
HOSV~TI GONDOLATOK - nA R~GI MEGSZONT, VALAMI OJ VALÓSULT
MEG" (2Kor 5,17)

A világ legáltalánosabb igazsága és bizonyossága: a halál olyan hata lom .
mellyel nem lehet alkudozni és vitázni, me rt mindenben övé az utolsó szó. S
még is, húsvét ünnepe ezt az ál talánosnak vélt igazságot cáfolja . Húsvétkor a
keresztény éppen azt ünnepli, hogy lsten, szent Fia fe ltámadásával , megtö rte
értünk a halál hatalmát: nem övé többé az utolsó szó. A hívó az apo sto lo k
húsvéti tapasztalatára hivatkozva vallja, hog y Jézus élettörténete a Golgotán
elszenvedett ha lálával nem zárult le végképpen , hanem harmadik napon. tel
támadásában egy példátlan új kezdettel folytatódik tovább .

I:letének erre az új fázis ára hivatkozva és ezt értelmezve, erre építve Jézus
tan ítv ányai is egy új valóság fényében magyarázzák sorsukat és élik egyéni
életüket. Felt ámadása számukra nem elsz igetelt , egyed i esemény, me lyne k
semmil yen kiha tása sincs az elkövet kezen dő Id ő k re : Ellen kezőleg. következ
ményei alapjában változtatták meg az emberiség életfelfogását.

1. Kr isz tus fe ltámadásának az emberiség sorsára való kihat ását nagyon
pon tosan és világosan tár ja elénk a Korintusiakhoz irt elsó levél 15. fejezete.
Pál apostol a húsvéti események ismert etésével kezd i a fejeze tet, majd fel
sorol ja ·a feltámadt Kr isztussal tett tapa sztala tokat és tanúkra hivatkozik. Kö
vet keztetése az, hogy a fe ltámadás ránk , emberekre vonatkozó esem ény is,
mert ha az nem így lenne, izolá lná a feltámadollat. A feltámadás a Szentírás
gon do latmen ete szer int a halál hata lmának megtörése az egész emberiség
javára. Ez az értelme a 20. ver snek: Krisztus " e l sőké n t támad t fel a halálbó l
a halottak közü l " . A Róm aiakhoz írt levél még világosabban hirdeti a fe ltámadt
Kris ztusról : " így lesz Ő el s ő sz ülött a sok testvé r között" (Róm 8,29). Krisztus
élett örténete az emb eriség élettö rténetévé lett, Kr isz tus egyéni sorsa közös
embe ri so rsunkká vált. "Amint ugyanis Adámban mindenki meghal , úgy Kr isz
tusban mindenki életre is kel" (1Ko r 15,22).

Pál apostol teológiájában a .Krlsztusban" kife jezés - has onlattal élve 
olyan szerepet töl t be , min t a matem atikában a záró jel elé tett e lőjel. A záró
jel ben van összefoglalva emberi életünk és sorsunk minden eseménye. Krisz
tus fe ltámadása után is mint gyenge, bűn ös , halandó emberek élünk, szenve
dünk és halunk meg , de az emberi élet és sors zárójele elé új előjel kerü lt :
.Krlsztusban." I:s ez az előjel megvá ltoztatja mindazt, amit a zárójel emberi
sor sunkról és életünkról magába zár. A .Krtsztusban " előjel - az Újs zövetség
gondolatmenete szer int - a vak véletlenek sorsközösségébőlés a sziqorú ter
mészet i törvények mechanikus folyamatából egy ontológiai lag és fiZlikailag is
új valóságba viszi át emberi életünket. Mi ez az új a régi állapottal szemben?
A fe ltámadt Kr isztus megváltói szeretetének minden emberre k'iterjedő meleg e.

A Kor inthusiakhoz írt levél 15. fejezetének elsó részében Pál apostol még
Kr isztus egyéni sorsáról beszél. A fe jezet végén aztán a feltámadás győze lmé

vel olt ja belénk, emberekbe Kr isztus megvá ltó szeretetének ere jét : "A gyóze-
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lem elnyelte a halált. Halál , hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A
halál fullánkja a bűn, a bűn ereje ped ig a törvény. De legyen hála Istenne k,
mert ó győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által " (1Kor 1S,SS).
A bűn általános törvényének valóságát felváltotta a megváltó szeretet általános
törvényének valósága.

Goethe szerint: "Az egyed szívesen adja fel magát és élvezettel tűnik el,
ha megtalál ja magát a végtelenben." Ezzel a felfogással szemben az Újszövet
ség az egyedi, a személyes örök életet ismeri. Milyen vigasztaló az isten i
ígéretet felidézni : "Ne fél j, mert megvál talak ; neveden szólítalak : az enyém
vagy . Ha tengereken kelsz át. veled leszek ; és ha folyókon, nem borítanak el,
ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg és a láng nem perszel meg . . . Mert
drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek " (Iz 43,1-S). A
feltámadás reménye nem " az én ügyem ", hanem " az én ügyem Istennel ". IOs
fordítva ls áll : a feltámadás nem egyedül " Isten ügye" , hanem "Isten ügye ve
lem ". Isten sorsközösség ben van velem " Kriszt usban" halá lom órá ján is, és
én sorsközösségben vagyok Istennel halálom óráján is " Krisztusban".

De azonos lesz-e emberi létem halálon innen és halálon túl? Lesz-e valami
összefüggés akkori és jelenleg i létem között? Vagy talán végzetes törés kö
vetkezik be emberi létemben a halál óráján?

Pál apostol f igyelmeztet, hogy ne vetítsük a túlvilágba evilági elképzelé
seinket. " De - kérdezhetné valaki - hogyan támadnak fel a halottak? Milyen
testben jönnek majd eló? Ostoba! Am it elvetsz, nem hajt csí rát , hacsak el
nem rothad" (1Kor 1S,3S). " lO rzéki testet vetnek el , szellemi test támad fel"
(V.44).

Az én jövőm , a mi jövónk kezdódött el tehát Krisztus feltámadásával. Az
új élet minőségileg különbözik a mostanitól anélkül, hogy teljes törésról be
szélhetnénk. "Ennek a romlandó testnek fel kell ölten ie a rom latlanságot, en
nek a halandónak a halhatatlanságot" (S3. vers). IOnemet nem dobom el az ég
kapul előtt, de mégis át fogok változn i. IOlettörténetem nem semmisül meg,
hanem végérvényesen beépül az Istennel való szövetség történetébe. Ebben
a szövetségben élem meg élettörténetem végleges összefüggését: itt találom
meg i,gazi mivoltomat. Isten IOn-je és az én szemé lyem között nem némul el a
halál küszöbén a párbeszéd. Megélem lsten igen-jét és én is végképp igent
mondok sorsom beteljesedésére.

Reményemet azonban nem korlátozhatom csak a saját személyemet ér intó
valóságra, mert az egész emberiség közös reménysége 'is beteljesedik . A
Szentírás szemléletesen beszél a feltámadás reménységének közösség i, min
den emberre vonatkozó kozm ikus szempontjairól I s (vö . Róm 8,19-24; 1Kor 1S,
SO-SS). "Új eget és új földet láttam. Az elsó ég és az els ő föld ugyanis elmúl
tak, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogya szent város , az új Je
ruzsálem alászállt az égból" (Jel 21,1). - A bibliai szövetségtörténet végén
megjelenik az új teremtés és az új város. A szent Iró ezzel akarja kifejezni,
hogy a feltámadásnak közösségi következményel vannak a gyakorlatban is,
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s átváltoztatják az evilági társadalmi életet is. Lehetetlen hlnn l a feltámadás
ban és az örök életben anélkül , hogy ne dolgoznánk a földi életlehetóségek
gyarapításán, növelésén. Lehetetlen a halálon való győzelemben hinni anélkül ,
hogy ne küzdenénk a halál hatalmaskodása ellen. Ak i hisz a feltámadásban,
az nem békülhet ki a halál uralmával.

A költők , mint igazi látnokok a hiltudósoknál is világosabban irták meg a
feltámadás közösségi és társadalmi követke zményeit. " Egyes uraknak nagyon
is tetszene , ha a halállal minden el lenne intézve, és az urak urasága, a szol
gák szolgasága egyszer s mindenkorra vég leges megerős ítést nyerne. Egyes
uraknak nagyon is tet szene, ha az örökkévalóságban az urak a drága magán
sírokban maradnának, a szolgák ped ig az olcsó tömegsírokban. De lesz még
feltámadási Egészen másképp, mint mi gondoltuk I Lesz még feltámadás, mely
lsten felkelése lesz az uraságok ellen és a minden uraságokura : a halál el
len " (Kurt Marti).

Képv iselem a feltámadás reménységét a környezetemben? Részt veszek-e
a "minden uraságok ura", a halál ellen i küzdelemben, vagy elcsüggedek, be
l etörődöm és megadom magam előtte? A világ út ja i között meg kell találnom
azt az "emmauszi " utat, melyen kérdezve, vitatkozva, be lső tűztől égve, de
együtt megye k a feltámadt Krlsztussal. Nem engedelmeskedhetem tehát vakon
a halá lba vezető hajlamaimnak: .keresnern kell az új élet lehetőségeit azzal,
aki .vá ndorlásom társa lelt". A vak éjszakákban : betegségben, vereségben,
áru lásban. mfnden sorscsapásban kémlelnem kell a feltámadás hajnalának
sugarait. Ha nem sik er ülnek jóakaratú ki sérle teim , ne tö rjön le akajánok ka
caja l Az apostolok húsvé ti tapasztalatá ra támaszkodva tudnom kell, hogy az
én életemben is e l kezdődött már a feltámadt Krisztus örök napja , melyet sem
miféle hatalmasság és e rő sem tarthat többé vissza .

2. A teológiában nagyon sokáig nem méltatták kellöképpen a feltámadás
k~h atásait a személyes és a társadalmi életre. A keresztút Jézus sírbatételé
vel végzódött. Jézus keresztáldozatának traqikus nagysága szemmel lát,ható,
tagadhatat lan volt. Rudolf Bultmann ezért tette föl a szuggesztív kérdést :
"Szólhatunk Jézus feltámadásáról másképp mint a kereszt jelentőségének be
szédes kifejezéséről? " S azonnal le is vonta a következtetést: "A feltámadás
ban való hit nem más, mint hit a keresztben min t az üdvösség eseményében."
A feltámadás nem pusztán tö rténelm i esemény. Mint történelmi esemény egye
düi az apo stolok húsvéti hite konstatálható és bizonyítható. "

A gyermekdeden hívő protestáns Karl Barth azonban hangsúlyozza Bult
mannal szemben : "A feltámadást sosem lehet megérteni a hitből kiindulva,
ellenkezőleg: a hite t érthetjük és okolhatjuk meg Krtsztus feltámadásából.
Mert Jézus feltámadása olyan , mint a " győze lm i j elentés egy megnyert hábo rú
ról. Vége van a háborúnak akkor is, ha talán itt -ott lövöldöznek még egyes
csapattestek, mert nem jutott el hozzájuk a teljes kapitulációról szóló pa
rancs . . . A reg'nek vége van , íme , minden újjá lett" (Dogmatik im Grundrlss,
143 o.).
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Jézus halálának órája történelmil eg is meghatározható : a Feltámadottat
emberek százai látták és élték meg (1Kor 15.), jóllehet a feltámadás percének
első tanúja az éjszaka: O vere beata nox, quae sola meruit scire tem pus et
horam, in qua Christus ab inferis resurrexttl (O, valóban áldott éj , csak te vol
tál méltó , hogy tudjad a napot és órát, amelyben Krisztus a halá lból fe ltámadt.
- A húsvéti vigíl'ia öröménekéböl.)

A kereszthalál az ember bűn ös tette . A feltám adás lsten csodá latos csele 
kedete, mellyel hitet ébreszt bennü nk. .K rísztus feltámadt - Valóban feltá
madtI " - köszö ntötték egymást az első hívek. Hangsúlyozni akarták, hogy itt
nem tévedésről és ámltásról van szó, nem álomról és hallucináció ról, nem
látszatról vagy csalásról, hanem az Újszövetség tanú inak egybehangzó, hite
les vallomásáról.

Ennek ell enére az apostolok elbes zélése ikb en nem mindig ugyanazt a
körülményt emeli k ki. Ezért nem könnyú a tanúbizonyságokat harmonikus egy
ségbe hozni. Ha valaki az elbeszé lések alapján elfogulatlanul világos, követ
kezetes és átteki nthető képet akar az események ről festeni, nehézségekkel
számol hat, mert a feltámadás érzékeinkkel felfoghatatlan és megmagyaráz
hatatlan. Nem csodálkozhatu nk tehát, ha az apostolok a feltámadásra először

félénken, habozva tétovázva sót kételkedve felelnek. De aztán egyre határo
zottabb, világosabb és egyé rtelmú bb: .Krlsztus feltámadt l - Valóban feltá
rnadt! " Olyan halálos komolyan veszik ezt a hitet és vallomást, hogy életüket
teszik rá. Életrnódjukban gyökeres változás áll be; vallomásukat vérükkel pe
csételik meg. "Ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanftásunknak,
s nincs ér tel me a ti hitetek nek sem" (1Kor 15,14).

Ennek ell enére sem Istent, sem a feltámadás eseményét nem foghatjuk
úgy fel, mint a természet vagy a tö rténe lem jelensége it és tetteit , melyek kel
szemben "tárgyila gosan" , szenvtelenül és egy bizonyos távol ságból fog lal ha
tunk állást. A feltámadás eseménye létünk legmélyebb gyökerei t érintó sze
mélyes állásfoglalást követel, hitvall ásba torkollik és tanúvallomást szül. Hogy
miért van ez így, arra az Újsz övetség adja a legjobb fele letet: A húsvéti ese
ményeknél nem mi, emberek voltunk a rendezők, hanem az isteni kezdeménye
zés. Nem az emberi lehetőségek jelennek meg itt, hanem az isteni valóság . A
kezdetben kételkedő Tamás apostol a feltámadott Krisztus sebhelyeinek ér in
tésére hittel mondja: "I:n Uram és én Istenem" . Hisszük , hogy lsten a halot
taiból feltámasztotta és új életre keltette Krisztust, de nem látjuk és nem fog
hatjuk fel , hogyan hajtotta végre azt. S éppen azért nem botránkoztak meg a
hívők, amikor a feltámadás eseményének le ír ásában kü l önb öz ő hangsúlyokkal
találkoztak : egy felfoghatatlan eseményről csak különféleképpen lehetett írn i,
s e különbözőség egy eddig meg nem élt és föl nem fogott valóság újdon
ságából származott.

Az apostolok fe lele te a fel támadásra nem a hideg ténymegállapltás, ha
nem a hitvallás : vallomás, elha llgathatatla n és cáfolha tatlan hirdetés, bátor
kiáll ás. Lelkesednek, de nem esnek széls6ségekbe: bo ldogságukban sem
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veszí tik el lábuk aló l a talajt. Mint a feltámadás tanú i, elmennek az akkor is
mert világ minden részébe , hirdetik a feltámadottal, és szolgálnak nekii em
bertestvéreikben . A felt ámad t Jézussal való élményei kben annak bizony ságát
és igazolását látják , hogy a sors hatalma, a halál zsarnoksága megtört, elve
szít ette mérge s fullánkját, nem kell t ehát többé féln i tőle . Felejthetetlenül
foglalja össze Pál aposto l a történtek lényegét egyetlen mark áns mondatban :
"A régi megszű nt, valami új valósult meg " .

A hitvallás és tanú skodás nem marad pusztán érzelmi és érte lmi sík on.
Meg indu l a világra szóló és a világot megváltoztató missziós tevék enység. A
világtörténelme t ezentúl húsvét hajnal ának látjá k. Az embernek nem szabad
többé elcsüggednie. Az " e rősség ek és a hatalma k" éreztetik ugyan befo lyá
sukat, de többé nem az övéké az utol só szó. A remén ység nem ügyetlen tapo
gatózás és próbálkozás többé, hanem húsvét perspektívája. Ebből és efelé
irányul a h ívő keresztény minde n törekvése. "Ahol világos an fel'ismer jü k, hogy
a halál hatalma megtört, ahol a feltámad ásban megvalósu lt új élet csod ája
belevilágít a halál világába, ott nem kív ánják az emberek a rég i élet örö kké
valóságát ; ott elfogadják ettől a fö ld i élettől azt, amit az éppen ad : . . . fontosat
és kevésbé fontosat , jót és rosszat, örömet és fájd alm at . .. Ahol azonban még
a halálé az uto lsó szó, ott szövetk ezl k a haláltól való félelem egy dacos maga
tartással. Ahol a halálé az uto lsó szó, ott a t öldt élet minden , vagy semm i"
(Dietrich Bonhoeffer, Eth ik, 22. o.).

A nyitott sír hasad ékán, amelyet Kr isztus keresztje és feltámadása vágott,
az újj ászervez ett életnek és benne a megváltó szeretetnek végtelen sodró
folyam a nyom ult és nyomu l be a világba. - Ez húsvét és a húsvétban való
hit : nA rég i megszűn t, valami új valósul t meg" . Németh József

NE FELEDKEZZONK MEG RÓLAI
ötven évvel ezelőtt költözött az Úrhoz Torma testvér

A budakeszi temető csak néhány lépésnyire van a település központjától,
a templomtól , a tanácsh ázát ól és a pl ébániát ól. A volt Zárda-lakola mögött
terül el és terjeszkedik a " hol ta k udvara", általában szépen ren<Jbentartott
síremlékekkel. Ha az embernek ideje van körül tekintésre, felle lheli az egyik
főút közvetlen-közelében, egy fehérkérgű nyárfa mellett, a messziről ta lán nem
különösen feltűnő, de közelebbrő l mégis elütő siremléket. A rnük ö oszlopra
nem a megszokott feli ratot v ést ék. hanem egy hosszabb szöveget : "A kereszt
szilárd fa , jól lehet abba kapaszkodni." Majd , mintegy életprogramul : " l: letem
ne legyen egy ifjú szomorú hervadása, hanem Jézusba jegecesedése." I:s fö
lött e a név és évszám: TORMA KÁLMÁN S. J. 1914-1 937. A másik rendkívül i
ezen a sí ron, hogy télen-nyáron mindig virít rajta virág , koszorú ; még ötven
év után is akad valaki, vagy akadnak valak ik, akik szívében ott él a kegyelet
és hála, és erról folytono san bizonyságot kívánnak ten ni.
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