
Jézus, az Emberfia
Kahlil Gibran könyvéről

„Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt:
mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység:

és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet
meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok,

az Isten mindent átfogó teljességéig.” (Ef 3,18–19)

A mottóul idézett páli levélrészlet talán nem csupán az alulírott szá-
mára válhatik heurisztikus mozzanattá, hanem az olvasók számára
is, hogy könnyebben megértsék Kahlil Gibran könyvének, e könyv
jelentésrétegeinek legmélyebbikét, azt a mottóban absztrahált mély-
szerkezetet, amelyik egyszersmind a legpolarizáltabb értékviszo-
nyokat foglalja magában, amiket a befogadók képesek lehetnek nem
csupán elképzelni, hanem — adott esetben — átélni is, és meditálni
felőlük. Mint ahogyan az abszolútum ismeretelméleti státusa is el-
képzelhető természetes kognitív és nyelvi korlátaink ellenére,
amennyiben szellemi szinten elfogadjuk, hogy létezhetik olyan nagy
érték, amelynél nagyobb már el nem képzelhető, úgy a „szélesség és
hosszúság”, „magasság és mélység” közötti tágasságot is be tudjuk
fogadni itt. Különösen, ha életünk során meg is tapasztalhattunk bi-
zonyos végleteket a szeretet elfogadó és befogadó képességében, ami,
úgy hiszem, egyetemesen velünk született érték, valamint az átélt
lelki fennsík- és szakadékélmények vertikális dimenziójában, sze-
mélyiségünk alakulásának szép és rossz emlékű kalandjai közben.

A szeretethiányban, gyermekkori sérülésekben szenvedő ember
számára már-már gyógyítólag hathat az a „szélesség”, amelyben Gib -
ran könyve felvonultatja a legeltérőbb képességű, szemléletű és ér-
tékrendű bibliai és fiktív szereplőket, hogy megmutassa Jézushoz való
viszonyukat és az Emberfia hozzájuk való viszonyát, és ahogyan e
történetfüzérben szabadon megnyilatkozik a tanítvány–nem tanít-
vány, a férfi, a nő, zsidó és nem zsidó, hívő, hitetlen és agnosztikus, a
szentéletű és a bűnöző, az egészséges és a nyomorék, és így tovább.

Szép és hasznos vállalkozása az Új Ember Kiadónak, hogy 2009-
ben magyarul is megjelenhetett ez a könyv. A hátsó borítón ezt ol-
vassuk: „Kahlil Gibran (1883–1931) libanoni maronita katolikus költő,
író, képzőművész. 1895-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, majd
iskoláit mégis Bejrútban végezte el. 1908-ban Párizsba ment, ahol fes-
tészetet tanult. Rodin tanítványa volt, aki a »a 20. század William
Blake«-jének nevezte. 1911-ben New Yorkban telepedett le, s ő lett az
USA-ban élő szír-libanoni írók szövetségének vezetője. Műveit arab és
angol nyelven írta, a legtöbbször szabad versben. Korai köteteit a tár-
sadalmi kérdések iránti érzékenység, későbbi alkotásait pedig mind-
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inkább a muszlim misztika elemeivel színezett keresztény spirituali-
tás hatja át. Legismertebb könyve A próféta című (The Prophet, 1923)
filozofikus tanítássorozat. Élete végén született alkotásait a szimbo-
lizmus uralja. Egyik utolsó műve a Jézus, az Emberfia (Jesus, the Son of
Man, 1928). 1931-ben hunyt el New Yorkban. Először Bostonban, majd
kívánságának megfelelően Libanonban temették el.”

Az olyan olvasó, aki a magasság-mélység dimenzióban élete során
végletek között hányódott a mocskos sánc vagy a betegség nyomora
és a hegycsúcsok, lelki fennsíkok nyújtotta tisztaság és a felemelő táv-
latok szent tereit egyaránt megjárva, Gibran könyvében kitűnő lehe-
tőséget ragadhat meg arra, hogy a legkülönbözőbb szereplőkkel egy-
egy pillanatra, másfél-két oldalnyi szövegvilággal azonosulva, képes
legyen szemlélődni saját élete dolgairól, meditálni a személyes és ál-
talában az emberi sors, az egyetlen életnyi nagy kaland értékállító,
avagy értéktagadó fokozatain, döntései személyes felelősségén.

A jobbára narratív és/vagy drámai jellegű írások, vagy olykor
inkább monológok és líraibb szabadversek beszélő alanyaiban az
emberi minőség transzcendens távlatai és emberségünk értékét le-
fokozó korlátai nyilatkoznak meg váltakozva, sőt olykor egyetlen
szereplőben, aki a metanoia kegyelmében részesült. Nőként, szá-
mom ra különös érték, hogy a nemek megjelenítésében tapasztal-
ható bibliai aránytalanságot kitűnően ellensúlyozza a szerző, aki-
nek vélhetően az animus-szal egyensúlyban lévő animája sugallta,
hogy könyvében a nők feltűnő sokasága szólalhat meg.

Gibran bátran helyezi egymás mellé az egymástól nagyon eltérő
értékrendű és jellemű egykori figurákat, akikben valójában önma-
gunkat, a mai embereket ismerhetjük fel akár keresztényként, akár
nem, Jézus vonzáskörében, avagy tőle távolabb, esetleg az őt gyűlölő
ellenség képében. Íróként, rajzművészként (az ő grafikáiban) azt a jé-
zusi tanítást adja tovább, aminek lényege, alapértéke a különbözés
szabadsága és a különbözőségre, a másságra való nyitottság és elfo-
gadás, amelynek meghaladhatatlan maximumát a hitvalló kereszté-
nyek számára a Jézusban megnyilatkozó emberség jelentheti. A meg-
bocsátás és a feloldozottság kegyelme mai, világi szóval a kölcsönös
toleranciát jelenti, aminek kiművelésében minden értelmiségi ember
felelős, és ebben nagy szerepet játszhatik ez a könyv is, ha bekerül a
tudatosan jézusi mintát követők olvasmányai közé, lelki (elfogadási)
regiszterünket gazdagító forrásként. Ha ez a regiszter társadalmilag
megszilárdul, elviselhet majd minden támadást, hiszen a tanítványok
kritikus tömegét jelentheti. De lehet, hogy ez csak utópia…

A társadalom állapota, közérzülete a mai világban, s ez világosan
látható, nem az egymás iránti türelem modelljeivel írható le, hanem
éppen ellenkezőleg, a faji, nemzeti, világnézeti és egyéb intoleran-
ciák borzongatóan világos képleteivel: általános értetlenséggel a
szociális különbségek kérdésében, valamint a hajléktalanokkal, fo-
gyatékkal élő emberekkel, a perifériára szorult csoportokkal szem-
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beni olykor végzetes kimenetelű diszkrimináció példáival. Tisztelet
a kivételeknek, a karitatív jellegű mozgalmaknak, amelyek közt
nem csupán keresztény és nem is csupán egyházi jellegű civil kez-
deményezések vannak. Sajnálatos, de elmondhatjuk, hogy sokak
számára, akárcsak 1931-ben, amikor Gibran könyve megjelent, az
európai keresztények nagy része és maguk az egyházak nem a
krisztusi modell következetes megjelenítői. Intézményeinket jog-
gal kritizálják és botrányaiért meg is vethetik.

Nincs más önvédelmünk, mint az őszinte beismerés, hogy a lát-
ható egyház igen csak távol áll a jézusi modellhez hű, „láthatatlan”
egyháztól, ahogyan az például Gibran könyvében is megjelenik. Ano-
nim keresztények sokasodása jelzi, hogy inkább „nem veszik igénybe
az egyház szolgáltatásait”, de hitelesebben közvetítik értékeszmé-
nyünket, mint sokan, akik kereszténységüket a mellükön viselik.

A magyar olvasó a kiadón kívül Szigeti-Cseke Zsuzsának köszön-
heti Kahlil Gibran Jézus, az Emberfia című könyvének a gondolat tisz-
taságára sokat adó, a szerző szelleméhez hű, nyelvezetében rendkívül
árnyalt, bensőséget árasztó és érzékletes átültetését. A kötetet Szigeti
László szerkesztette. Oly módon közvetíti a fordítás a lényeges pasz-
szusokat, hogy mintegy megosztásra kínálja őket egy-egy közössé-
gen belül. Sok az emlékezetes, aforizmaként is ható részlet, mint pél-
dául ez, a számomra legkedvesebb fejezetből, amelyben Jézus anyja
így beszél: „A nő mindörökké anyaméh és bölcső, de soha nem sír-
hely. Meghalunk, hogy átadjuk az életet az életnek, éppen úgy, ahogy
ujjaink olyan öltözék fonalát fonják, melyet soha nem fogunk viselni.

És oly halért vetjük ki hálónkat, melyet soha nem kóstolunk meg.
És ezért szomorkodunk, ám ebben van örömünk is” — olvas-

hatjuk a Názáreti Zsuzsanna című részben (182.).

Aki nem tudott virrasztani
(Egy asszony Transsylvaniából)

Jézus, én nem tudtam elszakadni Tőled csütörtök este, amikor ma-
gaddal hívtad Pétert, Jánost és Jakabot, hogy amíg Atyáddal beszél -
getsz a kertben, virrasszanak a közeledben. Ott lopakodtam mö-
göt tetek én is, hallottam, amint kérleled őket, hogy maradjanak
éb ren, Veled. Azt hittem, ha ők, a Neked oly kedves férfiak mégis
elszenderednek, én azért elrejtőzve előletek, ott figyelek, nézlek és
fülelek majd, hisz nekem könnyebb.

Az asszonyban, aki szült már gyereket, haláláig megőrződhet a
reá bízottak iránti féltés, ami a legalkalmasabb pillanatokban lép mű-
ködésbe a kisded, a férj, a testvér, az öregek és a betegek meg a hal-
doklók mellett. Nekem a könny, a verejték, a vizelet, a vér törölgetése,
a sebek megtisztogatása sem okozhat iszonyatot, hiszen több ezer
éves rutinom van ezekben. Azt hittem, én éber maradhatok, nem
fogok elaludni, álomba menekülni a szenvedés elől, ahogyan sokan
mások, bármennyire is eltölt a félelem azoktól, akik Téged üldöznek,
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és bennünket is, Veled, és bármennyire is félek közeli végzetedtől,
amit nekünk már előbb megjósoltál. Hittem, hogy Te valóban tudod,
hisz Isten fia vagy, nem képzelődés csupán a kereszt, ami Rád vár.

Te és a közelebbi tanítványok nem láttatok, mert köntösöm színe
beleolvadt az alkonyatba, arcomat eltakarta a fátyol és egy olajfa
lehajló, sűrű ága.

De alattam selymes, puha gyeppel borított mélyedés volt, amit
mohosan körülölelt a fa egyik kiálló gyökere, békés pihenést kínált,
csábítgatott. Fölöttem, az egyik ág tövében már elcsendesedtek a pá-
rosan befészkelődött madarak, talán már tojást is dédelgettek a szár-
nyuk alatt. Péter, János és Jakab egy darabig suttogva beszélgetett
Terólad, akinek árnya kissé távolabb, széttárt karokkal magasodott
az ég alatt. Később, amikor térdre borultál, a tanítványok fája tövé-
ben már szinte teljes volt a csend, egyikük halkan hortyogott.

És én már nagyon féltem, szörnyű egyedül voltam félelmeimmel.
És hiába ébresztgettem magamban a gondos anyát, nővért, a nagy-
anyját gondozni vállaló leánykát. A félelmem legyőzte a szeretete-
met. És az álomnak úgy engedtem át magam, tehetetlenül, mint a
szorongást a zsibbadásig oldó borok és a mákony csalóka hatásának.

Csak akkor ébredtem felriadva, amikor Péter kezéből kiütötted
a kardot, és már nagy zaj volt körülötted, durva vezényszavak és a
fegyverzetek robaja. A Getszemani kertben rejtőzködtem azután,
reggelig. Ott béke volt. De én azóta is szégyenben élek, és újra meg
újra, most már önmagam elől, próbálok visszamenekülni néha abba
az álomtalan bénultságba, ami akkor hatalmába kerített.

Mert nem virrasztottam Veled, ez lett a sorsom. Amikor nem al-
szom, fáj minden csontom, a hátgerincem és összes végtagjaim.

De egyszer, nemrégiben, adódott egy éjszaka, amikor nem volt
mivel mesterséges álomba ringatnom magam, és végigolvastam ide-
gen nyelven az egyetlen könyvet, amire akkori szállásomon ráakad-
tam, és az a könyv pontosan Rólad meg a Keresztről szólt. Mire pir-
kadni kezdett, akkor jöttem rá, hogy ez a könyv a jel, amit nekem
szántál arra az éjszakára, hogy mégis sikerüljön végre Veled virrasz-
tanom. Akkor, e könyv soraiban, saját kisszerű — a Tiedével össze-
hasonlíthatatlanul csekélyebb — fájdalmaim csillapítatlan teljességé-
vel végigkövettelek Téged a Golgota napján, aminek stációinál egykor
nem voltam jelen, mert bujkáltam a kertben, a városokban, az utakon.

Ezen a jeles éjszakán értettem meg, hogy virrasztani és egyszer-
smind fölvenni a keresztemet nem valami teátrálisan drámai dolog.
Csupán azt a döntést feltételezi, hogy a fájdalmak közepette éber és
nyitott maradok.

Egy asszony, aki gyermeket szült, féltette őt, és enyhítette, ha
tudta, összes hozzátartozó betege fájdalmait, ápolt nagyanyát, apát,
anyát és idegeneket, fogta halottai kezét az utolsó pillanatokban, és
értük imádkozott, ne lenne képes arra, hogy saját szenvedéseit vál-
lalva éber maradjon?

Segíts, hogy ölelni tudjam keresztemet.
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