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"Meg akarom eleveníteni a
betlehemi kisded emilkezetét ... "

Lelkiségteológiai megközelítés

"Törpék vagyunk, de óriások vállán állunk" - mondta évszáza
dokkal ezelőtt valaki, aki ezzel a képpel kifejezésre juttatta annak
a kincsnek az értékét, ami birtokunkban van, az előttünk élt hiteles
keresztények, óríások - akik mellesleg kicsinek tartották magukat
- hitelesen megélt evangéliumi tapasztalatai által.

Ezek a tapasztalatok mindig konkrétak, személyesek, megis
mételhetetlenek, annak ellenére, hogy ugyanannak a Jézus Krisz
tusnak a követéséből, ugyanannak az Evangéliumnak a
megéléséből fakadnak. Minden egyes keresztény tapasztalat tu
lajdonképpen "megtestesülés", az Igének, Isten szavának meg
testesülése, a minden ember számára adott, általános érvényű

kinyilatkoztatásnak egy konkrét személy által, konkrét korban és
életkörülmények között, hitből fakadó megélése, megtapasztalá
sa. A keresztény élet alapjául szolgáló kinyilatkoztatás objektív,
általános érvényű igazságainak szubjektív elfogadása, életté vál
tása, az adott személy lelki alkatának, körülményeinek, konkrét
élethelyzetének megfelelő módon.

A lelkiségteológia ezekkel a konkrét tapasztalatokkal, a meg
valósult, az egyházban életté vált Igével foglalkozik. Fogalmaz
hatunk úgy is, "alulról" indul el, mert sajátos célkitűzése, hogy
a kinyilatkoztatás életté válásának folyamatait vizsgálva, konkrét
személyek konkrét és hiteles tapasztalatai által adjon segítséget a
keresztény élet személyre szabott megéléséhez és kibontakozásá
hoz. Tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy egy-egy élethelyzet
ben hogyan testesült meg az Ige egy korábban élt testvér életé
ben, aki talán hozzám hasonló lelki alkatú, hasonló kőrülmé

nyek között élő, hasonló kihívásokkal küzdő keresztény volt.
Amint a nevében is benne foglaltatik, a lelkiségteológia egy

részről valós teológia, amennyiben a kinyilatkoztatás áll közép
pontjában. Igaz, nem annyira a keresztény élet általános érvényű

igazságainak rendszerezésével foglalkozik (rnint például a dog
matika), sem a keresztény élet kibontakozásának általános érvé
nyű normáival (mint például a morális), hanem a konkrét sze
mélyben ismeri fel a megvalósult keresztény életet, vagyis a ki
nyilatkoztatást a maga konkrét megvalósultságában vagy konk-
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nkrét megvalósulási folyamatában szernlélí.' Másrészről a lelkiség
ebben a szóösszetételben kettős jelentésű: elsődlegesen jelenti a
Szentlelket és az Ő aktivitását, aki az Ige megtestesülésének
mindig főszereplője, akár a Mária méhében egyszeri, megisme
telhetetlenül történeti módon, akár az egyház méhében folyama
tosan, misztikus módon történő megtestesülésről van szó. Má
sodszor pedig jelenti a konkrét személy lelkét, akiben mindez a
hit által megvalósul. Mindkét jelentés az egyediséget hangsú
lyozza, az általános érvényű igazság szubjektív megvalósulását.

Azt is fontos megjegyeznünk, hogy amikor testvéreinknek, a
szenteknek tapasztalatait, megélt kereszténységük részleteit ta
nulmányozzuk, akár személyes beszámolóikban, akár a róluk írt
életrajzokban, nem lehet célunk a múltba való visszatérés, és
nem engedhetünk meg magunknak semmiféle hamis nosztalgiát.
A múltat kell a jelenbe hoznunk, azaz a megélt korabeli evangé
liumi tapasztalatot a lehető legobjektívebben megismerni, azt
kreatívan segítségül hívni ahhoz, hogyamában tudjuk az Evan
géliumot minél hitelesebben életté váltani. Nem egy-egy szent
nyomába szegödünk. hanem Jézus Krisztuséba, aki Szentlelke ál
tal minket is vezet, itt és most, lépésről lépésre, az ő szava sze
rinti teljes életre. Viszont ehhez hallatlan értékű segítséget kap
hatunk azoktól, akik a maguk korában, a maguk kulturális hát
terével és a maguk keresztjével mentek végig a Mester által szá
mukra személyesen kijelölt úton.

Talán nem volt felesleges mindennek tudatosítása, hiszen a
hétköznapi élet a konkrétumok síkján éppen azok számára vet
fel rengeteg kérdést, akiknek igenis fontos, hogy az Evangéliu
mot megéljék, hogy az Ige az ő életükben is megtestesüljön. Az
általános érvényű válaszok átlagos értékűek maradnak, ha nem
jutunk el a konkrét, személyre szabott megközelítési módhoz, ha
nem találjuk meg a személyre szabott hangsúlyokat és utakat. A
legértékesebb általános érvényű keresztény igazság is közhely
szerűnek tűnik, ha nem sikerül az adott személy sajátosságaira
érvényes módon megfogalmazni akkor, amikor a lehető legkonk
rétabb válaszra van szükség, akár saját magunkról, akár a
ránkbízottakról van szó, Minden hiteles tapasztalat, amelyet ke
resztény elődeink szereztek az Evangélium megélése során, a le
hető legkonkrétabban segíthet minket, ha kellő alázattal tanul
mányozzuk, ugyanakkor egészséges kritikával megtaláljuk a
nagy repertoirból azt, ami nekünk, vagy éppen ránkbízottainknak
szól. Nem utolsósorban pedig a hiteles evangéliumi tapasztala
tok sokszínűségének ismerete megóv minket az uniformizálás
kísértésétől, ami oly sok áldozatot szedett már az életszentség
útján elindultak között.

"Törpék vagyunk" - ezt az atomkor gyermekeiként nehezen
fogadjuk el -, de ha alázattal mégis sikerül elismernünk tör
pe-perspektívánkat, és nem sajnáljuk a fáradságot, hogy a mi
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korunknál primitívebbnek tartott korok hiteles gyermekeinek,
szentjeinek, misztikusainak, "az óriásoknak" a vállára felkapasz
kodjunk, akkor onnan még náluk is jobban és messzebbre látha
tunk.

Greccio - nem csak egy szép karácsonyi éjszaka

Celanói Tamás első

életrajza Szent
Ferencről

2Celanói Tamás:
Szent Ferenc első

életrajza. In: Ferences
Források II. Agape,

Újvidék-Szeged
Csíksomlyó. 1993. 90.

A grecciói ünneplés

Celanói Tamás valószínűleg 1228 utolsó hónapjaiban írta meg As
sisi Szent Ferencről szóló első életrajzát, öt évvel azután, hogy
Greccióban, egy közép-itáliai kisváros határában lévő barlangocs
kában Ferenc a testvérekkel és a környékbeliekkel együtt megün
nepelte karácsony éjszakáját. Celanói Tamás természetesen meg
emlékezik életrajzában erről az eseményről, beszámolóján érződik,

hogy az élmény közeli, eleven, sőt az sem kizárt, hogy ő maga is
lelkes szemtanúja volt a megrendítő ünnepnek. Az sem mellékes
körülmény, hogy mindez Ferenc életének utolsó éveiben történt,
amikor már csak három év volt hátra 1226 őszén bekövetkező halá
láig.

Az első életrajz harmincadik fejezetében Celanói Tamás a kö
vetkező szavakkal írja le Ferenc elhatározását és a sajátos ünnep
lés indítékát: "Egy pillanatra sem szűnt meg (Krisztus) szavairól
elmélkedni, és beható szemlélődéssel szüntelenül szem előtt tar
totta cselekedeteit. Különösen a megtestesülés alázatossága és a
kínszenvedés szeretete fészkelte be magát olyan mélyen az em
lékezetébe, hogy mellettük alig tudott másra gondolni... Kará
csony előtt vagy tizenöt nappal magához hívatta János urat, és
így szólt hozzá: »Ha azt akarod, hogy a közelgő ünnepet
Greccióban üljük meg, úgy siess és szorgalmasan tégy meg min
dent, amit mondok neked! Meg akarom ugyanis eleveníteni a
betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemeimmel aka
rom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit,
látni akarom, hogyan helyeztetett jászolba és hogyan feküdt az
ökör és a szamár előtt a szénán.« A derék és hűséges ember a
parancs hallatára gyorsan elsietett, és a kitűzött helyen előkészí

tett mindent, amit a szent kívánt tőle.,,2

Az ünneplés különös körülményei Celanói szerint Ferenc el
mélyült kontemplatív életstílusára, a konkrét szemlélés igényére
vezethetők vissza, célja pedig, hogy megelevenítse "a betlehemi
kisded emlékezetét". Gyanakodhatnánk arra, hogy ez a cél
Celanói utólagos interpetációjaként fogalmazódik meg, hiszen
úgy tűnik, a grecciói ünneplésnek nagy visszhangja és folytatása
is volt a renden belül és kívül. Eloszlik azonban a gyanúnk, ha
figyelembe vesszük, hogy az Evangéliumokban, melyek Ferenc
elmélkedéseinek állandó tárgyát képezik, a gyermek képe, a
maga rászorultságával, kiszolgáltatottságával és sebezhetőségé

vel a szegények evangéliumi képével rokon, akikkel azért vállal
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Közösségvállalás a
szegényekkel

3Assisi Szent Ferenc
művei. In: Ferences
FOffások I. Agape,

Újvidék-Szeged
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A karácsonyi
misztérium szemlélése

radikális sorsközösséget, mert Krisztus is ezt tette. Ahogyan a
Názáreti Jézusnak sem a szegénység, hanem a szegények voltak
fontosak, úgy Ferencnek sem önmagában a szegénység fontos,
noha néhány költői megfogalmazás ezt a látszatot kelthetné, ha
nem maguk a szegények, akikkel Krisztushoz hasonlóan radiká
lis sorsközösséget akar vállani.

Márpedig a szegények, kiszolgáltatottak, rászorultak, egyszó
val a korabeli társadalom peremén élők Ferenc hétköznapi életé
nek realitásához tartoztak. Megtérésének lényege - ahogyan ő

maga erről végrendeletében beszámol -, hogya leprással való
találkozásban, a vele gyakorolt irgalmasságban életében először

sikerült szembenéznie, elfogadnia azt a realitást, ami elől addig
menekülni próbált. Ez egyszerűen a bűntől sebzett világ és az ő

bűntől sebzett személyes életének realitása volt. "Keserű volt"
számára a leprások látása. A valóság, az ember nyomora nem
csak a materiális szűkölködésben, hanem méginkább a lelki,
szellemi megnyomorodottságban tárul fel előtte, s a lepra szim
bólummá válik, a bűntől és annak következményeitől élőhalott

ember szimbólumává. Önmaga belső lepráját, bűnös életét meg
testesítették számára a testileg leprában szenvedők, és önkénte
len menekülésre kész tették, tulajdonképpen önmagától: "Míg
bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látá
sa. És maga az Úr vezérelt közéjük, és én irgalmasságot csele
kedtem velük. És amikor eltávoztam tőlük, az, ami keserű volt
számomra, átváltozott testem és lelkem édességére.?"

Az Úr vezette Ferencet a leprások közé, mert ő maga is ott
volt és van, velük vállal közösséget, nemcsak a testileg, hanem a
lelkileg leprásokkal is. Az Evangéliumból világossá válik Ferenc
számára mindez, megérti, hogy Jézus - aki a Jordánnál beállt a
nyilvános bűnösök közé, aki szegényeknek örömhírt visz, a ra
bokat kiszabadítja - magára vette az ember nyomorúságos álla
potát, a "leprás" emberiség realitását, és ezért nem kell attól már
félni. Sőt Ferenc ezért keresi a realitással való kapcsolatot, mert
a hétköznapok emberi realitásának talaján lehet Krisztussal talál
kozni, bármilyen ijesztő legyen is az.

A látás, látni akarás feltűnően hangsúlyos a karácsonyi misz
térium megjelenítésének indítékaként. de talán általánosságban
is elmondható ez Ferencről. A valóságot látni, a látszat mögött a
mélyebb jelentést meglátni és megragadni, ez számára, úgy tű

nik, rendkívül fontos. A betlehemi gyermek realitását tudatosan
akarja szemlélni, mondja Celanói, hogy hasson rá minden mó
don a kép, a szituáció teljes ereje, hogy érzékein keresztül meg
érezze, megélje azt az emberi értelmet meghaladó motivációt,
aminek köszönhetően Isten Fia emberré lett.

"Eközben elérkezett az öröm napja, megjött az örvendezés
ideje ... Isten szentje megállott a jászol előtt, nagyokat sóhajtott, s
közben a fájó részvét és túláradó öröm csatáztak szívében. A já-
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Csíksomlyó, 1993, 304.

szol fölött kezdetét vette az ünnepi mise, és a miséző pap szíve
újszerű vigasztalással telt el. .. Utána prédikálni kezdett a körül
álló népnek, és mézédes igéket mondott a szegény király szüle
téséről és Betlehem kicsiny városáról. Mikor Krisztust Jézusnak
akarta mondani, a szeretet szertelen lángolásában többször betle
hemi kisded néven említette, és a Betlehem szót a bégető bárány
módjára ejtette ki; közben száját egészen betöltötte nem is annyi
ra a szó, mint inkább a túláradó érzelem édessége. A betlehemi
kisded és Jézus nevének kiejtésekor nyelvével mintegy végig
nyalta ajkát, és ínyével boldogan élvezte a szó édességét.?"

Celanói Tamás mellett több életrajzíró is megemlékezik a
grecciói epizódról, de valamennyien az ő beszámolójától függ
nek. Ő maga is visszatér a második életrajzban az eseményre, de
ott sokkal rövidebben foglalja össze az ünneplést:

"A gyermek Jézus születését minden más ünnepnél örvende
zőbb lélekkel ülte meg, azt szokta mondani, hogy ez az ünnepek
ünnepe, melyen a kisdeddé lett Isten emberi emlőkön csüggött.
Gondolatban mohó vággyal simogatta végig a maga elé képzelt
gyermeki tagokat, és a kisded iránti részvét, mely mélyen bele
szántott lelkébe, arra késztette, hogy gyermek módjára édes sza
vakat gügyögjön. Jézus neve olyan volt szájában, mint a
lépesméz...

Azt is akarta, hogy e napon a gazdagok vendégeljék meg a
szegényeket és éhezőket, s szamaraik és ökreik elé a szokottnál
nagyobb porció abrakot és szénát tegyenek... »s

A karácsonyi jászol mint eucharisztikus oltár

6Fonti Francescane.
Scritti e biografie di San

Francesco d'Assisi,
Cronache e altre

testimonianze del primo
secolo francescana.
Scritti e biografie di

Santa Chiara d'Assisi.
Assisi, 1978, 924.

Ferenc grecciói karácsonyának legszembetűnőbb vonása, hogy a
lehető legszorosabb kapcsolatban áll az Eucharisztiával. A szűkös

barlangban, az állatok között, a jászol-oltáron misézik a pap, az át
változtatás után az Úr teste a jászolban pihen. Annyira különös és
rendkívüli a szituáció, hogy Szent Bonaventura, aki egyébként a
Ferencről írt életrajzához a grecciói karácsony anyagát Celanóitól
veszi át, egyetlen ponton kiegészíti őt, hogy tudniillik Ferenc az
újítások vádját elkerülendő, engedélyt szerzett a barlangban való
misézéshez a pápától." Ennyire sajátos volt tehát a kezdeménye
zés.

A megtestesülés titkának és az Eucharisztiának ilyen szoros
kapcsolata Ferenc lelkiségében semmiképpen sem az életrajzíró
sajátos hangsúlyelhelyezésének következménye. Ez a kapcsolat
valóban Ferenc lelkiségének sajátja, amint azt néhány más szö
veg is bizonyítja. Kü1önösen jelentős ezek között az Intelmek so
rában az első. Ennek bevezetőjébenFerenc János evangéliumából
idézi Fülöp kérését: "Uram mutasd meg nekünk az Atyát!" (Jn
14,6-9). Jézus válaszában önmagára mutat, lényének jelszerűsé-
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Intelmek

7Assisi Szent Ferenc
művei. I.m. 9.

A lélek "Iátása"

gére, igazi jelentésére utal: " ... aki engerti lát, Atyámat is látja".
Ferenc így folytatja: II' ..csak lélekben látható, mert a lélek az,
ami éltet, a test nem használ semmit. De a Fiút se látja senki
másként, mint az Atyát, mert hiszen egyenlő az Atyával, sem
másként, mint a Szentlelket. Mindazok tehát, akik az Úr Jézust
csak embersége szerint látták és nem látták őt lelke és istensége
szerint, és nem hitték róla, hogy Isten valóságos Fia, elkárhoz
tak. Hasonlóan azok is, akik látják ugyan a szentséget, mely az
oltáron a pap kezében az Úr szavai által a kenyér és bor színé
ben megszentelődik, de nem látják lelke és istensége szerint és
nem hiszik róla, hogy az valósággal a mi Urunk Jézus Krisztus
szentséges teste és vére, elkárhoznak. Hiszen maga a magasság
beli tanúsítja: Ez az én testem és vérem, az én új szövetségemé,
és: aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök
élete van. Tehát az Úrnak híveiben lakozó lelke az, aki veszi az
Úr szentséges testét és vérét, mindenki más, akiben nincs ebből

a lélekből, és mégis venni merészeli a szentséget, ítéletét eszi és
issza.

Nos tehát emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel?
Miért nem ismeritek meg az igazságot és miért nem hisztek Is
ten Fiában? Íme, nap nap után megalázza magát, mint akkor,
mikoron királyi trónjáról a Szűz méhébe szállott alá, nap nap
után közénk jön alázatos külsőben, nap nap után leszáll Atyja
öléről az oltárra és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron
valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, azonképpen
most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként
az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeik
kel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünk
kel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük
szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad
az Úr mindenkoron híveivel, amint ma9a mondja: íme én vele
tek vagyok egészen a világ végezetéig."

Az Intelmek tanításoknak a gyűjteménye, amelyek nagy való
színűség szerint a testvéri közösségnek arra a periódusára nyúl
nak vissza, amelyet hőskornak mondanak, azaz az 1209 és 1221
közötti időszakra. Az intelem központi gondolata Krisztus felis
merése, a "látás", ami alapvető feltétele annak, hogy az ember
hozzá jusson. Párhuzamban áll Krisztus felismerése az ő ember
ségének rejteke mögött az apostolok részéről és Krisztus felisme
rése az Eucharisztia, a kenyér és a bor rejtekében a mi részünk
ről. Az igazi látást a Lélek adja, ami nem a testnek, hanem a lé
leknek látása, és ami egyben jele Isten Lelke bennünk lakozásá
nak.

Erőteljesen kifejeződik itt is ugyanaz a meggyőződés, amit
Greccióban láttunk: a megtestesülés egyszeri történelmi megva
lósulása és a mindennapi misztikus, Eucharisztiában történő

megvalósulása közötti folytonosság. Krisztus reális, testi valósá-
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lsten megtapasztalása

Krisztus valóságos
jelenléte

gában való jelenléte a világ végéig rendkívül fontos Ferenc szá
mára. Isten alázatának és emberszeretetének nagyobb jele nincs
és nem is lehet, mint hogy testileg eljött és testileg jelen maradt
ebben a tőle elidegenedett világban. A test Ferenc és kora szá
mára nem éppen pozitív valóság, hiszen a szenvedés, nyomor
forrása, kísértések, szenvedélyek lakóhelye. Nem véletlen, hogy
a korabeli kontextusban olyan tág teret hódít magának a katar
eretnekség, amely elképzelni sem tudja, hogya minden rossz
forrásának tartott test és annak anyagi összetevője a Jóistentől

származhat. Szélsőséges dualizmust hirdet, olyannyira, hogy az
anyagot egyenesen démoni eredetűnek vallja. Ferenc azonban
lát, mégpedig az Evangélium szerint lát, amely számára szűnte

len elmélkedés tárgya. Megtérésének alaptapasztalata, hogya re
alitás talaján lehet Istennel Krisztusban találkozni, bármilyen
nyomorúságos is az a realitás, bármilyen jelentéktelen vagy ép
pen ellenséges. Betlehemben a jelentéktelennek tűnő emberi
egzisztencia álruhájába öltözött, az eucharisztikus színek alatt
pedig a jelentéktelen táplálék álruháját veszi magára. Ferenc a
grecciói jászol-oltáron is "látni" akar, az eucharisztikus valósá
gon át a betlehemi megtestesülés valóságát szemléli, és akarja,
hogy a hit által valóssá vált látvány teljes erejével hasson rá, ala
kítsa, akár fáj, sóhajokat csalva ki belőle, akár vigasztal, telített
érzelmek szinte szájszélról lenyalható édességével. Ferenc nem
felfelé törekszik, hanem lefelé. A megtestesülés logikájából faka
dó mozgás lefelé mutat. Az Úr lejött, hogy a legmélyebb emberi
nyomorúságot megossza az emberrel. Már a jelenléte új jelentést
ad mindennek, ami lent van. Ferenc számára az Eucharisztiában
is az alázatos rejtőzködő jelenlét a hangsúlyos. Krisztusnak a
szegényekben, a szegények között is, a teremtett világban is a je
lenléte az, ami fontos, ami rejtettségében, a jelentéktelenség álru
hájában is hat, magához von, követésre hív, szerető áldozatkész
séggé válik. Krisztus jelenlétéhez hasonló csendes, alázatos jelen
léttel kell lenni az emberek között, az egyszerű, alázatos jelenlét
tel hatni, engedni, hogy az, aki énünk legmélyén lakik és ember
ségünk új minőségén munkálkodik, jelenléte által hasson.

Ferenc élete vége felé fokozatosan elveszíti szeme világát 
ő, akinek a "látás", az érzékelés annyira fontos volt. Élete és kö
zössége belső harcait harcolva egyre inkább más módon lát.
Ahogyan lassan-lassan kialszik szeme világa, úgy gyarapszik
benne egy belső látás, új fény, ami a Naphimnuszban testesül
meg. Mindennek látja igazi, kendőzetlen valóságát, tiszta szívű

emberként már itt látja, szemléli az Istent.
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