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Krisztus a kereszt katedrájáról 
 
Bellarmin Szent Róbert: A hét igéről, melyet Krisztus a kereszten 
kimondott
 
Sursum Kiadó, Gödöllő, 2019. 
(Fordította, a bevezetést írta és magyarázatokkal ellátta Alácsi Ervin János)

Eugeniusz Chomrański SJ (1886–1958)
és Lőrincz Zoltán SJ (1917–1973)
emlékére

Alácsi Ervin János fordítása¹ Bellarmin Róbert hitvédelmi és ekkleziológiai portréját spirituá-
lis-misztikus árnyalattal teszi plasztikussá. Először talán „feszengve” olvassuk a „kínszenvedés” 
eseményét kísérő „borúlátó, búskomor, vészterhes lelkiséget” (BR 12) sejtetni látszó megfon-
tolásokat, összességében mégis „az evangélium életigenlő és örömteli üzenetével” (BR 13) ta-
lálkozunk a bíboros lelkigyakorlatának először 1618-ban megjelent szerkesztett szövegében.

A „ma már idejétmúlt” benyomást keltőnek tűnő mű első magyar fordítása 2019-ben idő-
be ágyazottan érkezik az olvasóhoz. A fordító a Bevezetés lapjain az evangéliumokból forrá-
sozó szavak nyomát az elmélkedő-értekező hagyomány során a lelkiség történetében követi 
(BR 18–23). A hét krisztusi szóból fakadó Bellarmin-írás a múltba ágyazottságon túl a jelen-
ben is rezonál a hazai szellemi-lelki, vallásos-kulturális térben. A Keller Kvartett a Zeneakadé-
mián adta elő 2016. március 20-án Joseph Haydn művének – A Megváltó hét szava a kereszt-
fán – vonósnégyes változatát. A Budafoki Dohnányi Zenekar Werner Gábor vezényletével és 
Lackfi János nagypénteki gondolataival 2021. március 31-én online közvetítette Haydn kom-
pozícióját. Dubóczky Gergely karmester felkérésére Esterházy Péter írt librettót „Hét utolsó 
szó” címmel Haydn zenei meditációjához, s ezt a Budapest Sound Collective mutatta be 2014. 
április 16-án; a szöveget közölte az Alföld  65 [2014/5] 5–31), és 2016-ban megjelent EP Drá-
mák című kötetében (Budapest, Magvető, 251–289). Hívő és művelődő fogékonyságról árul-
kodik, hogy a Pannonhalmi Szemle 2016-ban első helyen közölte a Haydn-oratórium eredeti 
szövegét Pödör Ferenc fordításában, illetve „Szavak a szóközökhöz” olvashatók Tillmann József 
esszéjében Haydn zeneműve kapcsán (24 [2016/3] 3–6 és 79–84). A hét szó életét hirdeti az 
is, hogy a Pannonhalmi Bencés Főapátságban 2018. március 23-án, amikor a Kruppa Quartet 
szólaltatta meg a zenét, az egyes tételeket hét szerzetes egy-egy rövid elmélkedése kísérte. Ez a 
szemléző körültekintés azt vázolja, hogy Bellarmin sorozata a hét szóról elmélyült lelkiségű és 
igényes műveltségű közegbe érkezhetett jó időben.

E sorok írója először akkor lett kíváncsivá Bellarmin Róbert (1542–1621) gondolatvilágára, 
amikor pannonhalmi bencés diákként megszerette Pázmány Pétert (1570–1637), aki akkor 
volt a Collegium Romanum lakója (1593–1597), amikor tanulmányai kezdetén Bellarmin 
volt az intézményi közösség elöljárója (1592–1594), majd később akkor került érdeklődése 

¹ Hivatkozás: BR oldalszám(ok).
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körébe a római hitvédő, amikor az angol irodalom területén végzett egyetemi tanulmányai 
közben megismerte Lancelot Andrewes (1555–1626) anglikán püspök munkásságát, aki ki-
rályi orátorként 1609-ben és 1610-ben vitairatot váltott a bíborossal. Jelenleg azonban fonto-
sabb és érdekesebb kettejük lelkivilága.

Andrewes, aki főszerkesztő-igazgatóként irányította az I. Jakab király nevével fémjelzett an-
gol nyelvű Biblia (King James Version, 1611) fordítói munkacsoportját,²  összeállított egy 
minden napra szóló, latin és görög nyelvű imakönyvet  – Preces Privatae Quotidianae.³  Lapoz-
zuk fel!⁴ Ennek egyik része a reggeli imák csoportja egy hétre (LA 22–103). Egyfelől naponta 
kegyelmet kér a teremtés hét napja szerint, másfelől a világrend folyamát követi a teremtéstől 
a végidők beteljesedéséig az utolsó napon, harmadrészt az ember egész történetét követi meg-
teremtésétől az örök életig úgy, ahogyan Krisztus azt teljessé tette. Imái mozgásban vannak a 
végső beteljesedés felé. Ez a kozmikus folyamat és a lélek egyéni útja a hét nap leforgása alatt 
mindig visszatér a kezdethez körkörösen és tökéletes párhuzamban haladva az örök nyugalom 
felé. Az imák rendjében péntek a hatodik nap (LA 88–95). Ezen a napon az idők teljessége 
körvonalazódik: Krisztus, az emberré lett Isten megváltotta az embert, akit Isten megteremtett 
a teremtmények teljességeként; Krisztusban pedig minden bevégeztetett – amit az emberi ter-
mészet elveszített, azt az isteni kegyelem megmentette. A pénteki imák egyik mozzanatában 
drámai merészséggel ölti magára az ember az evangéliumot. „Atyám, bocsáss meg nekem, mert 
nem tudom, / tényleg nem tudom, mit tettem / vétkezve ellened. / Uram, emlékezzél meg ró-
lam országodban” (LA 90). Az esendő imádkozó bánatában alászáll a bűn mélyére a keresztre 
feszítő szerepében (vö. Lk 23,34), egyszersmind reménykedik a kereszt magasát felülmúló és az 
őt felemelő irgalmas szeretetben jobb latorként (vö. Lk 23,42). A szenvedéstörténet részletei-
nek számbavétele után az imádkozó az Úr ([újjá]teremtő) kezébe ajánlja magát, s így folytatja: 
„Krisztus lelke, szentelj meg engem…” (LA 93). A reformáció idején egy protestáns imádkozó 
részéről meglepő – s jóleső – a Loyolai Szent Ignácnak tulajdonított imádság modora…

Az idősebb kortárs – aki döntő tanácsaival és előszavával járult hozzá az V. Szixtusz és 
VIII. Kelemen pápa nevével fémjelzett Biblia (Vulgata Sixto-Clementina, 1592) megjelente-
téséhez⁵  –, a jezsuita Bellarmin Róbert elmélkedései a Loyolai Szent Ignác-i lelkigyakorlatok 
módszerét követik.⁶  Szent Ignác módszertana szerint először hűen kell elbeszélni a szóban 

² [online] https://kingjamesbibletranslators.org/bios/Lancelot_Andrewes/ [2021. 05. 11.]
³ Preces Privatae Quotidianae Lanceloti Andrewes. Editio nova et actior. Oxonii, Johannes 

Henricus Parker, M. DCCC. LIII. (ΕΥΧΑΙ ΙΔΙΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΙ – PRECES PRIVA-
TAE QUOTIDIANE; M. DC. LXXV.) [online] https://archive.org/details/precesprivata-
equ00andruoft/page/n3/mode/2up?ref=ol&view=theater [2021. 05. 11.]

⁴ The Preces Privatae of Lancelot Andrewes. Translated with an introduction and notes by 
Frank Edward Brightman. London, Methuen & Co., 1903. (Hivatkozás: LA oldalszám.) 
[online] https://archive.org/details/theprecesprivata00andruoft/mode/2up [2021. 05. 10.]

⁵ GYENIS ANDRÁS S. J.: Hitvédők fejedelme Bellarmino Szent Róbert bíboros élete (1542–1621), 
Szent István Társulat, Budapest, é. n., 30–31. [online] http://www.ppek.hu/konyvek/Gye-
nis_Andras_A_hitvedok_fejedelme_1.pdf [ 2021. 05. 11.]

⁶ Exercitia spiritualia S. Ignatii de Loyola, Versio litteralis ex autographo hispanico. Notis il-
lustrata auctore R. P. Joanne Roothaan SJ. Ratisbonae [Regensburg], Friderici Pustet, 1920. 
[online ] https://archive.org/details/exspir00igna/page/n7/mode/2up [2021. 05. 22.] 
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forgó bibliai történetet. Az egyes igék esetében Bellarmin először a szó szerinti jelentést ma-
gyarázza. Ignác rendelkezése szerint a mondandót pontokra kell osztani, s azokból a lelkigya-
korlatozó maga von le következtetéseket, így gyümölcsözőbb. Bellarmin az egyes szó szerinti 
értelmezések után pontról pontra előszámlálja az elnyerhető, megszerezhető, leszüretelhető, 
összegyűjthető, megízlelhető, édes gyümölcsöket lelki kóstolásként; ugyanazt újra meg újra 
más-más zamattal kétszer vagy háromszor, esetleg négyszer, akár ötször, sőt hatszor is – ru-
mináció. Ignác lelkigyakorlatos rendszerében a harmadik szakasz Krisztus Urunk életének 
misztériumai közül a szenvedése, azon belül a kereszten történt titkok az Úr által ott mondott 
hét szó szerint. A lelkigyakorlatot kiegészíti az imabeszélgetés (colloquium) a kereszten függő 
Krisztussal – megszólítva őt és válaszát hallgatva az ő csendjében (BR 131–133). Bellarmin 
szeretetből engedelmesen szót fogad és állhatatosan kitart, megmarad az ignáci lelkigyakorla-
tok keretei között.

Loyolai Ignác (1491–1556), miután megsebesült Pamplona ostroma közben (1521), Mont-
serrat bencés kolostorában lábadozott. Itt ismerhette meg az apát, García Jiménez de Cisneros 
(1455–1510) A lelkiélet gyakorlatai című kompilációját (1500), amely többek között merít 
Johannes Cassianus (360–435) írásaiból és a domonkosból karthauzivá lett Szászországi Lu-
dolph (1295–1378) Krisztus életének tükre című könyvéből (1374). Ignác 1522-ben átment 
a közeli Manresa településére, és itt visszavonult életet élt. Az itteni bencés perjelség szerzete-
se, Jean Chanones volt a gyóntatója, tőle kaphatta meg a Krisztus követése egyik példányát. 
Ilyen bencés háttér közegében jött létre a Lelkigyakorlatok alapja, amely végül 1548-ban jelent 
meg.⁷  A Jézus Társaságának tagja, Bellarmin minden bizonnyal ezt követte.

Az 1618-ban csöndes visszavonultságában töltött lelkigyakorlata gyümölcsét a bíboros a 
celesztinus szerzeteseknek ajánlja, akik az életüket Szent Benedek Regulája szerint kívánták 
rendezni,⁸  és akiknek Bellarmin 1606-ban védnökük lett (BR 22; 29). A lelkipásztor főpap 
azonban azt is tudatosítja később, hogy ez a hét szóból álló utolsó beszéd, amelyet „a világ 
Megváltója az egész emberi nemhez intézett a keresztről” mint katedrájáról, olyan jelentő-
ségteljes, hogy alkalmas felkészíteni „a jó halálra”, és „a helyes életvitelhez” is segítséget nyújt 
(BR 33). A Protektor a keresztény alapvetést a sivatagi szerzetesek életmódjának elsajátítására 
törekvő szerzőtől veszi: „a tökéletes szerzetest Krisztushoz, keresztre feszített Urunkhoz kell 
hasonlítani” (BR 29). A Védnök forrását, Pynuphius apát tanítását és magyarázatát Cassia-

Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatai, Korda R. T., Budapest, 1931. Fordította, bevezetéssel 
és jegyzetekkel ellátta Vukov János S. J. [online] http://www.ppek.hu/konyvek/Loyolai_
Szent_Ignac_Lelkigyakorlatai_1.pdf [2021. 05. 10.] 

 LOYOLAI SZENT IGNÁC: Lelkigyakorlatok. [online] http://manreza.hu/lelkigyakorlatok/ 
(Lelkigyakorlatos könyv – a teljes szöveg Word formátumban. Demény Tamás, 2008. 03. 
28.) [2021. 05. 10.]

 LOYOLAI SZENT IGNÁC: Lelkigyakorlatok (Magyar fordítás 1663-ból), PPKE BTK, Pilis-
csaba, 2013. (Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Nagy Anna.) [online] http://real.mtak.
hu/9084/1/Ign%C3%A1c_nyomda.pdf [2021. 05. 10.]

⁷ New Advent: The Catholic Encyclopedia. Innen több szócikk. [online] https://www. 
newadvent.org/cathen/ [2021. 05. 10.]

⁸ Vö. Szent Benedek Regulája, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2012. (Ford. Söveges Dávid 
OSB) (Hivatkozás: RB fejezet,vers[ek]).
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nus tolmácsolja: „Úgy kell élnünk és viselkednünk, ahogyan Ő, amikor a kereszten függött 
értünk.”⁹  Kiegészítésként Nyssai Szent Gergely nyomán az Előszó lapjain Bellarmin a kereszt 
kulcs szerepét (BR 39) hangsúlyozza. A kereszten elhangzó hét krisztusi szó nyitja meg végül 
Isten országát. A kereszt: királyi zászló. A hét ige: a zárba illő zászlószerű rész a kulcs végén. Így 
az Úr a kereszten és a kereszttel „megnyitotta a paradicsomba vezető utat”.¹⁰  Bellarmin Róbert 
elmélkedés közben alkotó módon alkalmazza a hagyomány kreatív megközelítését.

A pápáknak is tanácsadójává lett későbbi egyháztanító az ő meditációit olvasó elmélkedőt 
is termékeny önállóságra bátorítja. Egy helyütt ilyen buzdító tanácsot ad: „Öt ok jut eszembe, 
melyeket most föltárok, hogy a nálam bölcsebbeknek alkalmat biztosítsak arra, hogy még 
jobbak és hasznosabbak után kutassanak” (BR 134). Körülbelül kontemplációja közepén (BR 
143) a Védnök címszavakban foglalja össze a hét szó lényegét. Az elsődleges, közvetlenül meg-
szólított lelkigyakorlatozók, a bencés Regula celesztinus követői helyébe képzelve magunkat, 
az állhatatos engedelmességgel gyakorolt szerzetesi életalakítás értelmében (vö. RB 58:17), a 
Protektor biztatására megragadva az alkalmat, talán így is kutathatjuk, mire gondolhatunk, 
illetve mi az, amit megtehetünk a hét ige világosságában.

1.: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23,34) »Az ellen-
ség szeretete.« „Méltánytalanságot ne tégy; ha pedig veled szemben követték el, békén tűrd 
el. Szeresd ellenségeidet. […] Ellenségeidért Krisztus szeretetében imádkozzál. Haragosoddal 
napszállta előtt békülj ki.” (RB 4,30–31.72–73)

2.: „Bizony mondom neked: még ma velem leszel a paradicsomban!” (Lk 23,43) »A nyo-
morultak iránti irgalmasság.« „Légy segítségére a szorult helyzetben levőknek. Vigasztald a 
szenvedőket” (RB 4,18–19).

3.: „Íme a te anyád; íme a te fiad!” (Jn 19,26–27) »A szülők iránti tisztelet.« „A szeretet 
gyakorlását el ne hagyd. […] Tiszteld az idősebbeket. Szeresd a fiatalabbakat. […] A fiatalab-
bak tehát az öregebbeket tiszteljék, az öregebbek a fiatalabbakat szeressék” (RB 4,26.70–71; 
63,10). 

4.: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27:46; Zsoltár 22[21]:2) »Az 
alázat.« „Ne légy gőgös. […] Vesd reményedet Istenbe. […] És Isten irgalma felől soha két-
ségbe ne essél. […] Az alázatosság hetedik foka, ha [a szerzetes] magát nemcsak szájával vallja 
mindenkinél alábbvalónak és értéktelenebbnek, hanem szíve legmélyén is hiszi azt. Megalázza 
magát, és a prófétával együtt mondja: »Én pedig féreg vagyok, és nem ember; emberek gya-
lázata és a nép megvetettje« (Zsoltár 22[21]:7)” (RB 4,34.41.74; 7,51–52; illetve az egész 7. 
fejezet).

5.: „Szomjúhozom!” (Jn 19,28) »A türelem.« „Szeresd a böjtöt. […] szolgálatunk szokott 
mértékéhez adjunk hozzá valamit: […] ételben és italban önmegtagadást.” A szerzetes „a ne-
hézségek és kellemetlenségek között is, sőt az elszenvedett méltánytalanságok ellenére is csen-
desen, jó lélekkel megőrzi türelmét” (RB 4,13; 49,5, vö. 49,6–7; 7,35).

6.: „Beteljesedett!” (Jn 19,30) »Az állhatatosság.« A fogadalmat tevő „az imateremben 
mindnyájuk jelenlétében ígérjen állhatatosságot.” A szerzetes „a kitartásban el nem fárad, meg 

⁹ JOHANNES CASSIANUS: A keleti szerzetesek szabályai (De institutis coenobiorum), k. n., Pannon-
halma – Tihany, 1999, 70–71. A IV. könyv 34. és 35. fejezete. (Ford. Simon Árkád OSB)

¹⁰ Vö. Nüsszai Szent Gergely művei, Szent István Társulat, Budapest, 2002, 314. (Fordította és 
a jegyzeteket írta Vanyó László.)
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nem hátrál, az Írás szava szerint: »Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül« (Mt 10,22)” 
(RB 58,17; 7,36).

7.: „Atyám! A te kezeidbe ajánlom az én lelkemet.” (Lk 23,46) »Az engedelmesség.« „Isten 
parancsait naponként tettekkel teljesítsd.” Az engedelmesség „illik azokhoz, akik Krisztusnál 
semmit kedvesebbnek nem tartanak […] Az elöljárónak adott engedelmességet ugyanis Is-
tennek nyújtjuk.” A szerzetes „Isten iránti szeretetből teljes engedelmességgel aláveti magát 
elöljárójának.” A fogadalmat tevő ígérjen „engedelmességet Isten és az ő szentjei előtt.” „Ha 
valamelyik testvérre esetleg nehéz, vagy éppen lehetetlen dolgot bíznak, fogadja csak el teljes 
szelídséggel és engedelmességgel […] így lesz javára, és az Isten segítségében bízva engedel-
meskedjék szeretetből.” A szerzetesek „egymásnak is engedelmeskedjenek abban a tudatban, 
hogy az engedelmességnek ezen az útján jutnak el Istenhez” (RB 4,63; 5,1–2.15; 7,34; 58,17; 
68,1.4–5; 71,1–2).

Összességében tehát a hét ige hatása életalakító, ember- és közösségformáló, újjáteremtő 
Isten színe előtt – akarata: békénk.

Az idős Bellarmin friss és frissítő szövegalkotása kreatív szövegértelmezéséből adódik meg-
kapó eredetiségével és finomsága erejével. Alázatosan odaadó figyelmével a szövegértésben 
szokatlanul megújul ifjúsága. Amikor „az isteni malaszt hatalmas ára” kerül elmélkedése fó-
kuszába, ezt olvassuk: „ez az a drágagyöngy (Mt 13,45), melyet Krisztus, a bölcs kereskedő, 
eladván mindenét, amije volt, megvásárolt, és visszaadott nekünk. Az isteni malaszt, amely 
nekünk Ádámban megadatott, s amit Ádám vétkével elvesztettünk, olyan drágagyöngy, ami 
minket csodálatosan földíszít, Isten előtt igen kedvessé tesz, és számunkra az örök boldogság 
záloga. Ezt a gyöngyöt, mely a mi gazdagságunk legféltettebb kincse volt, és amit a kígyó 
fortélya tőlünk elragadott, senki sem szerezhette vissza, csak az Isten Fia, ki bölcsességével a 
sátán  rosszakaratát legyőzte. A legsúlyosabb viszontagságok árán, megannyi fáradságnak és 
fájdalomnak kitéve magát, győzedelmeskedett a jóságos Fiú, aki gyötrelmes és kimerítő zarán-
dokútra szánta el magát, hogy ezt a gyöngyöt nekünk visszaszerezze” (BR 135–136). Bellar-
min Róbert ugyanúgy dramaturgiai bátorsággal nyúl a szentírási forráshoz, ahogyan – mint 
korábban láttuk – drámai merészséggel tette azt Lancelot Andrewes.

A hét szó által ébresztett és teljesülő bátorság és merészség megrendítő fordulatot vesz, ami-
kor a hatodik – „Beteljesedett!” (Jn 19,30) – ige magyarázatát sem az Úr, sem Szent János nem 
nyújtja nekünk. Bellarmin meglátása szerint „most alkalmunk nyílik, hogy ezt, nem minden 
ok és haszon nélkül, megannyi misztériumra vonatkoztassuk” (BR 185). Elfogadhatjuk lelki-
gyakorlatos meghívását, és keressük a misztérium vonatkozását és a vonatkozás misztériumát. 
Valószínű, hogy a szoros értelemben vett szenvedéstörténet nem következhetett volna be, ha 
Krisztus „készséggel és szántszándékkal” nem szolgáltatta volna ki önmagát „az Isten dicső-
ségére és a bűn kiengesztelésére. Az ő akarata nélkül” nem került volna sor a megváltásra. 
„Föláldoztatott, mert ő akarta” (Iz 53,7). Maga az Úr mondja ezt: „Én leteszem életemet […] 
Senki sem veszi el tőlem, hanem én teszem azt le magamtól” (Jn 10,17;18). Az elmélkedésben 
(BR 189) Szent Pál tanítása ezt folytatja: „Krisztus szeretett minket, és önmagát adta értünk” 
(Ef 5,2).

Júdás ebben vett részt (vö. BR 189), szerepe – analógiaként – katalizátorszerű. Júdás és 
a katonák meg a csatlósok, valamint az elöljáróik a bíboros által idézett pápa, Nagy Szent 
Leó szerint „a Megváltónak tettek szolgálatot” (BR 190). A teljesség – vagy a beteljesülés 
miatt – ide tartozik az a jelenetmozzanat is, amikor Jézus – miután megosztva kenyerét, s 
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kehelybe mártott falatként Júdásnak adva azt, mintegy közösségre lépett vele a communio 
formájában – az utolsó vacsora végén elbocsátja őt: „Tedd meg hamar, amit meg kell tenned!” 
(Jn 13,26–27). A küldetés teljesítendő. Júdás azonnal – késedelem nélkül, gyorslábú engedel-
mességgel – ment (vö. Jn 13,30). A maga fáján Jézus és Júdás is különös gyümölcs. Erre vezet 
bennünket a Bellarmin biblikus és patrisztikus szövegében fellelhető nyomok iránymutatása a 
liturgikus – eucharisztikus – ihletésű kiegészítéssel. Ez a megrendítő misztérium vonatkozása 
és a megrendítő vonatkozás misztériuma.

Bellarmin Róbert kései rendtársa, a mi kortársunk, Ferenc pápa nem zárkózik el ez elől a 
megrendülés elől. Többször felidézett már egy oszlopfőt, amely a franciaországi Vézelay bencés 
apátsági templomában látható. Vézelay az irgalmasság kiterjedt gyakorlatát előmozdító Cluny 
bencés reformhoz tartozott. Az oszlopfő egyik oldalán Júdás halálát látjuk, a másik oldalán a 
Jópásztort, aki irgalmasan a vállára veszi Júdást. Júdás is üdvözült?/!¹¹ Jézus Júdást barátjának 
nevezi (vö. Mt 26,50), hiszen az Jézus barátja, aki megteszi, amit meghagy néki (vö. Jn 15,14). 
Júdás pedig megtette. Júdás még a jobb latort is megelőzve lépett volna be a Paradicsomba?/!  
A Bellarmin Róbert által megkezdett úton Ferenc pápával ma szívesen megy tovább az ember. 
S mivel – ahogyan Alácsi Ervin János észrevételezi – a lelkigyakorlatos szövegkönyv „egészen 
váratlanul, megfelelő lezárás nélkül ér véget” (BR 24), azaz nyitott a záradéka, kísérletet tehe-
tünk a folytatásra is – esetleg James Wright (1927–1980) versével.

Saint Judas

When I went out to kill myself, I caught
A pack of hoodlums beating up a man.
Running to spare his suffering, I forgot
My name, my number, how my day began,
How soldiers milled around the garden stone
And sang amusing songs; how all that day
Their javelins measured crowds; how I alone
Bargained the proper coins, and slipped away.

Banished from heaven, I found this victim beaten,
Stripped, kneed, and left to cry. Dropping my rope
Aside, I ran, ignored the uniforms:
Then I remembered bread my flesh had eaten,
The kiss that ate my flesh. Flayed without hope,
I held the man for nothing in my arms.

(1959) ¹²  

¹¹ [online] https://www.magyarkurir.hu/hirek/egy-francia-templom-oszlopfojen-jezus-jo-pasztor 
-vallan-viszi-judast-az-arulot-20210402131502 [2021. 04. 03.]

¹² [online] http://famouspoetsandpoems.com/poets/james_wright/poems/10926 [2021. 05. 
10.]
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Szent Júdás

Indultam: felkötöm magam, de épp
Egy embert vert egy csapat porkoláb.
Futottam hozzá, hogy segítenék,
Feledtem mindent, a reggelt s tovább:
Hogy katonák jártak a kert körül,
Daluk milyen vidám; s a sok gerely
Hogy néz a népre; s milyen egyedül
Kötöttem alkumat, surrantam el.

Ott leltem véresen, sírt, térden állt.
Félre, kötél! Mit nekem fegyverek!
És emlékeztem én, mennyektől elvert
Kenyérre, mit a húsom megzabált
S a húsfaló csókra. Reményemet
Vesztve s ingyen öleltem azt az embert.

(Fordította Kappanyos András)¹³

Noha ebben a versben – tulajdonképpen egy szonettben, a szeretet/szerelem költői formájában 
– Júdás és „az az ember” él (még vagy örökké), Bellarmin forrásszövegéből, az evangélium-
ból tudjuk, az örömhírrel valljuk, hogy haláluk emberi értelemben és az isteni akarat szerint 
az üdvtörténetben beteljesült. Küldetésüket teljesítették egészen a halálig – usque ad mor-
tem. A Jézus Krisztus szeretetáldozata által hitelesített istenségét hirdető ókeresztény himnusz 
(Fil 2,6–11) szövegtestéből származó kifejezés és szinonimái (usque ad extremam senectutem et 
mortem, usque ad vitae finem, usque ad ultimam guttam, usque ad finem, usque ad finem vitae, 
ad mortem usque)¹⁴  az elejétől a végéig 23-szor járják át a lélek gyakorlatát. A meghívás, a meg-
bízás, a küldetés, a fogadalom érvényes egészen a halálig. Bellarmin már a következő évi, a jó 
halálra felkészítő lelkigyakorlatára figyelt volna? Lehet. Vagy a mostani elsődleges és közvetlen 
lelkigyakorlatozókat, a celesztinus szerzeteseket segítette, hogy helyesen éljenek Szent Benedek 
Regulája szerint? Lehet.

Hogy „Isten iránti szeretetből” kövessék az Urat, „akiről azt mondja az Apostol: »Engedel-
mes lett a halálig (usque ad mortem)« (Fil 2,8)” (RB 7,34); „… szárnyaló szívvel és a szeretet 
elmondhatatlan édességével…” (RB Prológus: 49). A Lelkipásztor-Protektor hozzájuk, önma-
gához és hozzánk is így szólhatna: „az ő vezetése alól magunkat soha ki nem vonva, mindhalá-
lig (usque ad mortem) állhatatosan megmaradunk tanítása mellett […] és béketűréssel veszünk 

¹³ FERENCZ GYZ (szerk.): Hang szólít. Isten-kereső versek a huszadik század világirodalmából, 
Vigilia, Budapest, 1993, 114.

¹⁴ Roberti S. R. E. Cardinalis Bellarmini: De septem verbis a Christo in cruce prolatis, [online] 
https://moimunanblog.files.wordpress.com/2012/11/septem-verbis.pdf [2021. 05. 11.]
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részt Krisztus szenvedéseiben, hogy aztán országának is méltó részesei lehessünk. Ámen” (RB 
Prológus: 50).

Mindezt Bellarmin Róbert szavai keretezhetik: „Krisztus, a jó Tanítómester nem szóval és 
nyelvvel hirdetett valamiféle engedelmességet, hanem tettel és igazsággal mutatott igaz béke-
tűrésre és alázatosságra alapozott engedelmességet az Atyának. Ez a legnemesebb erény példa-
képe, melyet mindig szem előtt kell tartania azoknak, akik Isten meghívása alapján önmaguk 
megtagadásának és Krisztus követésének győzelmi díjára törekszenek” (BR 248). A Védnök 
jókívánsága: „a keresztre feszített Krisztus igaz tanítványai és követői legyetek!” (BR 32).

Összességében, tömören és egyénre szabottan: „Semmit elébe ne tégy Krisztus szeretetének” 
(RB 4,21).

Tóta Péter Benedek
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