppen a jónak folyamatos választásá
ban érkezik el a szeretethez, amit az élet átfogó és végső érett
ségeként él át. S mivel a jónak folyamatos választása Isten aka
rata, Ifa szabadságot legegyszerubb így meghatározni: Isten aka
ratának teljesítése. Ha ellenállunk ennek az akaratnak, nem va
gyunk szabadok. A bűnben nincs igazi szabadság. A bűn bizo
nyos javakat kínál, például a test gyönyörét. De nem ezek a
gyönyörök rosszak. Isten alkotta, tehát jók. Akkor is, ha valaki
nem Isten akarata szerint éli őket. Ha rossz az akarat iránya,
nem érheti el célját. Önmagát csalja meg. Ezért nincs... boldog
ság egyetlen bűnös tettben sem".

A bűnt követő önvád, keserű inertia, csalódottság gyakran tor
kollik öngyűlöletbe, mely olyan, mint a szövevény. Az ember ki
törési kísérletei elhibázottak, bűnt bűnre halmoz, s a tartós siker
telenség neurózishoz, pszichózishoz vezethet. A testi-lelki-szelle
mi megtámadottság állapota Ifa Sátán kézjegyét viseli magán: a
hamisságot, a hazudozást, a gonoszságot". A szeretet tudatos vá
lasztása viszont kiteljesíti az életet. A sorozatos jó eredményei
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halmozódnak, megerősítik a jóra irányuló emberi akaratot. Ez az
akarat szabad, mert egybe esik Isten akaratával. Az átélt és mű

velt szeretet kibontakoztatja az emberi személyiséget, próbáknak
veti alá, kirajzolódik a célja, hivatása, képességeinek mozgása,
együtthatása. Dolgozni kezdenek a személyiség mélyebben rejlő

erői, és az ember lassan azzá válik, aminek Isten elgondolta. Az
ember a maga hazárd kezéből átkerül Isten kezébe. Az olykor
hosszas átmenetnek légritka terében lehetnek fuldok1ási rohamai,
végigszenvedheti az elszakadás többfajta fájdalmát, a nem lebeg
tetett lebegés létbizonytalanságát, de fölfogja a gondviselést is. A
szeretet ereje, ellenállhatatlansága, csöndes gyöngédsége megszé
gyeníti az embert. Megszégyenülésében ízleli először a jó adta
boldogságot. Észleli, hogy a Szeretet szeretete félelmetes tiszta
ság, eredeti ártatlanság és a nem evilági bölcsesség szétoldhatat
lan egysége: "erő, a rosszat kérlelhetetlenül pusztító alkímia... A
szeretet folyton öli a rosszat, a gyűlölet mazochizmusa a rosszat
akarja állandósítani... A gyűlölet kétségbeesett, mert lépten-nyo
mon tudomásul kell vennie meddőségét, a szeretet viszont iszo
nyodik a meddőségtől" . A gyűlölet kisszerű pánikbetegként
mind türelmetlenebb, a szeretet türeimét türelemmel hosszabbítja
meg. A gyűlöletnek mindig újra 'vége van', toporzékol, botrány
okozásban véli erejét bizonyítani, és könnyedén hazudik, hogy
akár egy méternyi előnyre tegyen is szert. A szeretet halk ma
rad, átlépdel az elébe terített senkiföldjén, át a halálán is, veresé
gei között kiigazodik, s tudja megkínzottan is, hogy ő maga a
cél. "A Sátán hisz Istenben, de nincs Istene."

Az ember él és szeret, nyugodtan veszti el magát. Megismerte
alázata mélyén, hogy Isten mielőtt az ember elveszett volna, már
végérvényesen megtalálta. Az embert szeretete az odaadás művé

szévé teszi, bárki legyen is, bárhonnan jött, bármi a hivatása. Az
zal, hogy van Isten, aki a Szeretet, mindent megnyert, tehát min
denét odaadhatja. "Az Újszövetség egész moralitása a... szabad
ságban van. Ha a törvény ebben a mondatban összegződik: Sze
resd embertársadat, mint önmagadat, akkor világos, hogy nincs
szeretet szabadság nélkül." De az is világos, hogy szabadság sincs
szeretet nélkül. "Ha a szeretet nem szabad, nem lehet szeretet." A
szeretet testben-lélekben szabad embereket teremt, s mivel nincs
más élet, mint lelkiélet (F. Varillon), amely hatalmába veszi a testet
és rásugárzik, a szeretetben árad ki a szabadság a világba.

Bűn, szenvedés, irgalom

Ádám, aki Isten barátjaként szent volt, ráébredve önmagára, a
büszkeség 'steril' bűnébe esett. Már a puszta önmagára ébredésé
ben is (mintha szentként nem lett volna eléggé önmaga) van vala
mi idegen érintés, ami istenellenes. Ádám kívánesi lett a rosszra.
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Ez eddig nem létezett, hiszen minden szent volt, ami volt. Kíván
csisága a rejtőző rosszat hívta elő, a rossz pedig kicsíráztatta ben
ne a gőgöt. A gőg kérdése ez: akkor hát ki is vagyok én? E kér
désben ez az állítás bújik meg: Isten nem mondott nekem rólam
igazat. Ebben a pillanatban csapott le a csapda zárvasa. A Paradi
csomban "A rossznak a fája egy rossz fa volt. Mérgezett." Ádám
még nem tudhatta, de már sejtette, hogy ezentúl olyasmibe kell
alámeriilnie, amibe nem akar, mert Isten, akiben eddig elmeriilve
élt, visszahúzódott. Ádám elveszítette a szabadság-szeretet össze
függéseibe, egységébe vetett hitét azzal, hogy az egyet önmagá
val kettőbe szelte, közbeékelődött, és most új, irgalmatlan, kive
tett helyzetben kell gondolkodnia, hinnie, élnie. A rossz ezután is
az engedetlenségből származik; minden rossz az el nem fogadás
ból következik, írja W. Stinissen kármelita. Ádámnak nemcsak a
maga teremtette esetlegességek között, hanem a teremtmények
megkövetelte alsóbbrendű dolgok s meggyőződések között kell
élnie, alámeriilnie, s így mindennek, amibe ezentúl belefog, csap
dajellege lesz vagy lehet. Merüléseiből, ha egyáltalán fölbukkan
hat, nem akkor bukkan föl, amikor jónak látja, hanem amikor a
szükségszerűségek engedik. Ádám a lefelé irányító kényszerek
láncreakciójának rabszolgája lett.

A szeretet-szabadság viszonyellentétpárja a bűn-rabszolga

ság viszony. Míg a szeretet az embert a szeretet-képességébe
emeli föl, addig a bűn nevetségessé teszi őt a rabszolgaságban.
Az első erővel tölti el, a második legyöngíti. Az első az
önfeláldozás bátorságára bíztatja, a második belekeveri a testi
ként érzékelt ál-szabadság zűrzavarába. Ami csapda, az csapda.
Fölületi, távlattalan, dekreatív létezés a végtelenre nyíló, alkotó
élet helyett. A szolgalelkeket nem a hit, nem a tudás, nem a föl
adat irányítja, hanem a félelem. S minél nagyobb bennük a gőg,

annál sokrétűbb s mélyebb a félelem. A növekvő félelem növeli
a gőgöt. A csapda köralakú. Csak kilépni lehetne belőle, ehhez
azonban a szabadság valódi szeretete szükséges. "A tökéletes
szeretet kizárja a félelmet" (lJn 4,18). Aki fél, szükségképpen
érti félre Istent, s ezért önmagát is. Van olyan életvesztés, ami
nem odaadásból fakad, tehát nem nyereséggel végződik, hanem
üresen, hidegen, értékelhetetlenül csak beáll, bekövetkezik. Vé
gül is "Mi volt az a bűn", amitől minden ember szenved? Az
önállítás, amelynek mindig tagadás formája van. Íme, a rossz
sugallta szemléletváltozás: Ádám többre akarta vinni azzal,
hogy Ifa jó tudáshoz hozzá akarta tenni a rossz tudását is". Té
vedett. Tudása nem több lett, hanem kevesebb. A rossz tudása
viszonylagosította a jó tudását is.

Az embernek a bűnénél is nagyobb tévedése az, hogy Isten
véglegesen magára hagyta. E hiedelme azt igazolja, hogy a bűn

következetesen rongálja - nem az ember hitét, előtte még - a
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hitre, azaz a bizalomra való alkalmasságát. S miközben Isten ott
áll az ember ajtaja előtt, a bűnös öngyötrő konoksággal hajto
gatja: nem állhat ott/ mert - már! - nincs. S nem érti megJ
hogy azért nem áll az ajtónál, mert a szívében van. A bűn

okozta nyomorúság azonban nemcsak következmény, hanem
vezeklés és szenvedés lévén a talpraállás esélye is. Humusz ez
a nyomorúság, készen arra, hogy befogadja a kegyelem Krisz
tus szórta, elhalni kész magvait. A bűn okozta szemléletváltás
lényege az, hogy az ember az élvezetet tartja a legnagyobb jó
nak/ a nélkülözést, a szenvedést pedig a legnagyobb rossznak.
A nyomorúságban kezd helyrebillenni ez az aránytalanság. Így
a bűn tragédiája, hogy miközben minden baj forrása, a maga
vesztét is okozza: ráébreszti a bűnöst, hogy élni és vegetálni két
dolog, az eltékozoltnak hitt élethez van visszaút, a megtérés, az
áldozathozatal, a jóvátétel által. Nem minden szenvedés szár
mazik a rosszból, az ártatlanok szenvedése a szeretet hatalmá
nak a titka. A szeretet növekedésével növekszik a fájdalom is.
A bűnös szenvedése gőgjének apadásával csökken, s mintegy
'maga alá hajolva' jut el az alázatig; ez a megtérés kezdete.

"Ha bátran, nyugodtan, önzetlenül és békességben szenvedünk,
akkor mindaz, ami korábban s kívülről tett tönkre minket, belül
átmunkál, s jobbá tesz." Amilyen mélyre hatol belénk a bűn, olyan
mélységben szenvedünk, mert ott kezd gyógyulni a seb, ahol
keletkezett. Mivel minden bűn az igazság, az engedelmesség, a
szeretet ellen irányul, most az alázat bűnbánatávalaz igazságot, az
engedelmességet és a szeretetet keresi, s meg is találja Isten
irgalmában. "A gőg mindig szokatlan szeretne lenni, az alázat
soha." Az alázatos szereti, hogy ő - most már tudja - semmi,
Isten semmije. Az emberben tehát az irgalom lesz a 'valami'. Most
derül ki, hogy a bűn még a teremtett ember semmijénél is semmibb
volt; káprázat, nem-valóság, de a valóságot, az embert roncsolta.
Az irgalom nem elnéző sajnálkozás, hanem megbocsátó szeretet,
amely "megszünteti az ember bűnösségét, de nem törli el a bűn

következményeit, és a büntetését". A megbocsátás a szerető Isten
legnagyobb ajándéka, mely nemcsak gyógyítja a sérült életet,
hanem a létezés magasabb - mélyebb - szintjére is helyezi. Isten
megbocsátása nem ellenkezik igazságosságával, hanem belőle

következik, lévén hogy Isten igazságossága a szeretet. Isten
ugyanannyira igazság, amennyire szeretet. Amikor tehát a bűn

megsértette Isten szeretetét, egyúttal hatalmasan hívta ki Isten
igazságosságát. Ha nem jött volna el Jézus Krisztus, a bűn az egész
Teremtést létének alapjaiban tette volna kockára, és a megsemmisülés
szakadékának szélére sodorta volna. Isten szeme láttára akarta
szétzúzni a Sátán, amit nem ő alkotott.
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MAURICE BLANCHOT

Maurice Blanchot 1907-ben
született. Francia író, kritl
kus, esszéista. Életműve

meglehetősen ismeretlen
a nagyközönség előtt, jóI
lehet alapvetáen befolyá
solta a francia kritikai gon
dolkodás ésdiskurzus ala
kulását a strukturalistáktól
kezdve egészen Derridáig.
Az alábbi írása megtörtént
eseményt elevenít fel öt
ven év távlatából. A fordí
tás alapjául szolgáló ki
adás: Maurice Blanchot:
L'instant de ma mort. Fata
Morgana, Montpellier, 1994.

Halálom pillanata
Emlékszem egy fiatalemberre - egy még fiatal férfira -, akit
éppen a halál akadályozott meg abban, hogy meghaljon, s talán
egy tévedés igazságtalansága.

A Szövetségeseknek már sikerült partra szállniuk francia te
rületen. A lényegében legyőzött németek még harcoltak, hiába
valóan, valamiféle értelmetlen vadsággal.

Egy nagy házban (a Kastélyban, ahogy nevezték) meglehető

sen félénken kopogtattak az ajtón. Tudom, hogya fiatalember
ment ajtót nyitni a vendégeknek, akik bizonyára segítséget jöt
tek kérni.

Azonban kintről üvöltés: "Mindenki kifelé!"
Egy náci főhadnagy botrányosan szabatos franciasággal ki

tessékelte előbb a legidősebbeket, majd a két fiatal asszonyt.
"Kifelé! Kifelé!" Ezt már ismét üvöltötte. Pedig a fiatalember

nem próbált menekülni, lassan lépkedett, már-már szertartáso
san ünnepélyes lassúsággal. A főhadnagy vállon ragadva meg
rázta, töltényhüvelyeket és lövedékeket mutatott neki. Minden
bizonnyal lövöldözés volt valahol, háborús területen voltak.

A főhadnagy érthetetlen nyelven, fuldokolva kiáltozott, és a
már nem is annyira fiatal férfi arcához fegyvert nyomott, a lő

szereket és egy gránátot mutatva jól érthetően ezt kiáltotta:
"Látja, ennyit ért el!"

A náci felsorakoztatta embereit, hogy rendben, szabály sze
rint lőjenek az emberi célpontra. A fiatalember ezt mondta:
"Legalább a családomat küldje be addig!" Vagyis a 94 éves
nagynénit, az édesanyját, nővérét és menyét, ezt az olyannyira
csendes és hangtalan kíséretet, mintha már minden bevégezte
tett volna.

Tudom - tudom? -, hogy akit már célba is vettek a néme
tek, a végső parancsra várva, hirtelen kimondhatatlan könnyed
séget érzett, valamiféle boldogságot (pedig itt boldogságra vég
képp nem volt ok), - fenséges jókedvet. Halál és halál találko
zását?

A helyében én nem próbálnám meg elemezni a könnyedség
nek ezt az érzését. Talán teljesen sérthetetlen volt. Halott 
halhatatlan. Talán elragadtatottságot érzett. Vagy inkább részvé
tet a szenvedő emberiség iránt, boldogságot amiatt, hogy sem
mi sem örök. Most már elválaszthatatlanul kötődött a halálhoz,
valamiféle titkos barátság révén.
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Hirtelen közeli csatazaj hallatszott. Partizánok próbáltak a se
gítségére sietni annak, akit veszélyben tudtak. A főhadnagy el
sietett, hogy személyesen nézzen körül. A németek még mindig
felsorakozva álltak, készen arra, hogy mozdulatlanok maradja
nak akár a végtelenségig.

Ám ekkor az egyikük közelebb lépett a fiatalemberhez. és
nőies hangon ezt mondta: "Mi nem németek, oroszok", majd
szinte nevetve: "Vlasszov hadtest". Azután intett neki, hogy
tűnjön el.

Azt hiszem, elfutott, szívében még mindig a könnyedség érzé
sével. Végül egy félreeső erdőben találta magát, a .Bruyeres't-ben,
ahol megbújt az ismerős fák között. Csak e sűrű erdőben,

hosszú idő után tért igazán magához. Mindenütt tűz pusztított,
mindegyik tanya égett. Valamivel késöbb megtudta, hogy három
fiatal tanyasi fiút megöltek, akiknek semmi közük nem volt a lő

völdözéshez, egyedüli bűnük az volt, hogy fiatalok voltak.
Még az utakon és a mezőkön heverő, felfúvódott lótetemek

is arról tanúskodtak, hogy sokáig tartott a harc. Valójában
mennyi idő telt el közben? S amikor a főhadnagy visszatérve
észrevette a fiatal várúr eltűnését, vajon haragjában és mérgé
ben miért nem gyújtatta fel a (még mindig nagy és fenséges)
Kastélyt? Azért, mert ez a Kastély volt. A homlokzatán elpusz
títhatatlan jelként ott állt az évszám: 1807. Vajon elég művelt

volt ahhoz, hogy tudja, ez a nevezetes jénai csata évszáma,
amikor Napóleon szürke kis lován elhaladt Hegel ablakai alatt,
aki felismerni vélte benne a "világ lelkét", ahogyan egyik barát
jának írta? Ami egyszerre igaz is volt, meg nem is, mert egy
másik barátjának azt írta, hogya franciák feldúlták és kifosztot
ták a házát. Csakhogy Hegel különbséget tudott tenni az empi
rikus és a lényeges között. 1944-ben a náci főhadnagy tiszteletet
és csodálatot érzett a Kastély iránt, ám a tanyák iránt nem. De
azért mindent átkutattak. Magukkal vittek egy kevéske pénzt,
és egy különálló helyiségben, az úgynevezett "magas szobá
ban" a főhadnagy papírokat és egy vastag kéziratköteget talált
- amiben talán háborús tervek voltak. Végül is elment. Min
den égett, kivéve a Kastély. Az Urakat megkímélték.

Kétségtelenül ezután kezdődött a fiatalember számára az
igazságtalanság miatt érzett szenvedés. Sehol sem volt már az
elragadtatás; csak a kínzó érzés, hogy egyedül azért maradt
életben, mert még az oroszok szemében is a nemesi osztályhoz
tartozott.

Ez volt a háború: egyesek számára az életet jelentette, má
soknak pedig a gyilkolás kegyetlenségét.

Mégis megmaradt a könnyedség érzése, amit még a lövöldö
zés kezdete előtt érzett, s amit én nem tudnék szavakkal meg-
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OLÁH ANDRÁS

fogalmazni: szabadulás az élettől? megnyíló végtelenség? Nem
boldogság és nem fájdalom. Nem is a félelem hiánya. Talán
már lépés odaátra. Tudom, vagy úgy képzelem, hogy ez a meg
foghatatlan érzés megváltoztatta hátralévő életét. Mintha a halál
ezentúl már csak a szívében lakozó halálba ütközhetne. "Élek.
Nem, te már halott vagy."

***
Később visszatérve Párizsba találkozott Malraux-val, aki
elmesélte neki, hogy bebörtönözték (anélkül, hogy tudták volna,
valójában ki is ő), és hogy sikerült megszöknie, ám közben
elveszített egy kéziratot. "Csak elmélkedések voltak a
művészetről, amit könnyen lehet rekonstruálni, ám magát a
kéziratot már nem." Paulhannal még kerestették is, de hiába.

Mindez nem számít. Egyedül a könnyedség érzése marad,
mely talán maga a halál, vagy még pontosabban: ezentúl foly
tonosan jelen lévő halálom pillanata.

Bende József fordítása

félresikerült
varázslat
varázslat ez amiró1 hallgatni kell:
a sóhajok hídján pénzdarabok
lubickolnak egy cilindernyi vízben
s a fáradt szavak
mint rozsdás levelek
ziláltan botladoznak a semmi felé

mi bedeszkázzuk mögöttük
a réseket

- a szófukar álmokat 
s eloldalgunk valahova
ahol sárbaragadt nyomaink
nem ismernek egymásra
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KOSZTOLÁNCZY
TIBOR

Vázlatok "A költők

élete" cimű sorozatból
II. rész

Dolgokról, amelyek 'lIégül megvilágosodnak

1967-ben született Szom
bathelyen. AzELTE okta
tója. írásának első ré
szét lásd 2001. 11. szá
munkban.

Egy télvégi vasárnap délutánon, nem is számított rá, előfelvettekkel
találkozott a Fő utcai cukrászdában, ahol M. honvéd éppen a ma
májától búcsúzott, majd csatlakozott egy másik társasághoz, ahova
őt is leültették. Addigra már teljesen elszokott az intellektuális be
szédfordulatoktól, ám ezek az előfelvettek - nyilván az ő helyze
tük sem volt könnyebb - mégis irodalmi folyóiratokat olvastak, s
ha az elvárhatónál felszabadultabb nézeteket képviseltek is, szim
patikusnak tűntek neki.

A szakkörösökkel már régen nem találkozott; október elején új
tagokat is felvettek, készültek a következő bemutatóra, aztán a
legközelebbi szakköri napon, amikor leadta a szelgálatot. a száza
dánál azonnal beosztották telephely-ügyeletesnek: egyszerűen

mennie kellett, hiába tiltakozott, azt mondták, máris elég sok van
a rovásán. Állt az autókijárónál. talán a hármas kapu lehetett, s a
szakkörösök egy csoportban jöttek a korai vacsoráról. Felismer
ték, hívták próbára. Mondta, nem lehet, láthatják, őrségben van.
Mondták, K. hadnaggyal elintéztetik. Arra gondolt, jó is volna, de
hogy aztán még nagyobb megtorlás lenne belőle. Nem csak a re
torziótól félt, úgy érezte, hogy ilyen átlátszó és kézenfekvő

ürüggyel, ilyen egyszerűen nem is volna tisztességes kibújni az őr

ség alól, ha mások is rnentek: akkor még azt hitte, létezik egy
mindenkire érvényes mérce - ettől többnyire tartott, néha meg
bízott benne. A legelső napokra gondolt. Az orvosi vizsgálaton az
oltás után elájult, s néhány napig talán még lázas is volt. Ez sze
renesés kezdetnek mutatkozott egy hosszadalmasabb szimulálás
hoz. Aztán a második vagy harmadik alkalommal, amikor a ki
vizsgálásra várt - talán mert Sz. tizedes, aki kísérte, olyan mély
séges unalommal nézett rá -, mégis úgy döntött, hogy inkább
végigcsinálja a normál programot. Ez hirtelen felszabadította,
megkönnyebbülten mondta Sz.-nek, már jobban érzi magát, akár
vissza is mehetnének a századhoz; persze az adott pillanatban ez
volt a legegyszerűbb megoldás. A mai napig is azt hiszi, Sz. tize
des mindent tudott, mindenesetre az alapkiképzés alatt, furcsa
mód, feleslegesen nem kínozta. Elég baja volt a világgal - úgy
érezte. Ö az ágyak közötti szűk benyíló másik oldalán, felül
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aludt; Sz. tizedes csak bámult a homályba, volt egy kisrádiója,
egész éjjel azt hallgatta. Amikor a szerző hajnali négy óra tájban
kiment a WC-re, még akkor is ébren volt. Egyszer beszélgettek is,
magázódva; didergett a hidegben. Reméli, olvassa.

Február végén aztán mégis bekerült a gyengélkedőre. Először

aggódott ugyan, hogy a megfázása nem elég erős, bár aláza ren
desen felszökött; ám ugyanaz a sorállományú orvos vizsgálta
meg, aki az első napon is magához térítette; az orvos emlékezett
rá és megkérdezte, meddig szeretne bennmaradni. Egészen el
gyengült a gondolattól, hogy létezik efféle civil emlékezet. A
gyengélkedőn jó dolguk volt, mint egy nyugdíjasházban; viaszos
vászon terítők, mézes kenyér, tea kancsóban az asztalon. Társal
gó, sakk, s az elzártságban már-már érdekfeszítő hírek az Esti
Krónikában. Egyik este a Stúdió '86-ban nyilatkozott David
Gilmour és Nick Mason, bejelentették, hogy újjáalapítják a Pink
Floydot; pocakosan, kinyúlt pulóverben úgy néztek ki, mint vala
mi gázszerelők ... Közben egész napokat átaludt; ezredsorakozó
alatt diszkréten becsukták az ablakokat, de ha az újoncok énekel
ve vonultak az étkezdébe, arra mindig felébredt. A szomszéd
ágyon fekvő debreceni előfelvételis. aki benntartózkodása alatt
végig Hauser Arnold művészet-esztétikáját olvasta, dühödten,
ilyenkor rosszallólag ránézett, mintha ő zavarta volna meg. Ettől

parányinak érezte magát, titokban még azt is megkérdőjelezte, jo
gosult-e egyáltalán a közgyógyellátásra. Aztán egyik nap a kórte
rembe N. honvéd jött takarítani, aki járóbetegként már hónapok
óta bent volt - dolgozott pár hetet, majd hazament egészségügyi
szabadságra, aztán megint bent, és így tovább -, s a debreceni
óvatlanul beszólt neki, mintha N. honvéd is a kiszolgálá-személy
zet tagja lenne: a debreceni, akit megkísértett a járóbeteg-lét, talán
csak az erőviszonyokat akarta felmérni, de most végzetes hibát ej
tett; szó szót követett, s szerzőnk - akinek valójában tetszett,
hogy itt mindenki más, mint aminek mutatja magát - már kora
délután új ágyszomszédot kapott. Egy újoncot hoztak be, aki látha
tóan transzban volt, az anyját hívta és nem engedte beadni az injek
ciót; dobálta magát az ágyon, amíg a sorállományú orvosok próbál
koztak. Aztán bejött a főnéni, az újonc megbabonázva meredt rá: az
egyik kezével lefogta, a másikkal meg a fenekébe nyomta a tűt.

A századát március harmadik hetétől különféle javítási mun
kák elvégzésére kirendelték Újdörögdre. Még zajlott az alapkikép
zés, az újoncokra nem számíthattak, aszázadparancsnoka betele
fonált a gyengélkedőre, hogy készüljön, ő is menni fog. Nem
szólt semmit, aztán - a teljeskörű szolgáltatást igénybe véve 
kért a katonaorvostól még néhány napot. A többiek elutaztak, s
tulajdonképpen nyilvánvaló volt, hogy mi történt (minek hívták
fel telefonon), tartott is a retorzióktól, ám arra gondolt, hogy ha
az ügyesebbek a saját szükségleteikhez igazítva határozzák meg,
kinek mennyi van a rovásán, akkor úgyis teljesen mindegy; de
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végül senki sem szólt semmit. Elfogadták, hogy talált egy rejtekaj
tót, s azon észrevétlenül távozott. Titokban talán örvendeztek is,
hogy végre tanuI... Mikorra meggyógyult, az l-es épületbe már
több alegység maradékát is összegyűjtötték, itt majd mindenki ló
gós volt, ő is - és ez egyáltalán nem volt rossz érzés. Még a
gyengélkedőn egyszer azt álmodta, hogya 17-es forradalom után
egy leningrádi, múzeummá átalakított palotában lakott a fal mö
götti lakosztályban, amelyről csak ő tudott; időnként kijött a fala
kon kívülre, végigkísért az útján egy-egy látogatócsoportot, aztán
elszakadt tőlük a megfelelő ponton; néha eladott egy gyertyatar
tót vagy némi törtaranyat, ebből élt, ruházkodott. S most mindez
megvalósulni látszott: a többiek napközben a telephelyen lézeng
tek, ő visszajárt a 4-es épületbe; éjszakára kulcsra zárták a körlet
ajtaját s lekapcsolták a riadólámpát, s ha a zászlóaljügyeletes
vagy a napostiszt megjelent, hogy szolgálatba küldje őket, inkább
hazudtak valamit. De akkor, még októberben, azt mondta a szak
körösöknek (ma már mindannyian reményteljes irodalomtör
ténészek, kft-tulajdonosok, tv-riporterek), hagyják, mindegy, ha
már így történt; és kimaradt a színjátszókörből.

De az a cukrászda, az más volt. Igaz, hogy az asztalnál, ahova
leültették, irodalmi folyóiratot azon a délutánon csak egyvalakinél
látott, ám mint később kiderült, a többiek nem csak a sütemé
nyespult kínálatára vonatkozóan rendelkeztek tökéletes áttekin
tésseI, de alkotáslélektani kérdésekhez is értettek, körbeadták a la
pot, bele-belepillantva vitatkoztak az egyik cikkről, úgy látta, fal
ból; ő nem szólt semmit, mégsem kellett magyarázkodnia - va
laki levelet írt, valaki rajzolt -, s úgy érezte, már régen nem ol
vadt bele ily tökéletesen a környezetébe. S a többieknek nem is az
irodalomkritikai nézetei tűntek túlságosan felszabadultnak, in
kább a cukrászdai viszonyokhoz képest viselkedtek furcsán ...
Igen, mert amikor M. honvéd mamája elment, egy csomagot is
otthagyott, hogy M. honvéd vigye be az öregkatonáknak, némi
jóindulat reményében. M. mama lelkiismeretesen átkötötte a cso
magot, a többiek azonban már tudták, hogy az efféle gesztusok
nak semmi értelme, próbálták a spárgát kibogozni, küszködtek, s
akkor a szőke bölcsész D. honvéd elővette a piros zsebkését, és
kibontották a dobozt. Aggódott is, hogy lesz most itt a cukrász
dában, de rájuk sem hederítettek, a lámpákat is csak a pultnál
kapcsolták fel; M. mama linzere jó volt, a hátát kellemesen me le
gítette az olajkályha (talán túlságosan is).

Aztán véget ért a fűtési szezon, s D. honvéd kisegítő írnok lett
P. őrnagy ellátá-birodalmában, s ők délutánonként - kárpótolva
magukat az elvesztegetett szakkörös évekért (miért tűnik mindez
éveknek?) - beköltöztek a tantermi épületbe. Ma már nem tud
ható, D. honvéd tényleg szívesen látta-e őket (talán), de soha nem
mondta, hogy menjenek el. Szerzőnkben persze sokkal nagyobb
volt a hála és a szeretet, minthogy azt megfelelőképpen kimutat-
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hatta volna, ezért aztán többnyire unatkoztak, vagy semmiségek
ről beszélgettek. Egyszer ott helyben versíró versenyt rendeztek, s
ma már nyugodtan bevallhatja, hogy csalt: egy régebbi művét írta
meg, látszólag fejből, de a többiek rájöttek, ő meg letagadta ... Ek
koriban jelent meg Bereményi Gézától az Eldorádó első változata,
folytatásokban jött a [elenkorban, ezt olvasták. Egyszer D. hon
véddal, aki latinos volt, ketten maradtak, mire D. honvéd a kezé
be adott egy Horatius-kötetet, hogy olvassa. Persze, nem tudta.
Mire D. honvéd mondta, hogy populus, az a nép, stb., kezdje már,
ne szerencsétlenkedjen. Láthatóan dühös volt, majd megadólag
lefordította az egészet. De a cukrászdához sem lettek hűtlenek,

mert nyáron, ha kimentek a városba, visszafelé még ittak egy te
át, amelynek az ára: 6 forint 40 fillér, teljességgel megnyugtatónak
tűnt, s felszolgálása is a Vendéglátói alapismeretek című tankönyv
szerint történt. Odabent, tudták, ilyenkor már zajlik a takarodó,
közben a cukrászdában is megélénkült a forgalom: rohangálás,
lökdösődés, idegen szobák, idegen hangok; mikorra aztán beértek a
laktanyába, már minden elcsendesedett. A körletükben az ajtó
mellett műsorzárásig nézték a tévét, de az ágya messze volt ettől,

egészen az ablakoknál; ott már csak távoli visszhangokat hallott,
mintha kint aludt volna az épület előtti parkban. Azokban az or
szágokban, ahová kék útlevéllel utazhattak volna, ezidőtájt mu
tatták be David Bowie új filmjét, az Absolute Beginners-t; a film
ugyan nem sokat ért, de a szlovén tévé esténként többször is ját
szotta az előzetesét, és úgy gondolta, hogy David Bowie világos
kék mopedjére még ő is felférne. Aztán ez is elmúlt, kezdődött a
futball-világbajnokság, egész éjjel ment az adás, s a tévét már ki
sem kapcsolták.

A szovjet-magyar csoportmérkőzés alatt (6-0), Á. honvéddal
először a tantermi épületben készültek, mert Á. honvéd ismét fel
vételizett a jogi egyetemre ("Kosztikám, tudnál nekem mondani vala
mit az Isteni színjátékról?"); ő pedig hálás volt Á. honvédnak, mert
a legrosszabb napokban, amikor túl közelről nézte a saját életét, s
maga körül már csak személytelen zubbonyokat látott, s nem is
katonaruhát, hanem munkászubbonyokat, vagyis kezdett szét
foszlani az a többletjelentés, amely (Hamvas Béla szerint) a férfi
ak fura közösségeit egyáltalán elviselhetővé teszi, avagy úgy is
mondhatnánk: amikor kezdett becsavarodni, Á. honvéd n~ponta

mellé ült az étkezdében, s beszélt neki, vagy kérdezgette. Ö elég
felületesen válaszolt, ahogy tudott; unta, de Á. másnap újra jött
- mit akar itt, nem nagyon értette ezt a faszit. Láthatóan ő sem
tudta a tökéletes válaszokat a nagy kérdésekre; mi az élet értelme,
például. Vagy mire lesz jó ez az egész? Ki fogja megmenteni? Ha
zajut-e végre? Haza: innen el. De Á. csak beszélt neki, Bowie-ról,
az angol királyi családról és az Abba-együttesről, mert ők voltak
a példaképei. Ezt minden alkalommal hevesen hárította: hogyan
is lehetne az Abba-együttes mentőöv a számára. Aztán később
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felrémlett benne, hogy általános iskola felsőtagozatában soroza
tos és súlyos megaláztatásokat kellett elszenvednie egy elfajult
Abba-Boney M. vitában. De félt kiadni magát, még azután is, hogy
Á. honvéd megmutatta neki a királyi családról készített gyerekkori
albumát, amely erősen hasonlított az ifjú John Lennon Sport, sebesség és
képeslap című, jelenleg lappangó munkájára. Így törték meg a jeget.

Közben zajlott a mérkőzés, s a tantermi épületbe időnként be
szaladt B. honvéd a harckocsizóktól, balsejtelmekkel tudósított a
meccs állásáról: kettő-null, már négy - hat után pedig elszaba
dult a pokol, B. honvéd mondta, most igazán mennie kell, mert
az öregkatonák kidobálták a vaskályhákat a körletekből, hogy az
újoncokból és előfelvettekből megalakuló alkalmi brigád ügyesen
portalaníthassa őket. Később P. őrnagy vette át az ügyeletet, s ez
általában riadót jelentett; D. honvédot is kereste, hiába, mert D.
honvéd a hétvégeken a kerítésen át kiszökdösött a rokonaihoz, s
ezt talán P. őrnagy is sejtette, úgyhogy nem is erőltette az egészet,
s e sorok íróját bízta meg azzal, hogy járja végig a telephely ka
puit, ellenőrizendő, az előkészített kulcsok valóban nyitják-e a la
katokat; s aztán a hármas kapunál törvényszerűen eszébe jutott,
milyen messze van már az a kisgyerek, aki egyszer, októberben,
itt gyötrődött a korai sötétben. Visszafelé benézett D. honvéd szá
zadához, mert aggódni kezdett, vajon D. honvéd tudja-e, hogy
korábban kell visszajönnie, de a szolgálatosok és a többiek össze
vissza hazudoztak és nem árulták el, D. honvéd egész pontosan
hol is van. "De legalább tudja, merre vannak a lakóte/epek, ha arra ke
rülne a sor" - mondta sejtető hangon Á.-nak, amikor visszaért,
mire Á. honvéd azt válaszolta: "Ugyan, a többiek mind fenn ülnének
a platón, neked is fel kellene szállnod." Ám ő ellenkezett, hogy ő

ugyan nem, nem szállna fel, azok már nem ők volnának. De úgy
is értette: nélkülük már ő sem volna: maga. Aztán elbúcsúztak, és
örökre becsomagolt mindent a málhazsákjába.

"...na tényleg ne írkálj nekem Kanizsáról, fiam. Itt ez úgy tűnik ne
kem, mint egy gyomorszájbarúgás. A műsorra emlékszem, ez egy hétvé
gén volt, látogatás után, anyukám hozta az Új Tükröt és a csempész
áru-leve/eimet Angliából meg Svédországból. .. aztán a borítékokat saj
náltam eldobni, mert rajtuk volt a Királynő, meg Károly Gusztáv. Ezért
jól le is bukiam egy körzetellenőrzésen, a politikai pfő-pfő-pfinánc fe/vit
te az ügyem majdnem a Kucserához. A politikai agymester azt mondta,
hogy megmogyoróz, ha tovább folytatom ezt az illegális levélolvasási te
vékenységet. »Á., nem hiszi el, hogy megmogyorózom« - folyama
tosan ezt ismételgette. Senki se sajnált, csak a Hajnal, meg a Sza
bolcs ... " Á. honvédot már figyelték, mert még alapkiképzőbenegy
Bibliát találtak nála, ezt is mindig elhűlve emlegették. Altalában az
ezred-sportfelelős J. őrnagy jött a fiókokat ellenőrizni, s ha valami
féle írást, vagy füzetet talált, "Mi ez, kérdezte mindig, tudomány?" 
aztán beletúrt, s ha veszélytelennek ítélte is, undorral fordult el.
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Á. honvéd aztán mégsem szerelt le velük, pedig már benn volt
a civil ruhája, de nem vették fel nappalira, csak levelezőre; ráadá
sul augusztus végén bekerült a fogdára, mert a díszszemlén elfe
lejtett tisztelegni egyezredesnek, de aztán már azt csinált, amit
akart, teljes valójában érinthetetlennek minősült, a sima sorállo
mányúak úgy tekintettek rá, mintha meghalt és feltámadt volna.
Leszerelése után az akkori előfelvettek - akik addig az ágyán ül
dögélve élvezték a területen-kívüliség előnyeit - írták neki, hogy
mióta elment, a laktanyában minden megváltozott, csökkentették az
ellátási normákat és átmenetileg lazult a drill, s aztán újra kemény
kedni kezdtek, és akkor Á. lett az imperialista fellazítás mintapéldá
nya, "Hát még az Á., az biztos kábítószeres is volt" - a politikai tisztek
így emlegették. Azt sem tudták, mi fán terem; valószínűleg azt hit
ték, ez is az ideológiai romlottságot kifejező különleges fokozat.

Az emelkedett társalgó, avagy előzetes a következő fejezetek tartalmából

Alsótagozatban, ha valamilyen összesítés adódott, gyakorta végig
járta az osztályokat, 1. a-tól a 4. c-ig; udvariasan kopogott, s mielőtt

néhány választékos, a termek előtt újragondolt mondatban kifejt
hette volna jövetelének célját, a tanárok érzékeltetvén, hogy ők mi
lyen jó órákat tartanak, a tananyagból kitekintvén néhány mondat
erejéig csakis neki magyaráztak; ő pedig úgy érezte magát, mint a
tárlatlátogatásokon. Az elsősökre és a másodikasokra nem sok időt

vesztegetett - puszta, alaktalan gomolygás -: játszi óvódásoknak
tekintette őket, akik nem tudhatják még, milyen is az élet, de har
madikban már megcsillant valami. A harmadik nyugvópont: egy
év pihenő az állandó zűrzavarban: elmélyítés és szélesítés, egyvona
las füzet írásórán, számtanból csak a százasok; stabilizálódott tan
tárgyak, a tanév kiismerhető rendje. Közben megállt a lépcsőfordu

lókban a Dózsa-fametszet stációi előtt, a Kapudöngetők volt a ked
vence: a hullámokat nézte, ahogy már-már nekicsapják a falnak az
evezősöket. erről meg a Genezáreti-tó lecsillapítása jutott eszébe, és
Jolán nénire gondolt, akinek fiatalkorában Derkovits Gyula udva
rolt. Utoljára mindig egy bizonyos padlásszobát hagyott, amely
ugyan nem a legjobbaknak mondott tomatagozatos "b"-osztályok
közül való, hanem egy "c", a rajzterem mellett. Ö maga "b"-osztá
lyos volt, de mindig "c"-s szeretett volna lenni, ahol azzal az ürügy
gyel, hogy az iskolatelevíziót nézik - tudja -, aludtak az órákon:
besötétítették a termet, jött a bemondó, megszólalt a zene, halkan,
s a tanulók álomba merültek a tanárok vezetésével. A "c" -sek nem
juthattak be a tornaterembe, látott egyszer egy ilyen folyosói torna
órát, amely abból állt, hogy gyorsjárásban kerülgették a zsámolyo
kat, esetleg egy különösen bonyolult egyensúlygyakorlat végzése
kor föl-le lépkedtek rajtuk, s később egyemeletnyit gyalogoltak a
lépcsőházban. De talán ezért kerülhetett ki az a "c" a figyelem fó-
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kuszából, s lehetett a megfontolt alkotómunka színtere: festőműre

rem, konyha és Derkovits Halas csendéletének elegye. Nehogy bárki
is úgy értse, mintha hasonlításróllenne itt szó: a kép folytatódott a
padlásszobában, vagy fordítva, megérezte, hogy a kettő egymásban
van. S jelenlegi állapotában azt sem hallgathatja el, hogy V. tanárnő
még másodikban kitett a tanári asztalra egy, a csendéleten látható
hoz hasonló ébresztőórát (neki azóta is ez az etalon, pedig azóta
jónéhány tanórát tett már idézőjelbe, ideértve a sajátjait is). Ez pe
dagógiailag nem kis merészség volt egy olyan osztályban, ahol el
sőáldozásra csak néhányan kaptak karórát, közöttük a szerző, rá
adásul az övé színeiben tökéletesen harmonizált egy később rész
letezendő csehszlovák gyártmányú gyermekesernyővel(csak nem
onnan való az óra is?): a számlapja égszínkék, mint az égben lebegők

csarnoka, szíján világoskék alapon téglavörös, ügyesen egymásba
játszó csíkokkal. És akkor, ott, a padlásszoba falán Ferenczy Károly
képe, a Márciusi est. Nagyon korai lehet még az a március, a fák is
kopaszok; s mintha csak rövid, meghatározatlan időre vált volna el
egymástól a fény és a sötét, s nem lehet kétséges, hogy újra a sötét
fogja átvenni a hatalmat. Ez a rettenet ült a képen, még a festő

sietségét is érezte. Az alsó három emelet, ahol a normál oktatás
folyt: stabil - a negyedikre álmában korlát nélküli, ingatag feljáró
vezet, a lépcsőfokok is hiányosak, mégis érdemes ide feljönnie,
mert ez az a ferde fény, Emily Dickinson 258. verséből, amely égi
sérülést ad, az alkotás képességét, de közben gyógyít is, mint azon
a harmadikos osztálykiránduláson, amikor bőrig áztak a kőszegi

vasútállomástól a belvárosig tartó úton. Nem véletlenül aggodal
maskodtak tehát a szülők még reggel, az igazgatói iroda melletti
gyülekezőhelyen, s így még annak a lehetősége is felmerü It, hogy
a déli vonattal visszautaznak Szombathelyre, ám a döntést a taná
rok a múzeumlátogatás utánra halasztották. S mire kiértek a Vár
múzeumból - háromszázezer török táborozott itt -, az eső szinte
teljesen elállt; végigmentek a Várkörön, s látszott, hogy a város
széle fölött egy egészen határozott vonalban végeszakad a felhők

nek és derül az ég, összecsukták az esemyőket és csokoládéfagylal
tot ettek egy cukrászda utcára nyíló üvegablakainál; már gyengé
den sütött a nap, s a három párhuzamos osztály felgyalogolt a Ki
rályvölgybe, s megebédeltek az üvegfalú színben, ahol az ismeret
len festő - díszítésképpen - emberfej nagyságú zsemléket, gőzöl
gő kolbászokat, habzó söröskrigliket mázolt a táblaüvegre. Üldö
géltek a zöldszínű bádogasztaloknál, beszélgettek, s arra gondolt,
hogy a tízórai mennyi mindent elárul a szülőkről; a gyerekek is egyre
felnőttesebben szólaltak meg, közben észrevétlenül megszáradt a ru
hája és egyre hosszabb időszakokra felejtette el, hogy otthon borzal
mas tüdőgyulladásvárja (hát ezt most nem tudta egészen pontosan
elmondani).
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ZIMÁNYI ÁGNES

Beszélgetésünk témája
lsten. Ön filozófus,
ugyanakkor jezsuita
teológus. Okozhat-e ez
bármi zavart vagy keve
redést? Hitének Istenét
bölcseleti módszerrel
vizsgáini és megfordít
va, tudományának Iste
nében hinni?

Nem baj, hogybeszélge
tésünkben is megjelenik
a kétféle megközelítés?

A kinyilatkoztatott és
értelmi istenismeret te
hát egymásra utalt?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Weissmahr Bélával
Eddig még nem vettem észre, hogy zavart okozott volna. A vallá
sos istenhit keresi az értelem számára is belátható érveket arra,
hogy miért hisz. Szerit Péter apostol első levelében felszólít minket:
"legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki szá
mon kéri tőletek a bennetek élő reménységet" (3,15). Ilyen értelem
ben az Isten létére, valóságára vonatkozó értelmi megfontolás sz ük
s égszerűen hozzátartozik a hithez. Isten valósága ugyan felfoghatatlan
és kimeríthetetlen, mégis kötelességünk ezt valamiképpen értelmileg
feldolgozni Az ember ugyanis nem fogadhalja el azt, ami számára
értelmetlennek tűnik, amihez nem tudja értelmi beleegyezését adni.

Először is, valóban nem baj, másodszor, úgysem lehet ezeket szét
választani, csak esetenként megkülönböztetni. Az Apostolok Csele
kedeteiben, Szent Pál aeropagoszi beszédében azt olvassuk, hogy
"benne élünk, mozgunk és vagyunk" (17,28). Pál Isten tökéletes
közelségéről beszél, ami egy filozófus számára Istennek a világban
és bennünk meglévő jelenlétét, azaz szakkifejezéssel élve, imrna
nenciáját jelenti. Ezt kell megérteni, ugyanúgy, mint Isten feltétlen
világfölöttiségét, teljes m ásság át. azt, amit a filozófiában Isten
transzcendenciájának mondunk. Nicolaus Cusanus egyik zseniális
megfogalmazásában Isten a non aliud, a "nem más". Életünkben és
közvetlen tapasztalatunkban minden, amivel találkozunk, az min
dig más, mint a másik. Én vagyok az egyik és velem szemben van
a másik. Vannak kacsák és vannak tigrisek. Vannak gondolatok és
érzelmek. És folyathatnám. Viszont az, ami semmiképpen sem más,
pontosan azáltal, hogy nem más, alapvetően különbözik minden
től, ami a másikkal szemben mindig más. Ha Istenről állítom, hogy
ő a non aliud, a "nem más", akkor egyetlen fogalommal egyszer
smind kifejezem mind Isten immanenciáját a világban, vagyis azt ,
hogy Isten valósága teljesen áti árjaa világot, mind Isten transzcenden
ciáját, azt tudniillik, hogy Isten radikális nem-mássága által teljesen
más, mint mindaz, ami a világban van. "Benne élünk, mozgunk és
vagyunk", és éppen ezért ez a világ semmiképpen sem Isten maga.

A kettő bizonyos mértékig elválasztható, bizonyos mértékig szem
beállítható, de végeredményben ugyanarról van szó. Ha arról be
szélünk, hogy Isten kinyilatkoztatta magát az embemek, akkor
nyilván úgy kellett köz ölnie magát, hogy azt az ember megértse.
És ha megértette, akkor használnia kellett az értelmét. így történt
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A kinyilatkoztatott is

tenismeret valamiként
mégis meghaladja az ér

telmi istenismeretet?

Honnan van bennünk
az isteneszme? A véges
ember hogyan tudhat
bármi végtelenről?

Az ember azért tud a
végtelenről, mert maga
is végtelen?

ez az ószövetségi teofániák esetében is. Amikor Isten megjelent Áb
rahámnak három vándor alakjában, Ábrahám számára világossá
kellett válnia, hogy ő most Istennel találkozott. Ha nem használta
volna az értelmét, soha nem jutott volna el ehhez abelátáshoz.
Akárhogyan is jut az ember Isten valóságának megismerésére, az
végeredményben mindig az értelmén keresztül történik. Igaz, az
emberi értelem soha nem lép működésbe anélkül, hogy valami ér
zékletes dolog az értelmi működést el ne indította volna. Ez a filo
zófiai istenismeret esetében is így van. A hit megismerési módja
persze nem egészen ugyanaz, mint a filozófiai gondolkodás meg
ismerési módja, mégis, ahogy már mondtam, ezek nem zárják ki,
hanem feltételezik egymást. A hit megismerési módja alapvetőert

egzisztenciális, engem, mint a kiteljesedett élet után vágyódó és
egyben gondolkodó embert személyes mivoltában érintő ismeretmód,
melyben a személyes döntés meghatározó szerepet játszik. A filozófiai
megismerés előterében a fogalmilag pontos és így megalapozott isme
retre való törekvés áll. Végeredményben azonban ez is visszautal egy
alapvető, az ember megkülönböztető és az így elért eredményeket
összerakó, értelmi tevékenységén túlmutató valóságismeretre, amely
ben az egzisztenciális elkötelezettség és az értelmi, illetve az értelmet
felülmúló, tehát inkább az észhez tartozó, a valóság teljességét figye
lembevevő, és így az egzisztenciális szempontokat is felölelő megis
merés alapvető szerepet játszik. Az értelmi ismeret és a kinyilatkozta
tásból eredő ismeret közötti szembenállás tehát feloldódik.

A kinyilatkoztatás Isten történelmi tevékenysége ebben a világban.
Amit Isten közöl velünk, az az ő szabad, semmiképpen sem szük
ségszerű, pontosabban, semmiképp nem elvárható, teljesen aján
dékszerű önközlése. Olyasvalami, amiről azt kell mondanunk,
hogy tisztán ajándék. Isten teremtő önközlésétől,amit általában ter
mészetes kinyilatkoztatásnak nevezünk, megkülönböztetjük Isten
saját, személyes belső életének önközlését, mint természetfölötti ki
nyilatkoztatást. A természetfölötti kinyilatkoztatás voltaképp nem
más, mint a Krisztus esemény, amit a credo úgy állít elénk, mint
aminek központja az Ige megtestesülése, földi működése, annak min
den történelmi előzményével és minden következményével.

Az ember tudja, hogy véges. De nem tudhat a végesről. ha nem tud
a végtelenről. Lehetetlen a végest mint végest felismerni anélkül,
hogya végességet mint olyat ne állítottuk volna a végtelenség ho
rizontjába. A cica is véges és az elefánt is, pedig sokkal nagyobb
állat, de egyiknek sincs fogalma saját végességéről. Az embernek
pedig van erről fogalma.

Valóban, az ember a véges végtelen. Amikor azáltal, hogy tud saját
végességéről. önmagát olyan valakinek ismeri meg, aki a végtelen
ség horizontjában áll, akkor a saját véges végtelenségét ismeri meg.

305



Honnan tudjuk,hogyaz
emberi értelem termé
szeténél fogva Istenre
irányított?

Hogyan kell azt érteni,
hogy valamiféle absw
lútumot mindenki, még
az ateista is feltételez?

Haez így van,akkor mi
ért tagadják sokan Is
tent?

Akkor, ha nem is kifejezetten, de végességének felismerésében
bennfoglaltan. tud saját végtelenségéről. Ismétlem, már maga a vé
gesség felismerése is a végtelenre utal.

Ezt az emberi értelem működésének vizsgálatából tudhatjuk. Az
emberi értelem természeténél fogva az igazságra, a valóságnak
megfelelő megismerésre irányul. Ha nem ragadunk le az igazság
pusztán logikai fogalmánál, vagyis az egyes izolált kijelentések
igazságánál. akkor rögtön felmerül a kérdés, mit is jelent az, hogy
az emberi értelem képes igaz megismerésre, hogy képes arra, hogy
a valósággal magával, a szó valódi értelmében, megegyezzen. En
nek a végső alapja az, hogy lex mentisest lex entis vagyis: az értelem
törvénye a valóság törvénye. Végeredményben pedig ez azt jelenti,
hogy az emberi értelem legmélyebb megnyilvánulásában, ahol már
jobb lenne az ész fogalmat használni, határtalan, végtelen. Ezzel
arra utalok, amit Szent Tamás Platón és Arisztotelész nyomán úgy
fejezett ki, hogy anima quodammodo est omnia, azaz a lélek, vagyis
az ember szellemi mivolta szerint valamiképpen minden. Ha pedig
arról van szó, ami a minden, akkor ebben megvan az utalás a vég
telenre és ezáltal Istenre. De megemlíthetem azt is, hogy a minden
emberben meglévő boldogságvágy nem tekinthető meghatározha
tatlan, diffúz érzésnek, hanem egy elementáris erő jelentkezése, ami
megszabja az emberi törekvés dinamizmusát, ami valóban határta
lan. Ez az, ami az embert problematikus lénnyé teszi. Mindig to
vább akar jutni, és mégis el kell fogadnia a saját végességét. Nem
lenne benne az a roppant feszültség és az ebből eredő konfliktus,
ha nem irányulna minden határon túlra, végeredményben a végte
lenre, és ezzel arra, amit a vallásos nyelv Istennek nevez.

Valami végsőt, valamit, ami a szó szoros értelmében nem szorul
további magyarázatra, tehát megmagyarázza önmagát, mindenki
feltételez. Induljunk ki egy materialista ateista felfogásából. Azt ne
ki is el kell fogadnia, hogy ez a világ van. Nem azt mondja, hogy
nincs abszolútum, hanem azt, hogy a világ maga az abszolútum.
Mert azzal a felfogással, hogy ez a világ csak úgy ok nélkül, önma
gától lett, nem léphet elénk. Nézzünk egy másik megközelítést, a
Sartre-féle ateizmust, amely szerint a szabadság a legvégső dolog.
Ha a szabadság a legvégső dolog, akkor a szabadság az, ami nem
szorul további magyarázatra. Intelligens ateista, tehát nem tagad
halja, és merem állítaní. hogy de facto nem is volt soha, aki tagadta
volna a feltétlen valóság létét.

Ennek számos oka lehet. A kifejezett istentagadás legtöbbször fél
reértésen alapul. A legtöbb ateista, amikor tagadja Isten létét, olyas
mit tagad, amit jogosan tagad. Olyan Istent tagad, amilyen nincs is.
Azt tagadják, amiről ők azt gondolják, hogy a hívők Istennek tart
ják. Tagadásuk félreértésen alapszik ugyan, de ez a félreértés gyak-

306



Vannak, akik azért nem
hisznek, mert a transz
cendens valóságról nincs
semmilyen tapasztalatuk.
Soha életiikben nem ta
pasztaltakolyasmit,ami
rá utalt volna. Hrhető

ez?

ran olyan, amiben az istenhívőknek, vagyis azoknak, akik Istenről

beszélnek és megpróbálják Isten valóságát valamiképpen az embe
rek elé állítani, szintén részük van, mivel ezt úgy teszik, hogy amit
mondanak, az kiprovokálja a félreértést. Másrészt azoknál az ateis
táknál, akik e kérdéssel személyesen foglalkoztak, akik tehát nem
csak felületes benyomások alapján jutnak el oda, hogy tagadják Is
tent, egyetlen alapvető motívumot látok, ami persze sokféle formá
ban megjelenhet. Isten fogalmában rejlő végtelen ígéretet nem tud
ják nem illúziónak tartani. Úgy vélik, az, amit ez a fogalom mond,
túl szép, hogy igaz legyen. Az élet olyan pocsék, hogy az, amit Isten
fogalma, illetve Isten fogalmával adott állítólagos léte számunkra
ígér, nem lehet igaz. Furcsa gondolat, irtózatos pesszimizmus és
kishitűség mutatkozik meg benne. Továbbá, pontosan tudni véli az
ilyen, hogy mi az igazság kritériuma, tudniillik ennek az életnek a
nyomorult volta. És ezt teoretikusan is megfogalmazták. Ez a freudi
istentagadás lényege is. Ezek szerint az istenhit alapja az illúzió, az
atyakomplexus. A többi posztulatorikus ateizmus is ezen a nyomon
jár. Holott önellentmondásba keveredik az, aki Isten létét azért ta
gadja, mert a világban sok a rossz. Aki felteszi a kérdést, hogy miért
van a világban rossz, és azon az alapon, hogy van, elutasítja Istent,
az voltaképp Istenhez fellebbez. öntudatlanul is egy Istenre utaló
gondolatmenet csücskébe kapaszkodik. Ha ugyanis nincs Isten, ak
kor teljesen értelmetlen kérdés, hogy miért van a rossz. Nincs ma
gyarázata. Aki a rosszat értelmetlennek állítja, az megköveteli a
világ értelmességét. Aki megköveteli a világ értelmességét, az Isten
létét követeli meg, akkor is, ha nem reflektál rá. Ezt a belátást tük
rözi Boethius két kérdése: si est Deus, unde ma/um, ha van Isten,
honnan a rossz? És a másik: si non est Deus, unde bonum, ha nincs
Isten, honnan a jó? A jó és a rossz közötti különbség érvénye Isten
fogalmától függ, Isten valóságos léte nélkül teljesen megalapozatlan.
Ha nincs Isten, miért nevezem az egyiket rossznak, a másikat jónak?
Csak mert számomra az egyik kellemes, a másik meg kellemetlen? És
a másiknak? A rabló számára az jó, hogy elveszi a pénztárcámat, szá
momra pedig rossz. Ha nincs végső norma megszűnik a jó és rossz
közötti valódi különbségtétel. Márpedig, ha nincs Isten, nincs végső

norma. Mindez persze az erkölcsi jóra és rosszra vonatkozik, mert a
fizikai jónak és rossznak, bár szintén komoly dolog, amit nem szabad
bagatelizálni, nincs feltétlen érvénye.

Nem hihető. Pontosabban az, hogy valaki ilyet mond, nagyon is
hihető, de azt, hogy soha életében ne tapasztalt volna olyasmit, ami
egy megelégedett lét perspektíváján túlmutatna, azt nem hiszem el.
Ha valaki egy jó ebéd után hátradől a karosszékében és elszív egy
jó szivart, amit élvez, akkor jól érzi magát és nincs szüksége a
transzcendens Istenre. De ha van felesége, vagy férje, ha vannak
gyermekei, ha van valami, amit feladatának tart, akkor feltétele
zem, hogy megtapasztalt már valami olyasmit, mint igazi, komoly
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Mit nevezünk alapvető

istentapasztalatnak?

felelősség. És a felelősség megtapasztalásában, akkor is, ha nem
vette észre, valamiképpen egy feltétlen valósággal találkozott. Em
berek persze felnőhetnek úgy, hogy kifejezett ismeretükben nem
jelenik meg az istenkérdés. Az emberi gondolkodás olykor szánal
masan függ a környezetétől, amely nagyon el tudja nyomni a fel
tétlen valóságra utaló tapasztalatokat. Az is igaz, hogy az istenfo
galom nem önmagában áll, hanem vallásokkal és vallásos emberek
kel való kapcsolat révén alakul, amiben csalódhatnak. Ez egy nagy
konglomerátum, ami azután kialakít egy bizonyos magatartást. De
hogy ez abszolút szilárd, soha kétségbe nem vont meggyőződés

lenne, abban kételkedem. Akkor nem lenne olyan sok nyúlkálás az
ezoterikus dolgok után. Ezek a nyúlkálások bizonyítják, hogy az
emberek keresnek valamit, ami több a közvetlenül megtapasztalha
tónál. Azt jelenti, hogy az a bizonyos tökéletes nyugalom, amiről

esetleg azt állítják, hogy birtokolják, ami miatt nincs szükségük Is
tenre, mégsem egészen a sajátjuk.

Istentapasztalat? Ez olyan szó, amivel vigyázva kell bánni, és min
dig meg kell mondani, hogya különböző állításokban, ahol hasz
náljuk, mit értünk a kifejezésen. Az első, ami nyilvánvaló, hogy
Isten nem tapasztalható meg érzékletesen, mert Isten nem anyagi
valóság. Sokan vannak, akiknél a valóságfogalom arra korlátozó
dik, amit érzékletesen lehet észlelni. Csak ha túljutottunk az ilyen
empiricista felfogáson, akkor beszélhetünk Isten megtapasztalásá
ról, ami összefügg az emberi valóságtapasztalat legfontosabb ten
gelyével és végső alapjával, az öntudattal. Az ember minden meg
ismerése kapcsán tudja, hogy ő az, aki tud. Ez a tudás szükségsze
rűen megismerésünk hátterében áll és nem az előterében. Amit fi
lozófiai nyelven transzcendentális tapasztalatnak nevezhetünk, az
nem más, mint az emberi tudat alapvető struktúrájához tartozó
létismeret, lényegében alanyiságunk adott voltának felismerése,
amelyben a szükségszerűre és a végtelenre utaló mozzanatra talá
lunk. Ha az ember a saját magáról való tudását (amelynek alapján
ki tudjuk mondani, hogy "én") tudatosítja önmaga számára, akkor
ez a háttéri dimenzió valamiképpen a kifejezett tudás szintjére ke
rül. Vigyázni kell, hogy azt, ami így valamiképpen a kifejezett tu
dás szintjére kerül, ne keverjük össze azzal, ami mint egyértelműen
meghatározott tárgy áll előttünk. Mert ez a dimenzió ugyan isme
retünk tárgya, de úgy tárgya, hogy tulajdonképpen azonos magával
a megismerő alannyal, és éppen ezért nem sorolható a többi tárgy
közé. Ez az alapvető és roppant nehezen kitejthető tudás olyasva
lami, ami által az ember számára saját szellemi volta, mint tényle
ges adottság megnyilvánul, noha erről úgy beszélni, mintha egy
tárgy volna, nem lehetséges. Ez semmiképp nem objektiválható, de
minden tárgyi megismerés szükségszerű feltétele. Ez az a dimen
zió, ahol az ember saját szellemi létével konfrontálódik, és amin
keresztül felismeri önmagában saját szellemi léte végtelenségét. Mi-
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Hogyan műkiidik: maIs
ten a világban? Közvet
lenül vagy a természeti
törvények által?

ért a végtelenségét? Azért, mert ez feltétlen mozzanat. Olyan moz
zanat, ami ha nem lenne, akkor semmi nem lenne a személy szá
mára. Ebben a feltétlenségben - ahogy az előbb mondtam - szük
ségszerűen jelentkezik az Istenre utalás, mert az ember itt megis
meri saját feltétlenségét, de úgy, hogy egyben tisztában van a saját
végességével. Az istentapasztalat egy alapvető, az emberi tudat
struktúrája szerint az emberben meglévő tudás, amely megfogal
mazódhat intellektuális és értelmi síkon. Ha ezeket a részszempon
tok szerinti megfogalmazásokat kifejtjük, különböző istenbizonyí
tásokhoz jutunk. De az istentapasztalat megnyilvánulhat úgy is,
hogy az érzelmekre és az emberi test különböző adottságaira kiha
tó, mondjuk ki, erőként mutatkozik meg. A misztikusok istenta
pasztalata azt jelenti, hogy számukra Isten valósága az egész szel
lemi, érzelmi és éppen ezért a testi valóságra valamiképpen kiáradó
megragadottság. Az emberben alapvetően mindig meglévő isteni
valóságnak az élményvilágba való erős, határozott, az embert telje
sen lefoglaló áttevődése.

Mindkét módon. Mi az, hogy természeti törvény? A termé
szettudományok által leírt, matematikai képletekben elénk állított
természeti törvényt meg kell különböztetni attól, amit természeti
törvénynek nevezünk a szó legvégső, ontológiai értelmében. A ter
mészettudomány által leírt összefüggések feltárják azokat a viszo
nyokat, összefüggéseket, amelyek és amennyiben egyértelműen le
írhatók. De ebből mindig kimarad egy dimenzió, amire csak úgy
tudunk utalni, hogy az a valós dolognak a végső, csak önmagával
azonos egyedisége. Ez az úgynevezett csak anyagi világban mini
mális, de ha ilyesmi nem lenne, akkor nem lenne lehetséges az igazi
önmozgató élet, ami több, mint puszta automatizmus, és főleg nem
lenne lehetséges a szellemi lét, aminek a szabadság, az önrendelke
zés a lényege. Az egyediség, a szabadság, az önrendelkezés vala
miképpen benne van minden dologban, a világhoz tartozik. Az em
ber esetében ez egészen nyilvánvaló. Tagadásából abszurd dolgok
következnének, ami de facto senkinek nem jut eszébe. Ha tagad
nánk a szabadságot, akkor az a szó, hogy felelősség, teljesen érthe
tetlenné válna. Mi következne ebből? Soha semmiféle eseményt
nem tudnánk még csak rosszallani sem. Akkor az is, ami szeptem
ber ll-én történt, csupán szükségszerű természeti folyamat lett vol
na, amiért senki sem felelős. És értelmetlen lenne azt mondani,
hogy ez tűrhetetlen és tenni kell ellene valamit. S ha van szabadság,
akkor van valami, ami alapvetően túlmegy azon, ami egyértelműen
kiszámítható. Ez a világnak azon dimenziója, amely nyitott Isten
szabad tevékenysége számára. Isten mindig aktív módon van ben
ne a világban, mégpedig egyrészt az egyértelműen leírható tör
vényszerűségek síkján, és másrészt az elvileg egyáltalán nem leír
ható szabad döntések, lehetőségek,analóg módon különbözősíkján
is. Mind a kettőben, nem csak az egyikben.
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Ennek aLapján Lehet
megérteni azt, oogy mi
a csoda?

Melyek a ma emberét
leginkább meggyőző is
tenérvek?

A csoda egy nagymértékben rendkívüli, a világon belül lehetséges
re vonatkozó előítéleteinketmegtapasztalható tényként adott volta
miatt alapvető kritikának alávető és egyben egzisztenciális jelentő

séggel bíró esemény, amely által a transzcendens lsten a teremtmé
nyek új és előre nem látható valóság előidézésére képes erői által
(vagyis nemcsak azon erők által, amelyek az egyértelműen megha
tározott természettörvények szerint működnek, hanem azáltal is,
ami ezen túl van és bizonyos értelemben a szabadság tartományá
hoz tartozik), azaz a világban immanensen tevékenykedve, megle
pő módon evilági üdvösséget, illetve szorongatott helyzetből való
menekülést ajándékoz az embemek, azért, hogy ezzel a feltétlen
üdvösségre irányuló személyes szeretetét érzékelhető jelként nyil
vánítsa ki a világnak. Aki egy ilyen esemény által valamilyen szo
rult helyzetből, például gyógyíthatatlannak számító betegségből

váratlanul kimenekül, annak ez az esemény egy jel, utalás Istenre.
Egy eseménynek csodakén t való elismerése persze mindig szabad
bizonyosság. Nem kényszerít, de felszólít. A felszólításnak engedel
meskedni adott esetben erkölcsi kötelesség lehet, de az ember el is
határolhatja magát tőle. Egy eseménynek mint Istentőljövő üzenet
nek, mint csodának az elismerése alapvetően ugyanazzal a struk
túrával rendelkezik, mint az isteni valóságnak a felismerése a te
remtett világ által. A nem elhanyagolható különbség abban áll, hogy
a csoda esetében a rendkívüliség sokkal szembeötlőbb. Szent Ágoston
szerint, hogya világ van és hogy ilyen, az már maga is csoda.

Két nagy területet tartok fontosnak, és ebben még Kanttal is egyet
értek, aki így fogalmazott: "az, ami engem leginkább megindít, az
a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem". A leginkább
meggyőző, a leginkább elgondolkoztató az erkölcsi tudatból kiin
duló gondolatmenet és a kozmológiai istenérvnek nevezett érv,
amely a világ adott voltából és önmagában nem teljes érthetőségé

ből indul ki. Mindkettő klasszikus megközelítés. Az erkölcsi köte
lezettségnek a lelkiismeretben jelentkező feltétlen követelménye, il
letve az ezzel összefüggő értelmességi követelmény feltétlensége
elutasíthatatlan. Erről fentebb már volt szó. A jó és rossz között
meglévő. végeredményben feltétlen különbség megszűnik, ha en
nek nincsen egy valóságos és feltétlen alapja. Márpedig ez nem
lehet az anyagi világ. Mert annak teljesen mindegy, hogy mi törté
nik. Ahogy esik, úgy puffan és kész. És mivel ezt végeredményben
senki nem fogadja el, mivel senki sem nyugszik bele, hogy minden
mindegy, ezért, ha az ember ezt átgondolja, el kell jutnia Istenhez.
A kozmológiai istenérv pedig a következőképpen érvel: Ha van
valami, és ezt nem tagadhatjuk, akkor kell lennie egy végső alap
nak, ami önmagát megalapozza. Ezen lehet csúfolódni, amint azt
Heidegger tette a descartes-i causa sui, "önmaga oka" istenfogalom
mal. A causa sui egyáltalán nem félreérthető megfogalmazás, ha
nem gondoljuk azt, hogy Descartes buta ember volt. A kifejezés
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Miért teremtette Isten a
világot?

Ha ez a világ elmúlik,
lesz egy másik?

Sokféle vallás létezik.
Honnan tudjuk, hogyaz
Istenbevetett hitnek ép
pen a kereszténység ka
iolikusformájaaz igazi?

nem azt jelenti, hogy valami önmagát a semmiből hozza létre, ha
nem hogy önmaga alapját önmagában bírja. Tessék ebbe belegon
dolni. Olyasvalami ez, amibe beleszédülünk. Az, hogy olyan felis
meréshez jussunk, amibe beleszédülünk, kikerülhetetlen. Mégis so
kan csak az egyértelmű valóságról hajlandók gondolkodni, ha ti
tokzatos lesz a valóság, felfüggesztik a gondolkodást. Ha az ember
azt mondja, abbahagyom a gondolkodást, mert beleszédültem, ak
kor agnosztikus marad. Racionális ez? Aligha. Ez az igazán dog
matikus álláspont, dekretálja, hogyan kell a valóságnak számomra
megjelennie.

Ezt megtudjuk az örökkévalóságban. De azért már most is tudha
tunk róla valamit, mégpedig azt, amit a Teremtés könyve úgy fejez
ki, hogy Isten látta, hogy jó, amit teremtett. Ami nem azt jelenti,
hogy ez a világ a legjobb világ, mert az (olyan világ, aminél jobb
nem lehet) a véges valóság területén lehetetlen. Vagyis Isten azért
teremtette a világot, mert jót akart, és ezt nem vonta vissza. Sokkal
tovább nem tudunk menni. Rengeteg a felmerült kérdés, és nem
mind megoldható. Ilyen például a rossz problémája, ami bármilyen
súlyos is, nem érvényteleníti Isten létének valóságát.

Ezt is csak az örökkévalóságban fogjuk megtudni. De nem is kell,
hogy érdekeljen minket. Nekünk ebben a világban kell a magunk és
a mások üdvösségén munkálkodni. Ez feladatként éppen elegendő.

Minden vallás Istenhez vezető út azok számára, akik saját vallásuk
ban őszintén, lelkiismeretük szerint szolgálnak Istennek. Ez a tétel
alapvető fontosságú. Ha most az a kérdés: mire alapozza a keresz
tény hívő azt a meggyőződését, hogy pont a kereszténységben je
lentkezik Isten önkinyilatkoztatásának teljessége, hogy valóban a
kereszténység az a vallás, mely (noha minden vallás magát tartja
az igaz vallásnak) úgymond Isten által igazoltan tartja magát a va
lóban igaz vallásnak, akkor egyetlen egy eseményre hivatkozha
tunk, ez pedig Jézus feltámadása a halálból. A kereszténység egye
dülálló voltáról való meggyőződés alapja tehát az a hit, az a meg
győződés, hogy Jézus feltámadása tény. Jézus Krisztus, aki meghalt,
feltámadt, megjelent az apostoloknak, és hogy a sírja üres volt, ezen
alapszik a keresztények meggyőződése,hogy amit hisznek, az Isten
végső s felül nem múlható kinyiltakoztatása. A feltámadás olyasva
lami, aminek tényként való állítása példátlan a vallások törté
netében. Nem mintha nem lennének mitológiák, amelyekben elő

fordulnak hasonló állítások, de mint történelmi tényt senki, egyet
len más vallás sem állítja. Az üdvösség, az isteni kinyilatkoztatás
csúcsa és lezárása Jézus Krisztus. Ez olyasmi, amire minden más
vallás is, amennyiben valóban Istenhez vezető út lehet, valamikép
pen utal, s amit a kereszténység tényként ismer.
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MAI MEDITÁClÓK

Szálla alá poklokra
Abban a pillanatban - de lehet-e az idő lassú érését, a gyümölcs
kiteljesedését, pillanatnak nevezni? -, amikor az ember felismer
te, vagy először felismeri a halandóság meghaladásának lehetősé

gét, azt az elképesztően új, saját korlátolt értelme számára talán
mindennél fontosabb eszmét, hogy van Valaki, vagy Valami, ami
egyszerre létező és megismerhetetlen, bizonyos, hogy rettegés
fogta, és ma is az fogja el. A szenttől-rettegés ős-félelme, amint
azt Rudolf Otto oly meggyőzően írja le. A kapocs a kiismerhetet
len Hatalom és az emberi félelem között egyedül az áldozat lehe
tett, nemcsak fizikai, hanem szakrális értelemben is, mint azt már
az első testvérpár történetében olvashatjuk. Az emberáldozat,
gyakran a legkedvesebb feláldozása látható kegyetlenségnek, de
látható a legszentebb aktusnak is - hiszen minden másikban jel
képesen önmagát is feláldozza az ember. De vajon Isten kinek ál
dozza egyszülött fiát? Nem válaszolhatunk másképpen, mint
úgy, hogy önmagát önmagának - és talán azt sem tehetjük, hogy
ebben a végtelenül jelentős áldozatban, még ha nem is az emberi
történelem folyását követjük, ne lássuk ős-példájátaz áldozatiság
lényegének és rettenetének.

Mert az áldozás indítéka nem csak kérés, nem csak kiengesz
telés, és nem is csak hálaadás lehet. Sokkalta misztikusabb cse
lekedet, az imánál is erősebb, mert mélyen egzisztenciális kap
csolat a felsőbb hatalmakkal, mondhatnánk úgy is, hogy a való
ságos élet odaadása az ismeretlennek, akiről azt sem tudjuk, el
fogadja-e vagy sem . Éppen ez ismeretlenség miatt nem mond
hatjuk a bizalom tettének: teljes, tökéletes kockázat, átlépés
abba a közegbe, amiről nem tudjuk, létezik-e, az élet felajánlása
annak, akiről. különösen a fájdalom görcseiben azt sem tudjuk,
van-e. És azt sem tudjuk, mit is áldozunk, mit jelent az átlépés
a halálba, a más halálába éppen úgy, mint a sajátunkéba. Olyan
tett, ami magunk fölé emel bennünket, és alighanem maga fölé
emeli Istent is, aki a krisztusi áldozatban megsemmisíti és egy
ben felmagasztalja önmagát, elrendelve és elszenvedve a legna
gyobb fájdalmat, fia odaadását, "a te egyetlenegyedet, akit sze
retsz", önmaga emberi és önmaga isteni lényegét.

Isten emberré lett, azért, hogy emberi testben szenvedje el ál
dozati halálát. A halálfélelemből fakadó iszonyatos egyedüllé
tet, a múlt és a jövő megváltoztathatatlanságának tehetetlensé-
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gét, és feltehetően, az örökös elválás fájdalmát is. De voltak 
és ez a kérdés fiatalkorom óta nem hagy nyugodni - voltak a
krisztusinál rettenetesebb, fájdalmasabb, elhagyatottabb megha
lások, kínzatások, a részvétlenség és a cinizmus olyan megpró
báltatásai, amelyekben, megítélésem szerint, lehetetlen volt Is
tenre gondolni, amelyekben a félelem, a megaláztatás, a testi
szenvedés a gondolattól, a bizalomtól, Istentől, akár mint léte
ző, de nem jelenlévő szeretettől fosztotta meg az embert. Jézus,
mindenen túlemelkedő kínjai között mégis érezhette - leg
alábbis láthatta - az őt elkísérő szeretetet és fájdalmat, az
anyát, a fiút, akit anyja fiául fogadtatott, s akire rábízhatta
édesanyját, az asszonyt, Mária Magdolnát, aki érte alakult csak
testből csak a lelki szeretet jelképévé, és még másokat is, akik
tudták, vagy felismerték nemcsak isteni, hanem emberi termé
szetének nagyságát is. De azok az asszonyok, akiket egyszer,
évekkel ezelőtt egy napilap fotóján láttam, és látta feltehetően a
világ nagyobb része, az asszonyok, akiket meztelenül feszítettek
keresztre valamelyik afrikai országban, a nyilvánosságnak kité
ve a legmélyebb magányba süllyedhettek. A megcsonkított
vagy eladott gyermekek, kislányok, akik azt sem tudják, mi tör
ténik velük, és akik anyjukat hívják, anyjukat, aki örökre meg
szabadult tőlük, és még csak nem is ingyen. Az éhen halt, vagy
betegségben elpusztult afrikai törzsek, a meginduló gáz rémüle
tében egymást agyonnyomó, falra szorító zsidók, a treblinkai
földalatti folyosó, ahol sokszor egész éjszakát, vagy egész napot
kellett várni addig, míg a gázkamrába hajtották a meggyilkolás
ra szántakat. Lehet-e azt mondani, vagy lehet-e egyáltalán fel
vetni ezekkel az emberekkel, Isten e teremtményeivel kapcso
latban az áldozat kérdését? Nem, ezekből a meghalásokból az
áldozatiság minden magasztossága hiányzott, ezek a végsőkig

rémült, emberi természetük határáig eljutott teremtmények
nem gondolhattak Istenre, nem érezhették Istent, és nemcsak a
segítség hiánya, hanem az emberi lény vegetatív rémülete mi
att sem.

Ha van Isten, akkor ebben az önmagán felülemelkedő,végte
len szenvedésben él, ebben hal meg, és nem csak egyszer, a
krisztusi, hanem minden egyes halálban. Ha van Isten, akkor
istensége újra és újra ebben a kimondhatatlan szenvedésben
testesül meg. Talán a mondat: "szálla alá poklokra" valójában
azt jelenti: "száll alá poklokra", a szenvedésnek annyival szőr

nyűbb fokán, mint amennyivel az isteni természet több az em
berinél: tehát a szenvedés végtelenségében.

A pokolraszállás ezt a paradoxont, Istennek az emberi szen
vedésbe zártságát és az ember számára Isten tehetetlenségét és
e tudat elképzelhetetlenségét és reménytelenségét jelenti.
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KRmKA

MAGYAR-E A MAGYARORSZÁGI
FILOZÓFIA?
Megjegyzések Mészáros András
A filozófia Magyarországon című

könyvéról

Mészáros András könyvének egyik központi, s
a könyv témáját meghaladó jelentőségű kérdé
se, köt ődik-e a filozófia konkrét kulturális kö
zeghez, ha egyszer egyetemes érvényű (t. i. kul
turális határokon túlemelkedő) igazságok meg
fogalmazásának igényével lép fel; lehet-e, s mi
lyen értelemben lehet nemzeti filoz ófiáfklr ól be
szélni? A könyv bevezetője tárgyilagosan vet
számot azzal a körülménnyel, hogya magyar
kultúra oly gyakran emlegetett "filozófiát
lansága" nem annyira kivételes, mint inkább ti
pikus, hiszen ami az európai filozófiát illeti, eb
ben kevés nemzet játszik önálló, kezdeményező
szerepet, a többiek - jelentős kultúrájúak is 
"követő" pozícióban vannak, s filoz ófiájuk
nemzeti jellege azokban a hangsúlymódosulá
sokban, egyéni változtatásokban áll, amelyek a
meghatározó diskurzusok átvételekor létrejön
nek. Ez persze még nem a filozófia egyetemes
ségét bizonyítja, hanem inkább azt, hogy a filo
zófiatörténet legátfogóbb kereteit ugyanúgy az
emberiség nagy kultúrái képezik, akárcsak a vi
lágvallásokét (egymástól nyilván nem is függ et
lenül) ; a keleti , arab s egyéb hatások, vagy a
kezdeményező szerepű nemzetek filoz ófiai tra
dícióinak saj átszerűségei ellenére legtöbb joggal
alighanem eur6pai filoz6fiának nevezhetjük azt,
amelyhez a magyar filozófia is tartozik.

Magam egyébként hajlamos vagyok arra,
hogy a magyarországi filozófia önállótlansága s
- már Arany László által joggal elmarasztalt 
metafizikai igénytelensége mellett e "követő"

pozíció előnyeit is meglássam. Szemben a filo
zófiai vezémemzetekkel, amelyekben megvan a
hajlam arra, hogy saját kulturális hagyománya
ikkaI szorosan összefüggő filozófiájukat az igaz
ság letéteményesének tekintsék, egy követő fi
lozófia képviselőjének inkább van lehetősége

arra, hogy, teszem azt, a transzcendentális idea
lizmus fénykorában a common sense filozófiája
iránt támadjon kedve érdeklődni, s csak
"ódalas}ag" figyeljen arra, ami a fősodorban

zajlik. Eppen ezek azok az elhajlások, amelyek
az ilyen filozófiai kultúrák többletértékét adják:
ezek ugyanis olyan tudást tesznek hozzáférhe
tővé, amely egy máshol uralmon lévő

episztémé számára aktuálisan nem létezik.

314

Csak helyeselni tudom tehát Mészáros And
rás megközelítésének fő szempontját, vagyis
azt , hogy magyar filozófia helyett magyarorszá
gi filozófiáról ír. Ez a "középutas" megközelítés
azonban nagy figyelmet követel a monográfus
tól. Könnyen csábításba eshet, hogy maga is a
"fősodor" viszonyai alapján ítéljen . Amikor hi
ányérzeteimet fogalmazom meg a kötettel kap
csolatban, s horribile dictu még hiányzó neve
ket is fölemlegetek, nem olyan hiányokra gon
dolok, amelyek a kötet lexikonszerű felépítése
révén könnyen pótolhatók, hanem olyanokra,
amelyek a magyar filozófia tört énetének túlsá
gosan is a " fősodor" logikája szerinti megköze
lítéséveI függnek össze; azzal, hogya szerző,

előzetes iránykijelölése ellenére, hajlamos volt a
magyar filozófiai gondolkodás bizonyos sajá
tosságait devianciáknak tekinteni vagy éppen
séggel figyelmen kívül hagyni. Holott ma alig
hanem a filozófiai "nagyhatalmak" esetében is
inkább az ilyen értelemben felfogott nagy elbe
szélés megkérdőjeleződése van napirenden.

Kínálkozik mindjárt a Kant-vita. Mészáros
András tiszteletet érdemlő tárgyilagossággal
méltányolja a magyar Kant-vita ama saj átoss á
gát, hogy (bizonyos korai, ismeretkritikai irá
nyú megnyilvánulásokat leszámítva) közép
pontjába a vallás és az erkölcs viszonya került.
Akkor azonban, amikor a "hadállásokat" ismer
teti, értékítéleteit valamilyen egyetemes fejlő

déselv, a "haladás" és "reakció" kétes értékű

oppozíciója alapján alkotja meg; eszerint "Kant
hívei voltak az előrelépés képviselői", míg el
lenfeleiknek, az "ortodoxia" képviselőinek

nin cs mentségük, amiért a kereszténység elleni
támadásként értelmezték Kantnak ama tételét,
amely szerint Isten létét a szubjektumban
adott erkölcsi törvény alapján posztuláljuk.
Bármennyire méltányolja is a monográfus,
hogy Rozgonyi József alaposan és részletesen
ismerte Kantot, sőt, ellenfeleinél is nagyobb rá
lá tása volt filozófiája egészére, mégis úgy jel
lemzi, mint aki "monomániásan küzdött a
kanti filozófia ellen" (lOD. o.): mintha épeszű

ember nem is tehetett volna ilyet a 19. század
elején. Még az sem ébreszt gyanút Mészáros
Andrásban (ld. 11S. o.), hogy Rozgonyi "James
Beattie-től (a skót iskola neves képviselőjétől)

vett idézettel kezdte" ama vitairatát, amely az
erkölcsi törvények formális, kategorikus elvé
vel a "summa probabilitas", a "józan okosság",
Ifa' hat ezer esztendei Tapasztalás" elvét állí
totta szembe.



De amúgy is kétlem, hogy kűlönősebb elve
temültség kellett volna egy olyan filozófia el
utasításához, amely (Rousseau savoyai káplán
ját követve) az isteni kinyilatkoztatást esetleges
nek és végső soron fölöslegesnek minősítette a
szubjektum belső törvényéhez képest. Bár
mennyire lehet Kant vallásfilozófiáját a maga
módján hitvédelemnek is tekinteni, bármennyire
lehet akceptálni, hogy Kant maga is örömmel
fogadta azt az értelmezést, amely tanainak a ke
reszténységgel való összhangját mutatta ki, afe
lől nem lehet kétség, hogy a bibliai kinyilatkoz
tatást legföljebb a "gyengébbek kedvéért" tar
totta szükségesnek, s hogy a szubjektumot
emelte isteni rangra azzal a tételével. amely sze
rint a bennünk lévő erkölcsi parancsolat nem
azért feltétlen érvényű, mert isteni, hanem azért
mondható isteninek, mert feltétlen érvényű.

Mészáros Andrásnak bizonyára abban is iga
za van, hogya Kant-ellenes érvek is a német fi
lozófiai vitákból származnak - bár a common
sense filozófiájának már említett és még említen
dő jelenléte alighanem sajátos magyar jelenség
(még ha Félicité Robert de Lamennais a magyar
Kant-vitával egy időben szintén a sensus
communisra hivatkozva utasította is el a "gő

gös" kanti szubjektum isten-tételező művele

tét). A kérdés azonban inkább az, nem volt-e a
jakobinus diktatúra utáni, vagy a Napóleon utá
ni évtizedben (de mutatis mutandis mondhat
nám azt is: a II. József utáni évtizedekben)
olyan tudás hozzáférhető, sőt meghatározó Ma
gyarországon, amely megkérdőjelezte,hogy az
ész törvényét követő szubjektum uralma jobb
eredményre vezet, mint a keresztény kultúrá
ban felhalmozott, s nemzedékről nemzedékre
megújított közös tapasztalati tudás uralma?
Mai megítélésünk szerint is minden alapot nél
külöz az a vélekedés, amely - a Kant rendszere
előtti tisztelet kinyilvánítása mellett is - Kant
emberképét antropológiai képtelenségnek te
kinti? Természetesen joggal bírálható Budai Fe
renc, amiért Rostájával komoly akadályokat gör
dített Márton István, a "pápai Kánt" érvényesü
lésének útjába; lehet nem szeretni, hogy debre
ceni református létére pápább akart lenni a pá
pánál. Budai azonban, bármennyire silányabb is
érvelése a Rozgonyiénál. ugyanúgy megértette,
mit jelent a szubjektum egyeduralkodóvá tétele,
s ugyanúgy a kinyilatkoztatott vallás s a sok év
ezredes tapasztalat védelmében lépett fel, mint
ő. Egy filozófiatörténetben ez bizonyára érde
mei annyi figyelmet, mint az, hogy nézeteivel ki
milyen közvetlen politikai célokat szolgált.

De nem szorulunk még csak a konzervatív
Kant-kritikusokra sem, ha Kant vallásbölcsele
tének kritikai fogadtatása után nyomozunk Ma-
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gyarországon. Sipos Pál, tordai református pap
a 19. század első két évtizedének fordulóján
Fichte filozófiájában talált megoldást a kanti
vallásfilozfia nyomán keletkező akut helyzetre.
Pap lévén, neki sem volt könnyű azonosulni
Kantnak az istenérveket megsemmisítő bírála
táva!. Filozófus lévén, mégis azonosult velük;
ám isten "tételezését" már ő sem fogadta el. A
reveláció erejével hatott rá ugyanis, hogy Fichte
(Hume nyomán, ám Hamann által módosított
formában) a hitet tette meg az ember - másra
vissza nem vezethető - episztemológiai alap
viszonyának (a hit közvetlen tudást ad, a racio
nális tudás mindig hitre épül). Hogy Fichte
episztemológiai fordulata Heideggerig előre

mutató jelentőséggel bír (ld. "preontologikus
létmegértés"), az most nem tartozik ide; annál
inkább ide tartozik, hogy Fichte nyomán Sipos
feloldotta a kinyilatkoztatás és a szubjektív hit
kőzőtti ellentmondást.

Sipos filozófiai leveleivel a kor szellemi ve
zérét, Kazinczyt bombázta; a mester azonban
valószínűlegédeskeveset fogott fel Sipos lenyű
gözően színvonalas fejtegetéseibő!. Az viszont
szinte bizonyosra vehető, hogy ezeket a levele
ket megmutatta leghívebb, s (rnint ő is tudta) fi
lozófiailag legfelkészültebb tanítványának, Köl
csey Ferencnek, aki más (alább részben még
említendő) források mellet valószínűleg sokat
köszönhetett ennek az indíttatásnak abban,
hogya 19. század első felének alighanem leg
eredetibb magyar filozófiai koncepcióját kidol
gozza. Hogy Kölcsey nem kerül szóba Mészá
ros András könyvében, nem csoda; a Hymnus
költőjét. számos figyelemre méltó jelzés ellené
re, nem szokás filozófusnak tartani. Arra azon
ban nem találtam magyarázatot, hogy míg a kor
filozófusai közűl a sokadrangú kompilátorokról
is olvashatunk, Siposnak még a neve sem for
dul elő - ennek oka legföljebb az lehet, hogy
tevékenysége nem illik a "fővonalba" . Igy per
sze szerzőnk nem is talál semmi említésre mél
tót a Kant-vita két "felvonása" közti másfél év
tizedben.

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy ugyan
ebben az "üres" periódusban az Erdélyi
Muzéumot szerkesztő Döbrentei Gábor (aki
esztétikai programcikkében a sensus com
munisra hivatkozva relativizálta a kanti zseni
fogaimat) a hazafiság fogalmának filozófiai
tisztázása érdekében már Fichtének a német
nemzethez intézett beszédeiből merít ihletet, s
a Patriotizmus és ellentéte című írását idézi, ak
kor egyenesen az a benyomásunk támad, hogy
Fichte filozófiája a magyarországi recepcióban
nagyobb szerepet játszott a kanti filozófia ellen
téteként, mint folytatásaként.



A másik, hasonló vitapont a már korábban
fölvetett, a könyv egészét érintő kérdéssel kap
csolatos. Hogyan állunk hát filozófia és nemzeti
kultúra viszonyával? Mészáros Andrásnak már
a kiinduló tétele alapján is belátható, miért volt
alapjaiban elhibázott az ún. "egyezményes filo
zófia" képviselőinekama törekvése, hogy speci
fikusan magyar nemzeti filozófiát hozzanak lét
re. Erre vonatkozó konkrét megállapításai
meggyőzőek; ez azonban nem jelenti azt, hogy
mindazok a filozófiai törekvések, amelyekben a
nemzeti mint szempont megjelenik, ab ovo pro
vincializmusra ítéltettek volna. Ismeretes, hogy
Kant transzcendentális idealizmusát onnan érte
a legélesebb - alapjait érintő - támadás, ahon
nan késöbb a nemzetek és korok öntörvényűsé

gét hirdető historizmus útjára indult. Johann
Gottfried Herder filozófiája egyedül az emberi
megismeréssel szembeni kétely tekintetében
osztotta königsbergi mestere nézeteit - csak
hogy ő az isteni tudás totalitásának tökéletlen
visszfényét látta az emberi tudásban, mozaik
darabokra széttört (halandó által össze nem il
leszthető) cserepeit az egyes népek - nemzetek
- kultúrájában. Ismeretes, hogy Herder óriási
szerepet játszott a kelet-közép-európai nemzeti
irodalmak kialakulásában. Nem tudom, tanítá
sa mennyire volt jelen a többi kelet-közép-euró
pai nemzet filozófiai gondolkodásában is, Ma
gyarországon azonban ezt nem lehet vitatni.
Herder filozófiájának szerepe például jóval
meghaladja Hegel majdani hatását - annyira,
hogy még a hegeliánus Erdélyi is Herder felől

- legfőképpen nyelvfilozófiája felől - olvassa
HegeIt. (Az a - Mészáros András által is idé
zett - korszakos jelentőségű mondata, amely
szerint "a nyelv az a csodálatos eszköz, melyen
a nemzeti kü/önösségek közé mind jobban oltat
nak be a cselekvés, a gondolkodás egyetemes
módjai", nem születhetett volna meg a herderi
nyelvfelfogásnak a Hegel-hatást megelőzőbefo
lyása nélkűl.) Sőt, azt hiszem, e recepciós sajá
tosság játszik szerepet abban is, hogy - mint
Mészáros András értő elemzései mutatják (ld.
160 - még a kantiánus transzcendentál
filozófia követői is fokozott figyelemmel - s
persze érezhetően a herderi koncepciót támad
va - fordulnak a történelem és a nyelv kérdé
sei felé.

Egyrészt csak megerősíthetjük Mészáros
András konzekvenciáját, amely szerint a ma
gyarországi Hegel-vita sajnos nem volt méltó
tárgyához. Másrészt azonban azt is látnunk kell,
hogy ez nem csupán a résztvevők vétke; a ma
gyarországi filozófiai gondolkodásban ugyanis
sokkal nagyobb szerepet kapott az a diskurzus,
amely a nyugat-európai vezető filozófiák törté-
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netében hosszú időre háttérbe szorult, s amely
felé ott csak a filozófia 20. századi nyelvi fordu
lata és a posztmodern relativizmus következté
ben fordult komolyabb figyelem. A monográfia
tehát egyrészt éppen arról nem tájékoztat, ami a
nyugat-európai filozófia magyarországi recep
ciójának talán legsajátosabb mozzanata a 19.
században, másrészt - ezzel összefüggésben
- nem talál filozófiailag akceptálható magyará
zatot a magyarországi filozófiának a nacionali
tás iránti kitüntetett figyelmére. Bizonyára más
eredményre vezetett volna, ha a monográfus
egységében és részleteiben áttekintette volna a
sensuscommunis filozófiáinak magyarországi re
cepcióját - onnantól kezdve, hogy nálunk, "el
avult" módon, a retorika tovább megőrizte te
kintélyét, mint azokban az országokban, ame
lyekben ezt a romantikus zsenitan lerombolta,
azzal folytatva, hogy mit termettek Shaftesbury
és Reid tanainak magvai, melyek e talajra hul
lottak. Igy nemcsak az derült volna ki, hogy az
egyezményes filozófia, nemzeti aspirációi mel
lett (voltaképpen azzal együtt), beleágyazódik
az európai filozófia magyarországi recepciójá
nak történetébe, hanem valószínűlegaz is logi
kusan beleilleszkedhetett volna az elemzésbe,
miért volt nálunk hangsúlyosabb és tartósabb
Herdernek a kul túrák összemérhetetlenségét
hirdető, a kulturális közösségek (nemzetek) ha
gyományozódó tudását alapul vevő filozófiája,
illetve hogyan kapcsolódik ehhez a korok és
történelmek összemérhetetlenségét hirdető his
torizmus hatása; hogy miképpen szintetizálja
Kölcsey herderi alapokon (s persze más, itt nem
részletezendő források alapján) a maga organi
kus tudásfilozófiáját, s miért lehetséges, sőt jel
lemző, hogy Pulszky Ferenc az Athenaeum ha
sábjain a Hegel-vitával egy időben historista
alapelvekre helyezi a magyar nemzet általa
megírandó történelmét, legnehezebben megold
ható problémának minősítve a nemzeti törté
nelmek fölé emelkedő á1talánosítást, minthogy
"fonák azoknak elmélkedése, kik észképi rend
szereikhez akarják a világot idomítani".

"Hiánylistámat" a könyv befejezésével kap
csolatos megjegyzéseimmel zárom. Mészáros
András teljes joggal tette meg Bőhrn Károly fel
lépését korszakhatárnak; ám hogy ezen a pon
ton berekeszti művét, valójában azzal jár, hogy
a monográfia nem a 19. század, hanem az
1860-as évek végéig tekinti át a magyarországi
filozófiát. Olyan jelenségeket is kirekeszt így
vizsgálódása látóköréből, amelyek a kiegyezés
utáni Magyarországon, Böhm fellépése előtt

fontos szerepet kaptak. Mert igaz, hogy Böhm
első jelentős műve egy évvel megelőzteAlexan
der Bernátnak A XIX. század pesszimizmusa című



tanulmányát, ám ez valójában egy viszonylag
kései "Iereagálása" annak az - egyébként már
eleve (Nyugat-Európában is) megkésett 
Schopenhauer-recepeiónak, amely a megelőző

egy-másfél évtized magyar szellemi életében
komoly szerepet játszott - többek közt éppen a
materialista, pozitivista tanok ellenhatásaként.
(Jellemző adat, hogy Reviczky Gyula sokat idé
zett Schopenhauer-verse 1878-ban keletkezett,
de Asbóth János Almok álmodója című, 1876-os
regényének a schopenhaueri filozófiával való
bensőségeskapcsolata is ismeretes, Szajbély Mi
hály elemzése óta.) S látszólag apró adat, hogy
a fiatalok nyitott szellemiségű lapja, a Figyelő,

már 1872-ben, megjelenése évében értő, pozitív
hangvételű ismertetést közölt Nietzsche
opuszáról. A tragédia születéséről, ám éppen nem
mindegy, milyen közeg az, amelyben a szemlé
letileg új és önállóbb magyar filozófiai gondol
kodás fellép.

Talán megbocsátja mind az olvasó, mind a
szerző, hogy elsősorban a hiányérzeteimet so
roltam - ám ezt azért tettem, mert Mészáros
Andrásnak a filozófia magyarországi specifiku
mára vonatkozó alaptételét magamévá tettem, s
csak sajnálatom okait soroltam. amiért ez a tétel
nem érvényesült határozottabban könyve meg
írása kor. Ha konkrét jellemzéseit, "szócikkeit"
vizsgáltam volna, írásomba sokkal több, a kitar
tó kutatásnak és a széleskörű ismereteknek kijá
ró elismerés került volna, bírálván csupán ki
sebb lapszusokat vagy másféle hiányokat, ko
molyabban pedig legföljebb azt tévén szóvá,
hogy e "szócikkek" információértéke olykor
csekély, s hogyalexikonszerű felépítés kárára

van az összefüggések történeti kifejtésének.
Ugyanígy kiemeltem volna viszont, hogya kö
tet számos olyan, az újdonság erejével ható is
meretet hordoz, mint például Fries magyaror
szági követőinek bemutatása, amelyek Mészá
ros András saját kutatásainak eredményeként
gazdagítják a magyar filozófia történetét. vagy
a magyar filozófiai nyelv megteremtését elemző
fejezetet, amely sűrítve a folyamat lényegével
ismertet meg. Itt legfeljebb azon tűnődtem el,
mit szólt volna Pálóczi Horváth Adám ahhoz,
hogy két évszázad elteltével "Kazinczy nyelv
újító társá" -vá avanzsál (barátságuk nehezen
heverte ki azt a konfliktust, amely a nyelvújítás
elvi alapjainak radikálisan ellentétes megítélése
miatt támadt kőztük), s hogy egy ilyen fejezet
megírásához azért illett volna legalább Csetri
Lajosnak a nyelvújítás két évtizedét bemutató
kritikatörténeti alapművét elolvasni. (Persze ez
azért is juthatott eszembe, mert Csetri. aki az
eddigieknél sokkal többre becsülte a nyelvújítás
Kazinczyéval ellentétes elveket valló irányzatát,
ennek a - nyelvszokásra, hagyományra hivat
kozó - irányzatnak a filozófiai hátterét a sensus
communis kantianizmussal szembeforduló el
méleteiben jelölte meg...)

Mészáros András könyvét, amint a szerző

írja is, gyakorlati, oktatással kapcsolatos okok
szülték. Könyve ezt a funkciót minden előzmé

nyénél jobban betölti. Reméljük, az ígért folyta
tásban a magyarországi filozófia kevésbé ismert
területeit is feltérképezi. (Kalhgmm, Pozsony,
2000)

S. VARGA PÁL

Februári számunkban Oláh Szabolcs, márciusban Szilágyi Márton kritikáját közöltük Mészáros András
könyvéró1.
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SZEMLE

SZENNAY ANDRÁS: VISSZATEKINTÉS

A jeles szerző visszatekint, válogat negyedszá
zad interjúiból, előadásaiból, írásaiból, melyek
mind a II. Vatikáni zsinat utáni egyház - az
egyetemes és magyar egyház - problémáival
foglalkoznak. Nem összegez, hiszen szerencsé
re nem tekinti lezártnak munkásságát, még ke
vésbé a témát. Nem oldódtak meg ugyanis a
kínzó problémák, sőt mélyültek, újak társultak
hozzájuk. Annyira, hogy Carlo-Maria Martini
milánói bíboros érsek tavaly már - egy később

magyarázatra szoruló - kijelentést is tett egy
harmadik Vatikáni zsinat szükségességéről,

mondván: immár annyi a megoldatlan problé
ma, hogy nem elég a jelenlegi szinódusi rend
szerint foglalkozni azokka!.

A visszatekintés igazi indítékát nem abban
látom, hogy az egyházpolitikában is részt vett
teológia professzor rá akarna mutatni: l átj átok,
én már régen megmondtam. Szerenesés helyze
tében - bizonyos értelemben saját független ki
adó segítségével - inkább az indíthatta, hogy
felkiáltó jel legyen a hazai katolikus könyvki
adásban: sajnos még ma sem avultak el, nem
váltak pusztán régi szellemi küzdelmek törté
neti dokumentumaivá az egyház, k ül ön ösen a
hazai katolikus egyház zsinati megújulásáért
küzdő írások.

Az úgynevezett "szocialista" korszakban
született és az akkori magyar egyház helyzetét
érintő cikkek, előadások természetesen inkább
csak a múlt emlékei, de egyrészt magyarázko
dás nélkül ma is vállalható mondanivalóval,
másrészt ugyancsak mai, aktuális tanulságok
kal is szolgálnak. Ugyanakkor a kötet olvasói
megismerhetik azt a szabadabb, kritikus egyhá
zi hangvételt, mely ha itthon akkor sem, de vi
lágszerte sokáig jellemezte a katolikus sajtót.
Természetesen mindig az "érted haragszom,
nem ellened" szellemében.

Vesztettek-e időszerűségükből például ezek
az 1985-ből való sorok? "A paphiány évről évre
érezhetőbbé válik. De: nem pappótlékokra van
szükség, akik holnap, az újra érkező hét »hú so
sabb« esztendő során majd megint kiállnak a
sorból. Nem, hanem a világiak is szolgálatkész
és mindig »szolg álatban marad ó- testvérek
ként éljenek és érezzék magukat" (42. o.).
Ugyancsak 1985-ben jelent meg egy
Kathpress-nek adott interjú, melyben a zsinat
utáni feladatokról ezt mondja: "Számos prob
léma még előttünk áll. Az egy házi élet a zsina t
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óta felgyorsult, miért kell oly erősen fékezni?
Primitív dolog azzal dicsekedni, hogy »az egy
ház mindig ráért«" (53- 54. o.). Az Uj Ember év
könyve számára adott nyilatkozatból, 1996-ból
idézem: "Sajnos, a zsinat recepciója - ez nem
csak hazai helyzetünkre jellemző - lassan ha
lad. Pedig mi, magyar katolikusok a zsinati
gondolatok valóra váltása nélkül képtelenek
leszünk társadalmunkban újra gyökeret verni,
e nélkül aligha találjuk meg helyünket e hazá
ban" (153. o.),

Az olvasó nem a kritikát enyhítő, mintegy
"védekező" lezárásnak, inkább az "érted, nem
ellened" őszinte vallomásának érzi a majdnem
minden megnyilatkozás végén olvasható ilyes
féle szavakat: "Hazai katolikus egyházunk ván
dorútján voltak és lesznek is mindig kritikus
időszakok.Nehéz út áll előttünk, amikor a bon
takozó szabadság idején a holnapunkat építjük,
szellemi életünk horizontját tágítjuk. Remélem
- reméljük -, hogy az átmeneti télies idő elle
nére új tavasz ébredése elé nézünk. A virágokat
le lehet tépdesni, de a tavaszt feltartóztatni nem
lehet"(1995; 324. o.),

Szennay András bevezetőjében azt a meg
győződését fejezi ki, hogy "egyházunknak 
hazánk határain belül és túl- egyre több olyan
emberre va n szüksége, aki újra és újra, bá tran és
nyíl t szívvel tárja fel adott korunk alapvető fel
ismeréseit, követeléseit". Ezek a fiatalok, de az
idősebbek is, különösen sokat tanulhatnak eb
ből a jövőre utaló"Visszatekintés"-b ől . (Pannon
halmi Főapátság, 2(01)

ROSDYPÁL

~ÁRY..PÁL: B,ÜNVÁDI ELJÁRÁS OK AZ
UJSZOVETSEGBEN

Sáry Pál jogi és teológiai könyvében Krisztus
"koncepciós" perét, halálra ítélését, valamint
Szent Pál bűnvádi meghurcolásait (az első ró
mai felmentést, majd halálos ítéletét) tárgyalja.
A szembesítés a korabeli római jogelvekkel és a
peres eljárások felülvizsgálatával történik, pon
tosan száz-száz oldalas osztásban, meggyőző,

tudományos elemzések és dokumentációk se
gítségéve!.

Szent Pál bűnvádi pere az akkori római tör
vények alapján teljes jogi precizitással a fővételi

halált jelentette, míg Jézus esetében egyértelmű

en megállapítható a jogszerűtlenség és igaz-



ságtalanság - alattomos intrikákkal és kény
szerítő hangulati "rendezői" elemekkel befo
lyásolva, segítve és félrevezetve a jogi eljárást.
Ezt még Jézus értékítélete is megerősíti, miként
szerzőnk is hivatkozik a helytartónak mondott
szavaira: "Annak, aki engem kiszolgáltatott
neked, nagyobb a bűne" (Jn, 19,11). Es mivel
az aktív bajkeverők és halál-okozok, a passzív
mulasztók és gyámoltalankodók pontosan
megnevezhetők, a zsidóság egészének kollek
tív felelőssége és elítélése a leghatározottabban
elutasítható. A Mt 27,2S-ben kimondott drámai
szavak ("Az 6 vére mirajtunk és fiainkon") a
zsidó vezetők által felvonultatott csoport egyé
ni felelősségét mutatják.

A témának számos külföldi feldolgozása lé
tezik már, a részletekben sokféle egyező és el
térő értelmezésekkel. Jogi vagy szövegi (bibli
kus) variánsok esetén a szerző mindig állást
foglal - logikus érvelésekkel alapozva meg a
nem egyszer a fennálló véleményektől eltérő,

önálló következtetéseit. A könyv jogi szaksze
rűsége és kifogástalan teológiai jártassága - a
téma első magyar nyelvű feldolgozásaként 
hitbeli tanúságtételével a vallásos értelmiség
kezébe is ajánlja magát, hitünk tudományos,
racionális megerősítésére, a Krisztus-esemény
történeti valóságának demonstrálására.

Ugyanakkor a kötet olvasása nem csak el
méleti, gondolati gazdagságot nyújt, mert szer
zőnk sajátos erővel tudja felidézni a korabeli
világot is. Gazdag párhuzamos példái, tör
vény-utalásai, a gyakorlat sokszoros visszássá
gai és az evangéliumi történések empátiás
megjelenítése életközelbe hozzák Jézust és a
Szentföld egész akkori világát. S ez bizonyos
értelemben "lelki olvasmánnyá" is emeli a
könyvet - s mindezt a szakmai tudományos
ság megtartása mellett, mert nem stiláris
ügyeskedés teremti meg ezt az atmoszférát s
átérzésr. hanem a történelmi helyzetek és ese
mények hiteles megjelenítése. (Szent István Tár
sulat, Budapest, 2000)

KONCZ LAJOS

SZABÓ LŐRINC:
A HUSZONHATODIK ÉV

A rendszerváltás áldozatául esett könyvkiadók
eltűnését követően eltűntek a hazai és külföldi
klasszikus verseskötetek a könyvesboltok pol
cairól. Sokáig csak az antikváriumokban re
ménykedhetett az ember, ha egy Villon, Baude
laire vagy éppen Szabó Lőrinc kötetre volt
szüksége. E hiány tűnhetett szemébe a Sziget
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Könyvkiadónak, mely klasszikus költők verseit
és versgyűjteményeit adja kőzre, szép kivitel
ben és elérhető áron. Az idei évben hozta ki a
kiadó Szabó Lőrinc emlékezetes kötetét, A hu
szonhatodik évet. Szabó Lőrinc az a költő, akit az
olvasóközönség a szívébe zárt, tulajdonképp az
értő szakma is elismer, ám valamilyen okból ki
esett a kulturális közbeszédből. Nyilvánvalóan
része lehetett ebben a szocialista kultúrpolitika
rombolásának. s persze Szabó Lőrinc politikai
eltévelyedésenek is.

Am a mű magáért beszél, minden cégér nél
kül. Az ismerős szonettformában a lehető leg
egyszerűbb, érzelgősségtől mentes stíluseszkö
zökkel ad számot egy férfi egy nő elvesztéséről.

Beszédmódja, mondatszerkesztése szaggatott,
vállaltan "modern", de a mondanivaló vállaltan
ósdi és ősi. Nagyon átélt, nagyon átlelkesített
nyelv szólal meg, zihál és pulzál. Kérdések, fel
kiáltások, panasz és önvád, büszke bűntudat,

szép emlék és múltsiratás, vita és becézés: ezek
ből az építőelemekből építi föl búcsúüzenetét a
költő. A szonettekből ma leginkább a 20. század
megpróbáltatásait átélt ember gyöngeségérzete,
magányosságtól való félelme hallatszik ki, s va
lami remény a síron túli párbeszédre is? "Nem
vagy! - Nem vagy?! Nem hiszem el sosem: /
fájsz, kedves, fájsz, fájsz, rettenetesen." (Sziget
Könyvkiadó, Budapest, 2002)

H. H. F.

MÓZES BAR KÉPHA:
PARADICSOM-KOMMENTÁR

A Szentírásban sokszor említett Édenkert, Para
dicsom magyarázata, értelmezése és esetleges
lokalizálása fogas kérdés, hiszen valamiképp az
ideális, Istentől átjárt emberi lét paradigmája. a
belőle való kiűzetés pedig az emberi történelem
legnagyobb, tragikus vesztesége. Volt-e, milyen
volt, hol lehetett, visszaszerezhető-e? - olyan
kérdések, amelyekre nem csak a tudósok kere
sik a lehetséges választ. "Még ma velem leszel a
Paradicsomban" - szólt Jézus a jobb latornak a
keresztfán, és ez az ígéret is visszhangzik a tör
ténelemben. A lényeg alighanem abban áll,
hogya Paradicsom fogalmában lsten közelsége,
ránk sugárzó szeretete jelenik meg, szemben
azokkal az újkeletű társadalomfelfogásokkal,
amelyek a Paradicsom kifejezést csak a földi
életre vonatkoztatják, ebben a földi Paradicsom
ban teljesedhet ki az ember, s találhatja meg
boldogságát.

A szír bar Képha a 9. században írta magya
rázó és apologetikus művét, a Paradicsom-



kommentárt, amely az akkori idők érve
lés-technikájával cáfolja a lehetséges ellenveté
seket, s így kora keleti írásmagyarázó módsze
réről i~ ponto.s kép~t k~phatunk. Tulajdonkép
pen sajátos dialektika Jellemzi eljárását: kérdé
s:ket vet föl, felsorolja a lehetséges válaszokat,
kiválasztja közülük az általa helyesnek véltet.
és megcáfolja az ellenvéleményeket, folytatva
azt a hagyományt, amelynek jellemzője a szi
gorú következetesség és a logikus gondolko
dásmód.

A könyv szerzőjénekéletéró1 nincs sok isme
retünk. Sokat írt, Paradicsom-kommentárja a
1.6. s7áza~ kőzepén latinul jelent meg, az erede
ti SZIr szoveget elveszettnek vélték. A 20. szá
zadban bukkant elő a Harvard Egyetem kéz
irattárában, majd különböző keleti kolostorok
b~n. is f:lfedezték másolatait. mára tucatnyi
kézirata .lsmert, első kiadásuk éppen magyar
nyelven Jelent meg. Kövér András, Lukács Ilona
és Pesthy Monika a Harvard Egyetem kézirata
alapján fordította, s kezdeményező, eredmé
nyes vállalkozásuk, áldozatos munkájuk min
den tiszteletünket megérdemli. Kiváló tájékoz
tatást nyújt Pesthy Monikának a mű keletkezé
sét, irodalmi és nyelvi környezetét és írója mű

ködését megvilágító előszava.

Ennek a gondolkodásmódnak természetes
eleme az elődök hasonló témával foglalkozó
műveinek és megfigyeléseinek igen alapos,
mondhatnánk kimerítő ismerete. Arról nem is
szólva, hogya szerző - elődeihez hasonlóan
- az emberi eszmélkedés vezérelvének a
Szentírást tekintette, újra meg újra idézte, ra
gaszko?o~t értelméhez. de magyarázatai és ér
telmezesel megmaradnak az emberi gondolko
dás~ód keretei között. Jellemző erre az a fejte
getese, amely a Teremtés könyvében említett
él~tfa m!benlétét világítja meg. Vannak - írja,
~k~.k ~zert nevezik így, mert a fa gyümölcse
orok eletet ad annak, aki eszik belőle. Ez azon
ban badarság, sokkal inkább azért az élet fája,
mert Isten így. ősztönözte Adárnot. hogy tartsa
meg parancsait. Es most egy nagyon jellemző

és elgondolkodtató okoskodás következik:
"Ugyanis minden törvénynek... kettősnek kell
lennie, fenyegetésnek és jutalomnak. Fenyege
tés, ha nem tartod meg, jutalom, ha megtartod.
Ugyanis, amint büntetést kapnak azok, akik át
hágják a. törvényt, ugyanúgy kell, hogy jutal
mat. kap}a.nak azok, akik érvényben tartják."
Arnint látjuk, Mózes bar Képha törvényekről

kialakított képzete jóval humánusabb, mint a
világi törvényhozóké...
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, Elgondolkodta~ó, mély~e hatoló olvasmány.
Erdeme,s volt megjelentetni az Irók, költők, gon
dolkodok sorozatban. (Magyar Könyvklub, Buda
pest, 2001)

RÓNAY LÁSZLÓ

KOROK, VILÁGKÉPEK, EGYHÁZAK

A Szent Ignác Szakkollégium 1991-ben alakult
azzal a céllal, hogy elősegítsea fiatal keresztény
értelmiség szakmai képzését. Fennállásának ti
~ed!k évfor~ulóján tanulmánykötet-sorozatot
n~?ltott Studia Ignatiana címmel, melynek első

kotete nyolc bölcsészhallgató tanulmányát tar
talmazza.

Major Balázs a 12-13. századi közel-keleti ke
reszt;s hadiépítészet. kérdéseit tárgyalja, Boros
Zol!a~ a hazai na.gyblrtok struktúrájának megvál
tozasat a mohácsi csatát követő időszakban. A ka
ra,beli)ezsuita. k~llégium?k és a pápai kúria vilá
gaba IS betekmtest nyenink Tima Renáta Báthori
Andrásfiatal évei- egy biborasi kinevezés a 16. sZJÍ
Zildban című írásában, míg Terdik Szilveszter azt
vizsgálja, miként válhatott I. Lipót korában a
p~si Mária-ikon birodalmí kultuszképpé, és mi
keppen alakult a kegykép itáliai kultusza. Csámer
Csab~ Dosztojevszkij legendás regényfiguráját,
ZOSZIma sztarec alakját elemzi, egyben felvázolja
az orosz sztarecség teológiai-történeti hátterét is.
Szociológiai témát tárgyal Keller Márkus: a buda
pesti piarista és református gimnáziumok tanári
karát elemzi a két világháború közötti időszak

ban: t; v,álogat~st Posta.István Mészöly első regé- .
nyeiről es Barath Katalm Danilo Kis történelem
szemléletéró1 írt tanulmánya zárja.

A kötet különbözö témájú írásokat tartalmaz
mégis egységes egész: a dolgozatok közös voná~
sa a keresztény világkép különböző korokban és
kultúrákban történő megnyilatkozására össz
pontosító szemléletmód. Mindehhez hiteles ku
tatói magatartás társul, a választott téma iránti
alázat és elkötelezettség - ami szerencsére tá
volról sem valamiféle harcos világnézet megnyil
vánulását jelenti. S ez azért fontos, mert a
magyar kulturális életben, miként azt Jelenits
István is hangsúlyozza a kötethez írt előszavá

ban, na~;y szükség van olyan fiatalokra, akik
~va,ngéhumi szellemiségben, az igazság szolgá
jaként t.ud~ak és, akarn?k dolgozni a maguk
szakteruleten. (fezus Tarsasága Alapítvány 
Szent Ignác Szakkollegium. Budapest, 2001)

B.J.
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