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Az ember és az öltözet közötti kapcsolattal rendsze
rint az Egyházon kívül foglalkoznak, mint valami közöm
bös dologgal. Az a mód, ahogyan az ember öltözködik, és
levetkőzésének mikéntje, közömbös dolog, adiaphoron.
Az Egyházon belül pedig a probléma leggyakrabban,
mint tisztán morális kérdés vetődik fel. Kárhoztatják az
elégtelen öltözéket, főleg a nőnél. De az ember és az öl
tözet között megállapítandó összefüggés elsősorban nem
morális, hanem metafizikai és teológiai probléma. A hit
centrális igazságait érinti, s ezért már eleve hiábavaló ki
sérlet megoldani tisztára erkölcsi érvekkel egy jellegzete
sen metafizikai és teológiai kérdést. Ha csak az erkölcs
csel ellenkező ruházat ellen hadakozunk, nem látjuk a
kérdést a maga teljes jelentőségében; de mihelyt távo
labb tekintünk és általánosságban felvetjük a meztelen
ség kérdését, a különböző metafizikai és teológiai pro
blémák egymásután elénksorakoznak. Jellemző, - igaz,
hogy a dolgok természetéből folyik - hogy mindazok a
körök, melyek a meztelenség mellett harcolnak, az Egy
ház által hirdetett tanítással szöges ellentétben álló ideo
lógiai és vallási indokokra hivatkoznak. Ezeknek az esz
méknek hívei így mindmeganyi akaratlan védőtanui a ke
reszténységnek, amidőn ez hangsúlyozza az ember és az
öltözet között lévő kapcsolat nemcsak erkölcsi, hanem me
tafizikai [ellegét,

Az ember és az öltözet közötti kapcsolatok teológiai
vizsgálatának kiindulópontja a bűnbeesés bibliai elbe
szélésében keresendő. Ennek az elbeszélésnek az a jel
lemző vonása, hogy a meztelenség követi a bukást. A

*Erich Peterson, a nemrégen katolizált protestáns német egye
temi tanár neve még ismeretlen a magyar közönség előtt. Exegeti
kai munkái történeti, fiológiai és költői szempontból egyaránt je
lentőségesek. (Az apokalipszisrlJl, A zsidók és pogányok misztériu
ma az Egyházban stb.) Maritain szerint "ennek a teológiai tanár
nak antennái az igazság után kutató lélekre vallanak. A szívbéli
gyermekség mindig egyensúlyban tartja benne az igazi intellektua
litás szeretetét, a spekulativ tisztaságot és a problémák megújítá
sának képességét." Az itt közölt tanulmány szép bizonyítéka ennek
a megállapításnak.
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bukás előtt már megvolt a ruhátlanság, de ez a ruhátlan
ság nem volt meztelenség; mert a meztelenség feltételezi
a ruhátlanságot, de nem egyenlő vele. A meztelenség tu
datosulása kapcsolatban áll azzal a lelki aktussal, ame
lyet az Irás " a szemek kinyílásának" nevez; a meztelen
ség olyasvalami, amire "felfigyelünk," míg a ruhátlan
ság észrevétlen maradt. Igy a meztelenség, a bűnbeesés

után, csak úgy vált észrevehetővé, hogy valami változás
történt az első ember létében. Ez a változás Adám és
Éva természetét a maga teljességében érintette; másszó
val: metafizikai jellegű változásnak kellett bekövetkez
nie, mely az ember létmódját érintette, s nemcsak morális
változásnak. Enélkül nem lehetne megérteni azt, hogy az
ember a lélek szemével is észrevette a létmódjában be
következett változást, és hogy ez a változás éppen ott lett
észrevehető, ahol az ember személyét érintő esemény a
szem közvetítésével állapítható meg: a testen. Ez egysze
rűen azt jelenti, hogy Adám és Éva máshogy "birtokolta"
az emberi testet a bukás után, mint előtte, mert időköz

ben szemük "felnyílott." Ekkor jelent meg először látha
tóan a test egész testiségében, egész "meztelenségében."
Csak akkor lehet beszélni egy test meztelenségéről,mely
látható lett, mert valaki "szeme felnyílt," ha feltétele
zünk egy előzetes levetkőzést.A testnek ez a "felfedezé
se," mely láthatóvá teszi a "csupasz testiséget," feltétele
zi, hogy ami most "felfedett," a bukás előtt "fedett"
volt, hogy ami most csupasz és levetkezett, azelőtt leple
zett volt és felöltöztetett.

A test a bűnbeesés előtt egészen más módon létezett
az ember számára, mert az ember egészen más módon lé
tezett az Isten számára. A bukás "megzavarja" az embe
ri természetet, s ennek a következménye, hogy a test
"felfedődik," a "meztelenség" tudatossá válik. A bűnbe

esés előtt az ember olymódon létezett Isten számára, hogy
a test nem volt "meztelen," bár emberi kézzel szőtt ruha
nem fedte be. A testnek ez a "nem-mezítlen" állapota a
külső ruha hiánya ellenére azzal a ténnyel magyarázha
tó, hogy a természetfeletti kegyelem úgy borította be az
emberi személyt, mint valami öltözet. Az embert az isteni
dicsőség körüljárta, felékesítette. De a bűn következté
ben elvesztette az isteni dicsőséget, és ami most látható,
az az isteni dicsöség nélküli test: a testi meztelensége,
egy test, mely nemesség híján van, mert a test legmaga
sabb méltóságát a most már elvesztett isteni dicsőség adta
meg.
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A paradicsomban az ember nem hordott semilyen
földi öltözéket; ruhája a természetfeletti igazságosság
volt, a természetfeletti ártatlanság és megronthatatlanság.
Ezérf a testi meztelenség minden megnyilatkozása: egy
úttal a hiányzó igazságosság, az elvesztett ártatlanság és
megronthatatlanság megnyilvánulása.

A test "meztelenségét" azért kell betakarni a ruhá
val, mert előzőleg a bűnbeesés "lemeztelenítette" az em
bert. A "felfedett" test láthatóvá teszi a "szégyent" s e
zért a "szégyenérzés" azt parancsolja, hogy fedjük be tes
tünket. A test többé már nem ártatlan és megromolhátat
lan, s ezért kell elfátyolozni. A romlást elrejtjük, és le
pellel leborítjuk az oszladozó testet. (Igy tehát metafízi
kai értelme van annak is, hogy a holttestet letakarják.)

A gyakran hangoztatott mondás: "Ruha teszi az em
bert," mély teológiai értelmet rejt magában. Az ember
önmagában tökéletlen, mert természete, "saját lényege
szerint" alá van vetve annak a beteljesülésnek. melyet
kegyelemnek nevezünk. Igy Adárnon (a bűnbeesés előtt)

természetfeletti romolhatatlanság, ártatlanság és igazság
"öltözete" van, mert a ruha első szerepe az, hogy felis
merhetővé és nyilvánvalóvá tegye azt a méltóságot, mely
re Isten szánta az embert, amikor kegyelmet és dicsősé

get adományozott neki.
A paradicsomi öltözet még mást is jelent számunkra:

amint a ruha elfedi a testet, a természetfeletti kegyelem
is eltakarja Ádámban az Isten által elhagyott természet
lehetőségeit, vagyis az emberi természet tökéletlenségét,
azt, amit a Szentírás "test"-nek nevez, az ember romlott
ságát és romolhatóságát. Igy tehát a katolikus hagyomány
mély értelemben nevezi öltözetnek a természettfeletti ke
gyelmet, mely az ember sajátja volt a paradicsomban.

Bármennyire "kü1sőségesnek" is látszik az első pilla
natban Ádám és Éva viselkedése a bűnbeesés után, ami
kor fügefalevelekkel akarják betakarni meztelenségüket
- amennyire "külsőséges" és szánalmas az a tény, hogy
az ember, a leggonoszabb cselekedet után, amire csak ké
pes volt az: Isten ellen elkövetett bűn után, nem tudott
találni más választ, mint azt, hogy öltözetet készítsen ma
gának! - ennek a visszahatásnak "külsőségében" az a
tudat jut kifejezésre, hogy az ember, első állapotában úgy
viselte a dicsőséget, mely birtokrésze volt, mint valami
ruhát.

Igy a kegyelem előre feltételezi a természetet, me
lyet dicsőségessé kell tökéletesítenie, éppúgy, mint az öl-
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tözet feltételezi a testet, melyet beburkol: ezért mondhat
juk, hogy a természetfeletti kegyelem úgy adatott meg az
embernek a paradicsomban, mint valami öltözet. Kétség
telen: Isten az embert nem-felöltözöttnek teremtette, de
azért, hogy megkapja a dicsőség természetfeletti ruhájá,t;
azonban a bűn "levetkőztette" az embert, s most nem
csak dicsőség-ruháját veszítette el s ezzel együtt termé
szetfeletti öltözékét, hanem Isten által teremtett termé
szetének nem-felöltözettjét is, mely azóta hozzá van köt
ve a bűn által "levetkőztetett" természet "meztelenségé
hez." Igy, amikor különösnek látszik, hogy a természetfe
letti kegyelmet az ember csak úgy kapta, mint valami öl
tözetet, amikor nevetséges aránytalanságot látunk abban,
hogy az ember, a bűnbeesés pillanatában nem tesz mást,
csak egyszerűen befedi testének szégyenét; a látszólagos
különösség mögött, a bibliai elbeszélés látszólagos arány
talansága mögött, valójában a következő jut kifejezésre:
épúgy, amint a kegyelem előre feltételezi a természetet,
a kegyelem elvesztése feltárja a természet csupaszságát
az emberi lény egészében, s ilymódon az, aki nemrégen
úgy tündökölt az isteni dicsőség öltözetében, mint egy
angyal, most kénytelen betakarni testének csupaszságát
a fügefa leveleivel.

A bukott ember öltözete "állapoti öltözet," mert ki
fejezi a megromlott természet állapotát, status-át. Ezt a
ruhát annak a fügefának a levelei alkotják, amelyekhez
közeledett az Isten Fia, amikor éhséget érzett, de a fü
gefát terméketlennek találta és leveleit száraznak. Ez a
ruha a bűnbánat ruhája, döglött állatok bőréből készült
(Genes., III, 24). Ez az öltözet már nem ragyog, de mégis
szeretné a hiúság sokszínű ruháival pótolni az elvesztett
dicsőség öltözetének fényét. öltözet, mely be tudja ugyan
fedni és fátyolozni a testet, de amely - mert a metafizi
kai rendben nem takarja el a bukott természet szégyenét,
csupaszságát és meztelenségét - egyszerre felfedi azt,
amit beborít és levetkőzteti azt, amit felöltöztet; olymó
don, hogy a földi öltözet az érzékiségnek és kisértésnek
lett eszköze. "Polgári" öltözet, mely esetleg ki tudja fe
jezni a tiszteletreméItóságot, de nem az ártatlanságot, a
a tisztességet, de nem az igazságosságot. öltözet, mely
szolgálhat halotti lepelként és elfátyolozhatja a mulan
dót, de amely végül - mint halotti öltözet - csak fel
tudja fedni' megromlott természetünk meztelenségét és
megronthatóságát. Röviden: az az öltözet, melyet a bukott
ember hord, emléke annak az elvesztett öltözetnek, me-
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lyet az édenkertben viselt. Olyan élő emlék, hogy
minden változás és újítás, melyet a divat a ruha te
rén előidéz (s amihez mi szívesen alkalmazkodunk, mert
számunkra új kisérlet igéretét jelenti, hogy megismertes
sük magunkat önmagunkkal) csak felébreszti a remény
séget, mely az elvesztett öltözet felé visz bennünket, az
egyetlen öltözet felé, mely igazán kifejezett minket és
megmutatta "méltóságunkat."

Ezt az öltözetet, melyet valamikor a magunkénak
mondhattunk, majd elvesztettük, s amelyet nem szűnünk

meg keresni a földi ruhákban, megkaptuk a szent ke
resztségben. A "halhatatlanság öltözete ez, melyet a ke
resztvíz sző testünkre." A római katekizmus megmondja
nekünk, mit jelent a fehér ruha, melyet az újonnan ke
reszteltnek adnak. A pap fehér öltözetet ad a megkeresz
teltnek (fehér főkötőt a csecsemőre) s így szól: "Vedd
ezt a fehér ruhát, és folt nélkül mutasd majd fel, amikor
a mi Urunk Jézus Krisztus ítélete elkövetkezik, hogy el
nyerd az örök életet." "Ez a szibólum - mondja a kate
kizmus - a Szentatyák szerint jelenti épúgy a feltáma
dás ragyogását, melyre a keresztség méltóvá tesz ben
nünket, mint a fényt és szépséget, amellyel a lélek fel
van ékesítve a szent keresztség által, a bűn szeplőjének

eltüntetése után; végül, jelenti az ártatlanságot és teljes
séget is, melyet a megkereszteltnek egész életében meg
kell őriznie" (Cat. rom., II. part. 2, § 74.). A keresztség
fehér ruhája arra a dicsőségre vonatkozik, melyet Adám
a bűnbeesés előtt ismert. És amikor Krisztus eljegyzi ma
gát az Egyházzal, keresztségének napján, ez azt jelenti,
hogy egy "megfosztottat és megbecstelenítettet" vesz je
gyesül és hogy "betakarta gyalázatát saját nagyszerűsé

gének dicsőséges öltözetével." Ez az a ruha, melyet a
tékozló fiú kap, amikor visszatér atyjához. Ez a nászi öl
tözet" (Mat., XXII. 11), mely méltóvá tesz bennünket ar
ra, hogy az isteni nász lakomáján résztvegyünk.

Aki felveszi a keresztség öltözetét, lehúzza magáról
azt a másik ruhát, melyet a bűnbeesés óta hordott: a ter
méketlen fügefa leveleiből készült öltözetet, elhullt álla
tok bőrének öltözetét, melyek érzékelhetően mutatják
halandóságunkat, a hiúság rikító színeinek ruháját, a ki
sértés és érzékiség ruháját, a "divatos" ruhát és a "pol
gári" öltözetet - mindezeket a "piszkos" ruhákat ledob
juk magunkról, amikor a keresztséghez járulunk. Minden
től megfosztva és csupaszon, épúgy mint a megromlott
természet, "mely csupaszon születik és csupaszon hal
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meg," azért lépünk a keresztkúthoz, hogy megkapjuk a
keresztség "misztikus" halála után a fehér keresztségi öl
tözetet, "a dics6aég, ártatlanság és meg nem romolható
ság ragyogó ruháját."

Amit a keresztség "jelekben" előlegez és megszerez
a Szentlélekben, az "eszkatolágiában" teljessé lesz, mert
a "misztérium" az Egyházban: "eszkatológiai" misztéri
um. Ezért kell megőrizni keresztségünk öltözetét, hogy
"megmutathassuk folt nélkül, amikor a mi Urunk Jézus
Krisztus eljön ítélkezni" (Catech. rom.), mert "a feltáma
dás ragyogását jelenti" (Ibíd.), Minthogy a keresztség
még "halálmisztérinm," Krisztus halálának megfelelően,

(Rom., VI. 3 ss.), a mi testi halálunkban is befejeződik.

A halál "levetkőzésében," az ítéletre való előkészítő le
meztelenitésben teljessé tesszük a keresztségi mozdula
tot, amint letesszük ruháinkat. De amikor majd felöltöz
tetjük a feltámasztott testet, "ezt az öltözetet, mely soha
sem fog megromlani," akkor meglátjuk annak a betelje
sedését, amit a keresztségi fehér ruha már most igér szá
munkra. Amidőn a keresztség által résztveszünk Krisz
tus halálában, egyúttal annak a halálában is résztve
szünk, aki a bukott ember ruháját viselte, abban az idő

ben, amikor "test"lett, és aki - ami állapotát (status) il
leti - "embernek találtatott" (Phil., II, 7). Igy résztve
szünk Annak a lemeztelenitésében, akit mindenétől meg
fosztottak, hogy megkorbácsolják, akiről leszakították ru
háit, hogy keresztre feszítsék, aki meztelenül jött a Há
deszbe, az "ellenségeskedés országába," azért, hogy "fel
öltöztesse" testét és megdicsőítse azt feltámadott testé
ben. Ha a keresztségben "magunkra ölt jük" Krisztust
(Gal., III, 27); ha a keresztségben résztveszünk szenve
déseiben, halálában, poklokra szállásában. feltámadásá
ban és még mennybemenetelében is, - mindezért nyer
jük el a dicsőség öltözékét, melyre az embernek szüksége
van, ismervén "csupaszságát," halálát, és minden dolog
ban, a kozmikus erők kérlelhetetlen kényszerét. Bűne ál
tal az ember az angyalok alá zuhant s dicsőség-ruhája he
lyett kénytelen volt levelekkel és bőrökkel befedni ma
gát; a megváltott és Krisztussal együtt testében feltámasz
tott ember az angyalok fölé emelkedik. öltözete dicsősé

gesebb lesz az angyalokénál, és ruhája ragyogóbb, mint
Adám ruhája a paradicsomban; mert a keresztségben el
nyert öltözet, és amely a feltámadáskor majd az ég kin
cseskamrájából adatik nekik (Cf. II. Cor. V, 1), Szent
Bazil szerint "eltörölte a test halálát; ami halandó, szét-
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foszlott a halhatatlanság öltözetében" (Ep. ad Palladium).
Ezt a ruhát sohasem veszitjük el, mert ez nem az a dicső

ség, amely az első Adám "nem-felöltözött" természetét
takarta be, hanem a második Adám díesösége, aki isteni
személyében "szétfoszlotta a halandót a halhatatlanság
öltözetében."

Just Béla fordítása.

G. K. C H E S T E R T O H :

A POR DICSÉRETE
"Mi hát a por?" - kiált a prédikátor.
"A föld megéled, mozog, porzik ám,
A talpad alatt fölserken a holt kő

És ezt susogja minden porcikám:

"Te balga, már a földet is levernéd
És eltipornád itt a drága port,
De fölnevelt e béketűrő bolygó
S a széles űrben széles háta hord.

"Hát bujj ki végre már a rossz oduból,
Figyeld a buzgón mozgó anyagot,
Beszélj a kőnek, bámuló virágnak
S a porszem benne, meglátod ragyog.

"A szekfű és a liliom, a szikla,
A mályvarózsa és a gyönge fű,

A csillogó nap, hold ezüstje, kék fény
A szürke porból ilyen gyönyörű.

"Csak menj tovább, a város kapuin túl
És megtalálod te is azt a fát,
Akit ragyogva öntöz a dieső fény
S az égi fényeket fakasztja rád,

"Mert üstöködre ömlik a mennyországi
S te is, te is, te dermedő agyag,
Ki lassan málIasz, gondolj boldogan rá,
Hogy egykoron fölharsogott a nap,

"Mid<Sn az Úr megesküdött Magára,
Hogy szolgáinak szebb arcot varázsol,
A lángoló egeknél gyönyörűbbet,

Csak porból, semmi másból."

Horváth Béla fordítása.
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