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Rembrandt A tékozló fiú hazatérése című festményén az atya a fejét
öléhez hajtó hazatért fiú vállán nyugtatja mindkét kezét; csak oda
adóbb megfigyelés után vehető észre, hogya két kéz két különböző
kézfejben végződik: egy női és egy férfi kéz vonja védelmezőn és
megbocsátón magához a térdeplő ifjút.2 A Lukács evangéliumban"
szereplő parabola talán a legismertebb, a legtöbbet értelmezett és
hivatkozott jézusi példabeszéd, sokrétűsége kimeríthetetlennek lát
szik. Középpontjában elsődlegesen a megbocsátás áll, de számos
más jelentésréteg is felfedezhető benne. A megbocsátás, mely az
emberi életíforma) szegletköveként adatott, mégsem beteljesített és
egyre kevésbé beteljesítendőkénttűnik az ember számára. Egysze
rűbben fogalmazva: hiányjelenség.4 Úgy tűnik, nehézségekbe ütkö
zik értelmezése, hasonlóan a bűn, a tisztaság, a méltóság, az áldo
zat, a szelídség, a könyörület (és a többi hasonló) fogalmakéhoz.

A megbocsátás és a hozzá tartozó szavak csupán elvont fogal
makként léteznek mindaddig, amíg konkrét itt-és-mostként nem
értelmeződnek egy-egy személyes élettörténetben, vagyis egé
szen addig, amíg meghatározó sorseseménnyé nem válnak. Az
első lépés a megbocsátás iránti kívánság felé a szabadságon ala
puló rendezettség világát sértő cselekedet bűnként történő felis
merése. (Atyám, ... vétkeztem az ég ellen és teellenedt') A következő

a belőle fakadó szenvedés. Ezután válik egyre égetóbbé a vágya
megbocsáttatásra - és érezhetővé Isten vágya a megbocsátásra,
me ly eredendöbb a megbocsáttatni vágyánál. A bűnbeesés drá
mai pillanatát Karátson Gábor úgy írja le, hogy "az ember eltűnt

az Úr Isten látómezejéből. Miközben az ember sem látja már ön
magát: nem azt az embert lá~a már, akinek korábban ismerte
önmagát. Azért szégyenkezik". A bűnös cselekedet következmé
nyeként azóta is ez történik: a bűnt elkövető kiesik Isten látóme
zejéből. Magára marad. Lehull róla a védelem, a világban érzett
otthonosság, amelyet Isten állandóan rá irányuló, őt körülvevő

tekintete, figyelme jelent számára? Isten azonban folyamatosan
kiáltja a "hol vagy?" kérdését, hogy újra láthassa az embert.
Nem mond le róla. Nem kergeti el, visszahívja. Az ember az, aki
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a kertben. In: A Regula
ösvényén IL, Bencés
Kiadó, Pannonhalma,

2002, 136.

maga sem látván, vakon és némán vagy mértéken túlcsorduló
beszédbe keveredve bolyong addig, míg a megbocsáttatás vágya
fel nem ismerteti vele a telített csöndet, a bűnbánat szavait és az
utat Teremtőjéhez.

"Fölkelek és Atyámhoz megyek."s

7Ennek az érzetnekJje
lenségnek a megfogal

mazása a pszichoanalí-
zis nyelvén - tehát pro

fán kontextusban 
megtalálható C. G. Jung
Emlékek, álmok, gondo

latok című művében

(Európa, Budapest,
1997, ford. Kovács

Vera), amely során leí~a

egy gyilkosságot titokban
elkövető nő esetét, aki

- bár hiába nem derült
ki cselekedete senki

számára, csak Ő maga
tudott róla - a tettet
követően úgy érezte,

hogy a természet, az ál-
latok, az egész kömyező

világ kizárta magából.

8Lk 15,17-20, i. m.

9F. Varillon: lsten alázata
és szenvedése. (Ford.
Szabó Ferenc.) Szent
István Társulat, Buda-

pest, 2002, 131.

A tékozló fiúban meg kell érnie a hazatérés elhatározásának, és a
Fiúnak meg kell érnie erre az elhatározásra: a bocsánatkérésben
neki is alázatot kell gyakorolnia, el és fel kell ismernie gyermek
voltát, függőségét, lehetőségeinek és szabadságának határait; és
ami vélhetően a legfontosabb: minden félelmet, előítéletet el kell
engednie, és a bizalomra kell hagyatkoznia. Arra a bizalomra,
hogy az Atya visszavárja és -fogadja őt. A hazatérés, a történet
második része csupán egyetlen mondattal, az elhatározás monda
tával jelzett. De éppen ebben a szűkszavúságában tűnik beszédes
nek: mennyi és mi minden tőrténthetet)t a hazafelé vezető úton.
Lehet, hogya felismerés és az elhatározás egy villámlásnyi idő, de
az út visszafelé hosszadalmas. Nemcsak a mérhető, külső táv mi
att, hanem főként a mérhetetlen belső távolság miatt, amennyivel
a fiú távol került az Atyától, és amelyet le kellett győznie önmagá
ban. A visszatérés útja a megtisztulás útjává kellíett), hogy váljék.
Az újra gyermekké válás útjává. Nem infantilissé és gyermeteg
természetűvé lesz, hanem újra szabaddá a gyermekségben. "A
gyermeki természettől a gyermeki szabadsághoz halálon és újjá
születésen keresztül vezet az út. Hogy azzá váljunk, amik va
gyunk, vagyis Isten gyermekei, ehhez az kell, hogy az Atya örök
gyermeksége - amit Kegyelemnek nevezünk - kiragadjon ben
nünket az.öregedés determinizmusaiból... A gyermekség... [cjsak
akkor tiszta, ha Ő, akinek gyermeke vagyok, jobban gyermek,
mint én magam vagyok.:" Az Atyához visszavezetőút, a mindent
elengedés és a ráhagyatkozás, a valódi szabadság elnyerésének
útja. Imitatio dei: amiképpen az Atya elengedte a fiút, hagyta, hogy
éljen szabadságával, úgy kell elengednie mindent hazatérvén a fi
únak. Az elengedés nem passzivitás, amiképpen a várakozásban
az Atya is cselekvő marad: nem mond le a fiúról, várja vissza őt,

akkor is, amikor a tékozló fiúnak még sejtelme sincs róla - hiszen
az egyes ember nincs mindig tudatában a bűn igazi természeté
nek. Az Atya nem a többettudás fölényével teszi és tudja mindezt,
hanem a compassio, a már előzetes együttszenvedés/együttérzés
tudásával. Nem a retribúció emberi gondolkodásával várta, mely
a "visszafizetés" számlájára dolgozik, hanem úgy, hogy tudja: "az
együtt-szenvedés: szolgálat. .. A passio... csöndjéből az is nyilván
való, hogya »szíveket és veséket vizsgáló Isten- (Jel 2,23) megvál
tó műve nem a mysterium iniquitatis magyarázatára, hanem leküz
désére irányul. Ennek útja pedig a bűnbánat, melynek során az
ember tulajdon szívében kutatja a gonoszság eredetét, és a hit,
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mely a végletekig vitt jó gyengeségében és tehetetlenségében fede
zi fel erőforrását (vö. 2Kor 12,9).,,10

A bűnmisztika feltételezése szerint mintha Isten már eleve be
leszámította volna a bűn elkövetését az emberi életbe; mindezt
azért tenné - ha így lenne -, hogy ezzel (is) minél inkább
megteremtse, intenzívebbé tegye a létközelséget maga és az em
ber között. Ezt azonban kérdésessé teszi az, hogy valóban akar
ja-e Isten a szenvedést az ember számára. Valószínűleg nem ar
ról van szó, hogy az ember csak akkor nyerheti el a megbocsá
tást, ha szenved. Nem valószínű, hogy Isten szenvedni akarja
látni az embert, hogy csak akkor adja a megbocsátást, ha ennek
a szenvedés-árát megkérte. Ez nagyon leegyszerűsítő antropo
morf elgondolás és megoldás lenne. Nem azért szenvedéssel teli
ez az út (passio), mert az Atya akarja így; ellenkezőleg: maga az
ember hívja ki és elő a szenvedést, mert nem ismeri (föl), hogy
valójában ő maga ítélkezik maga fölött, mert az emberi ítélkezés,
a vád és az önvád - a másik embertől jövő megítélésnek és ön
maga elítélésének - körforgásába került.

A bocsánat útján az ember a szenvedés csöndjét, másik em
berrel alig vagy meg nem osztható fájdalmát járja meg az Atya
felé, melynek során fokozatosan tűnik el az a kép, amelyen ön
maga ítélkezett maga fölött, és folyamatosan hívódik elő számá
ra az a kép, melyet az Atya alkotott róla. Az evangéliumi törté
net nem szól egy szót sem az útról, amelyet visszafelé tett meg
a tékozló fiú, nem írja le lépéseit, mint ahogy nem beszél Ábra
hám három napos útjáról sem részletesen, és arról sem, hogy
Jób miként kapott vissza háromszorosan mindent. Itt a történe
tek helyet hagynak az egyéni kiegészítések és értelmezések szá
mára: a visszatérés szenvedése - ha megadatik - mindenki
élettörténetébe sajátosan íródik bele.

Isten a szabadságával élő emberrel együtt szenved, mivel Is
ten és ember csak együtt tudja helyreállítani az ember által meg
szakított létközelséget. De ha "Isten nem lenne alázatos, bocsá
nata számunkra gyanús lenne, és mi joggal kérdezhetnénk, hogy
nem lenne-e nagyobb dolog számunkra visszautasítani, mint el
fogadni".'! Isten alázata az együtt-szenvedésben, az együtt-lét
ben, a lét-megosztásban mutatkozik meg. Isten ott van az em
berrel, amikor - mint a tékozló fiú - felismeri, hogy mit tett,
amikor hirtelen másként látja önmagát: elesett, rászoruló, kiszol
gáltatott, hatalmával visszaélő lényként, aki a rábízott ajándékot
elpazarolta. A felismerés pillanataiban rádöbben, hogy "méltat
lanságának tudata olyan, hogy bocsánatra jobban szüksége van,
mint a kenyérre. Önmagával egyedül maradva elundorodik at
tól, ami. De a nála alázatosabb Istennel beszélgetve élete minden
pillanata újjászületés a teremtő Ingyenességre" .12 Mert ez az alá
zat nem más, mint feltétel nélküli, végérvényes, az emberi szere
tetet felülmúló, minden emberi képzeletet meghaladó szeretet.
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Mégis ez az a szeretet, amely képes az embert megmenteni, mi
vel emberi méltóságát ettől a szeretettől kapja. Minden más, ami
kevesebb, lealacsonyítja.

Töréspont

"A befogadás akkor valósul meg, amikor az apa a fiú szavába
vág, s nem neki válaszol, hanem szolgáit utasítja: mintegy a

beszélgetés töréspontjából fakaszt ünnepet.:"

13Mártonffy Marcell:
i. m. 58.

Első pillantásra megütközést kelthet, hogy az Atya nem a Fiához
szól, sőt, tudomást sem vesz fia megszólalásáról. Ha azonban fi
gyelmesebben olvasunk - hallgatunk a szövegre, világosan érzé
kelhetővé válik, hogy az Atya az (önlvád beszédét szakítja meg. Ő
nem megy bele a vád beszédébe, mert nem ítélkezni akar: a fiú ön
maga fölött ítélkezik ("arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak ne
vezz" Lk 15,17-21), amelyen az Atya tapintatosan túllép, mivel el
határolja magát atz ön)vád beszédétó1, amely nem a megbékélést
szolgálná, hanem a bűnösség fenntartását. A(z önrvád beszéde hi
erarchikus beszéd, a feljebbvalóság tudatával szól, nem valódi, ha
nem látszatbeszéd: azt a látszatot kelti, mintha segítene, mintha el
fogadna, mintha könnyíteni akarna. Holott ellenkezőleg: távolsá
got tart, elijeszt és megaláz. Nincs köze a közelséghez, a befoga
dáshoz és az igazi alázathoz. Aki pusztán emberi szempontok sze
rint ítélkezik, a vád beszédét használja, és életet von meg. Az
Atyától mi sem áll távolabb: ő életet ad.

A vád beszéde az idősebb fiút jellemzi, aki a "jó tett helyébe
jót, rossz tett helyébe rosszat várj" gondolatköréből nem képes
kimozdulni, aki nem tud - vagy nem akar tudni - arról, hogy
az Atya képes mindent jóra fordítani. Nem tud a com-passioról,
és nem tud arról sem, hogy az ő élete már attól is ajándék,
hogya nagy szenvedésektől megkíméltetett ("te mindig velem
vagy..."). Nem tud a kisebbik Fiú szenvedéssel teli visszaútjá
ról, nem tud a mélységről, amelyet megjárt, és ami legbelül
megváltoztatta.

Az ünnep itt nem más, mint a vád beszédének megszakítása
és a békesség beszédének "megalapítása", mely megerősítést

nyer akkor, amikor az idősebb testvérnek válaszolva az Atya
megismétli ezt az alapítást: a magát vétek és bűn nélkülinek tar
tó fivér vádoló beszédéből is kivonja magát, és békévé változtat
ja ("aki elveszett megjött, aki meghalt feltámadt. .."). A megbocsátás
aktusának megalapítása így az ismétlésben elindul a hagyomá
nyozódás felé. Az Atya semmit nem kényszerít, csupán mutat,
mintát ad. Megteremti az érintés lehetőségét, újjáteremti a közel
séget.

Hiszen a példabeszéd távoli városa annak a távolságnak a
metaforája, amellyel a bűnt elkövető kerül Istentől. A megbocsá-
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Budapest, 1986.

l6K. Rahner: Mit jelent
Jézust szeretni?

(Ford. Gaál András.)
Herder, Breisgau,

1982, 54-55.

17K. Rahner: i. m. 63.

tás pedig újra megteremti a közelséget. Az érintés, amellyel az
apa átöleli fiát Rembrandt festményén, ezt a helyreállított közel
séget teszi érzékelhetővé. Akiben haragvó indulatok, félelem
vagy elutasítás él, az nem tud a másik közelébe menni: "távol
tartja magát, távolságot tart", mondja a köznyelv; a megbocsátás
azonban helyreállítja a közelséget, arra vágyik, hogy lássa, hallja,
hogy érezze, érinthesse a másikat. Nem akar szemrehányást ten
ni, nem akarja előszámlálni és felemlegetni az elkövetetteket.
Egyszeruen megnyugszik az érintésben, amely magához emeli
őt, visszaadja önmagába vetett hitét, eltörli szégyenét és vissza
helyezi a szeretetbe: önmaga és a világ szeretetébe. A letérdelést
fö1térdeléssé alakítja."

" ...a szeretet bonyolult..." - írja Nemes Nagy Ágnes." Igen,
a szeretet egyszerre bonyolult és egyszerű, mert az ember újra
és újra visszahull a feltételek, a végesség, a mindennapiság ha
tárokat állító látszatszeretetébe, és távol kerül a feltétlen, vég
érvényes és határtalan, ítélkezés nélküli szeretettől. A helyre
állítás akkor lehetséges, ha az ember teljes bizalommal - ami
azt jelenti: a jövő és a következmények méricskélése és latol
gatása nélkül - elenged, ráhagyatkozik és átadja magát az
emberi szinten érthetetlen és csupán hiten nyugvó, feltétlen
szeretetnek.

A két különböző szeretet ellenpontozza egymást. A csupán
csak emberi horizontú - az Atyát a látómezőn kívül tartó 
szeretet korlátok közé szorító és behatárolt: " ... az emberi szere
tet általában - bármilyen feltétlen, radikális és végérvényes kí
vánna is lenni - valamiként mégiscsak meghatározza bizonyos
titkos fenntartás. A szerető szorongása, hogy nem felel meg a
szeretett személynek. és a szorongás, hogya szeretett személy
csődöt mondhat szeretetében, pedig ez nélkülözhetetlen a
viszontszeretethez; a fenntartás nélküli szeretet »belső veszélyez
tetettsége«, hiszen semmiképp sem volna szabad annyira feltét
lennek lennie, mint amennyire szeretne" .16 A tékozló fiúnak az
úton el kell (ett) jutnia egy olyan határvonalhoz, ahol a hit felvil
lantja előtte, hogy létezik az emberi szeretet maghaladó, tőle mi
nőségileg különbözö szeretet. Ebben a "feltétlen és páratlan radi
kális szeretetben nem az ember teljesedik ki az emberi valóság
határain belül, hanem az emberi egzisztencia végső soron egye
dül feltétlen és radikális tette megy végbe, amelyben az ember
megadja magát Istennek, és elfogadja az ő örök, ragyogó és
mélységes titkokkal teli felfogha ta tlanságá t" .17 Ennek a radikális
tettnek a megvalósítása a kisebbik fiú hazafelé tartó útja. Le kell
győznie kétségeit és bizonytalanságait, amelyek abból erednek,
hogy csupán az emberi szeretetről vannak tapasztalatai. Meg
kell hallania a belső szót, mely által a gyengeség erejére tud ha
gyatkozni, és amely a feltétel nélküli szeretet felé szólítja. Kűlső

leg, egzisztenciálisan mindent elveszített már, de belül is el kell
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18VÖ. ooo .a Reveláció a
másik ember szeretete:

E. Levinas:
Jegyzetek az értelemről.

(Ford. Bokody Péter.)
Pannonhalmi Szemle,

2001l1Xl3. 5.

Rembrandt:
A tékozló fiú hazatérése

(1668-1669 körül)

hogy jusson a teljes kiüresedéshez, mely a tiszta ráhagyatkozás
és elengedés felé indítja: ebből merítheti a hazatéréshez való bá
torságot és a befogadásba vetett bizalmat.

Az apa magához vonó ölelése, érintése a feltétlen szeretet je
lentését és ünnepét nyeri el a tékozló fiú és minden együtt ün
neplő számára. A másik fiú azonban nincs együtt az ünneplők

kel: ő (még mindig) távol van, hiába él fizikai értelemben közel
- karnyújtásnyira - az Atyához, nem hagyja, hogy érintett le
gyen. A parabola nyitva hagyja az t, hogy mindvégig távol ma
rad-e az ünneptől, vagy sikerül-e neki is végrehajtani a "radiká
lis tettet" : a féltékenység, irigység ellenállását, az értetlenség ke
serűségét és a vád beszédét örvendező szeretetté változtatni,
megértve az Atya vágyódását arra az egyik ember általi kíván
ságra és kérésre, amelyet csak a másik ember önkéntes cseleke
dete által tud megvalósítani.

A radikális tett alapja a Reveláció, a másik ember szeretete'"
- ez teszi lehe tségessé, hogy újra vállamra tegye kezét.
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