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Eszmetörténész

homo novusra, az Ő erőterében gyógyulhat életünk. "Gondoljatok
rá, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek" (Zsid 12,1-3),
Valóságos jelenléte megerősít abban, hogy tagjai vagyunk egymásnak.

Corpus Christi
mysticum. A testvér
és a felebarát
"Egyenként egymás tagjai vagyunk", mondja Szent Pál a rómaiak
hoz írt levelében (Róm 12,5). Hogy mit jelent ez számomra? Elő

ször is nézzük, mit jelent ez egyáltalán!
A gondolat részletes kifejtését elsősorban a korintusiakhoz írt

első levélben és az efezusiakhoz írt levélben találjuk meg. E le
velekből már első pillantásra egyértelműen kiviláglik, hogy szer
zőjük kifejezetten az egyház tagjairól beszél az emberi testfelépí
tésről vett kép segítségéve!. Tehát a metafora - feltéve, de nem
megengedve, hogy puszta metaforáról van szó - elsődlegesen

és lényegileg az egyház liturgikus közösségének "teljes jogú"
tagjaira és a keresztényeket egymáshoz fűző szakramentális kap
csolatra vonatkozik. Így értem ezt én is, noha tudom, tapaszta
lom, hogy korunkban, amikor különféle áltanítók és álpróféták
lázasan igyekeznek meggyőzni az eltérő kultúrák, vallások, vi
lágnézetek végső spirituális egységéről, és a másság elfogadásá
nak szükségességéről,a Szent Pál által megalkotott kép könnyen
áldozatul eshet az általánosító értelmezéseknek. Milyen egyszerű

is volna kiterjeszteni azt az egész emberiségre, és kijelenteni:
embervoltunk egysége, a kőzős emberi természetben való része
sedés folytán vagyunk tagjai egymásnak; lássuk be, hogy egy
másra szorulunk, toleráljuk hát a másik másságát!

A magam részéről inkább Szent Pál tanításához ragaszkodom,
melyet szorosan követnek az egyházatyák, a középkori teológu
sok, a keresztény humanisták, valamint mindazok, akik a Szent
írásból kiindulva az egyházat tekintik Krisztus testének, hiszen
Krisztus az egyház testének a feje (Ef 1,22-23; 4,15-16). Ezért
csupán az egyház tagjait tartják e titokzatos test - a 13. szá
zadtól kezdve elterjedt megfogalmazás szerint: a corpus Christi
mysticum - testrészeinek. Ha a corpus mysticum-tól valamiért el
vonatkoztatnék, elveszíteném a mysterium fidei-t, a hit szent titkát.
Mert a test, amelynek tagja vagyok, nem más, mint az eucharisz
tikus közösség. Amint szintén Szent Pálnál olvassuk: "Mert az ál
dás kelyhe, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérében való része
sedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testében
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való részesedés? Mert egy kenyér, egy test vagyunk sokan, hiszen
mindnyájan egy kenyérből részesülünk." (IKor 10,16-17). Mint
hogy ez a kenyér Krisztus valóságos teste, és mert az áldás kely
hében Krisztus valóságos vére van jelen a bor színe alatt, ezért az
eucharisztikus áldozatban való részesedéssel Krisztus valóságos
testével egyesülök. Elszédül, aki ebbe a mélységbe tekint. Hihetet
lennek tűnik, de igaz, hiszen a kafarnaumi zsinagógában maga
Jézus mondta, hogy az ő teste valóságos étel és az ő vére valósá
gos ital (Jn 6,55). No persze, mire beszéde végére ért, a megdöb
bent. hallgatóság hátat fordított neki, és bár előző nap még mint
egy ötezer ember akarta királlyá tenni őt, Kafarnaumban már
csak a tizenkét apostol maradt mellette. Júdást is beleértve (vö. Jn
6). A tizenegy az utolsó vacsorán fogta fel, hogy milyen értelem
ben mondta Jézus, amit mondott: a megáldott, megszentelt ke
nyérről és borról jelentette ki, hogy az ő teste és vére (Mt
26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-24; IKor 11,24-25).

És ezért nem csupán képletesen, hanem szó szerint is igaz,
hogy mi, az Eucharisztiában részesülő keresztények, Krisztus tes
te vagyunk, egyenként pedig e test tagjai (vö. IKor 12,27). És
mert testileg vesszük magunkhoz Krisztus testét, ezért testünk
Krisztus tagja (vö. IKor 6,15) és a Szentlélek temploma (vö. IKor
6,19). Az Eucharisztia teszi teljessé azt a közösséget. amelyben
egymásnak nem csupán a hit, hanem a test szerint is test-vérei
vagyunk, s amely test-vériségbe a keresztségben nyertünk beava
tást: "Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté keresztel
kedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok;
és mindnyájunkat egy Lélek itatott át" (IKor 12,13; vö. Ef 4,4). Ha
a tagok kűlőnbőznek is, mert hiszen adottságainkat, tehetségün
ket tekintve különbözünk egymástól, az adományozó Lélek
ugyanaz (vö. IKor 12,4). A gondviselés úgy intézte, hogy a töké
letes egység a sokféleségen nyugodjék. Különbözöségünk folytán
egymásra vagyunk utalva. Egyikünk például gyógyít, másikunk
tanít, a harmadik épít és így tovább. Ha a gyógyítás közvetlen is
teni csoda lenne, vagy ha mindenki közvetlen isteni sugalmazás
ból tanulna, nem lenne szükségünk a másikra, a lelkek nem hat
hatnák át egymást, és a szeretet nem fűzné össze az embereket.
Isten azonban, rendszerint, közvetve gyógyít, tanít stb. Más szóval:
Isten a gyógyulást és az igaz tanítást adja, de emberrel gyógyíttat
ja, taníttatja az embert. És ezért "sem az nem számít, aki ültet, sem
az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja" (IKor 3,7).

Ha tehát nem vagyunk "egyenként tagjai egymásnak" azzal,
aki nem tagja az egyháznak, akkor nem fűzhet össze bennünket
a szeretet? Valamiféle rideg vallási elitizmus következik Szent
Pál tanításából? Nyilvánvalóan nem. Aki nem tagja Krisztus tes
tének, abban éppenséggel nem azt szeretem, ami miatt különbö
zik tőlem, és amitől más, mint én. Ilyen értelemben megkülön
böztetem őt az egyház tagjaitól, testvéreimtől, akiket csakugyan
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Orvos, egyetemi tanár

másságukban szeretek. Aki tehát nem tagja az egyháznak, abban
nem a testvért, hanem a felebarátot, a hozzám közelállót (plésios
/ proximus) tudom szeremi. mégpedig azért, mert ő is az, ami én
magam vagyok, tudniillik Isten képmása. Ha szüksége van az ir
galmasság cselekedeteire, a segítő szeretetre, mert kirabolták az
úton, mert félholtan fekszik, akkor igyekszem bekötözni a sebeit,
ápolni, és ha tovább kell mennern, a fogadósra bízom őt (vö. Lk
10, 25kk.). Ha pedig részesül az eucharisztikus közösségben, ak
kor testvérekké leszünk, és már őrá is vonatkozni fog a mondás:
"egyenként egymás tagjai vagyunk".

A hazaszeretet
szerepe a tehetség
kiművelésében
Az újkor végére a természettudomány az emberiség életében ural
kodóvá, a döntések és a tettek vezérévé lett. Mindez természetes,
sőt szükségszerű,hiszen a létező anyagi világban egyedül az igaz
ságot kereső, a valós összefüggéseket feltáró tudománynak van ki
zárólagos kompetenciája. Mégis alapvető probléma lett ezzel a ve
zérlő szereppel, hiszen közben a Föld, az élővilág és benne az em
beriség a végpusztulás közelségébe került. A tudomány ahelyett,
hogy az élet, az élővilág biztonságát szolgálná, a pusztulás felé ro
hanást vezérli. E tragikus szerepváltás hátterében minden bi
zonnyal az áll, hogya tudománya művelőivelegyütt döntő több
ségben meghasonlottá vált. E meghasonlottság akkor vette kezde
tét, amikor valamiféle fejlődésre hivatkozva a tudományból min
denható bálványt, a művelőiből pedig mindentudókat kezdtek fa
ragni. Amikor a természettudomány eszköztárával meg nem is
merhető valóságot, a kezdetet, az élettelen anyagi világ kezdetét,
az első élő sejt és minden emberi személy egyedi létrejöttét, hivat
kozva "az anyag örök" hamis dogmára, tagadni kezdték. Amikor
a világmindenséget átfogó természeti törvényi rendben az éssze
rűséget és a célszerűséget elhallgatták. Amikor az ésszerűség és a
célszerűség eredetének meg nem ismerhetőségét kezdték el nem
ismerni. Amikor a tudomány szereplőit kezdték tudósoknak és
nem kutatóknak, az igazság kutatóinak nevezni. Amikor a "tu
dósság" foglalkozássá, az esetek döntő többségében jövedelmező

foglalkozássá vált. Amikor a tudomány szereplői az igazság alá
zatos keresése, a valós összefüggések feltárása helyett hamis el-
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