
PAUL CLAUDEL:

HÁT TE KINEK MONDASZ
ENGEM?

Midön pedig Jézus Fülőp Cezareájának
környékére ment, kérdezé tanitványait, mond
udn : Kinek tartják az emberek az Emberfiát?
Ok pedig mondák: Némelyek KeresztelőJános
nak, mások Illésnek, mások pedig Jeremiásnak,
vagy egynek a pr6féták közül. Mondá nekik
Jézus: Hát ti kinek mondotok engem?

Máté, 16, 13-15.

Ez az a kérdés, amelyre minden tanult embernek felel
nie kell a földkerekség minden országában, a számára
kimért út valamelyik állomásán, különösképpen pedig
akkor, mikor felelőssége tudatában teszi azon első lépé
seit. Jézus Krisztus egyszerre csak elállJa az utat, és még
azokban is, akik tudatlan, elbátortalanodott, türelmetlen,
káromló vagy visszautasító kézmozdulattal haladnak to
vább - és ezek vannak nagyobb számban - homályos
borzongás közepette felvetődik néha a kétség: vajjon a
nékik személyszerint feltett alapvető kérdésre kézle
gyintés helyett nem adhattak volna máA feleletet is, ne
vezetesen azt, amelyet a Szentlélek adott Simon Péter
ajkára a filippi-cezareai úton, mikor az apostol elhatá
rozta, hogy örökre Azzal marad, aki el nem múlik soha!
"Te 'vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!" ...

. . . Én is csak tanuságot tehetek: már nem a fiatal
sfignak boldog örömrivalgásai, hanem egy őszbecsava

rodo és az örök bizonyságon elpihenő főnek gondolatai
eze/L Igyekeztem, hogy kivülről léesom Krisztuet, a le
hető legracionálisabban és legtárgyilagosabban, keve
sebbet törődve az írásos bizonyítékokkal, mint a logiká
val és - ha szabad így mondanom - azokkal a monu
mentális tényekkel, amelyeket a történelem a geológu
séhoz hasop,ló munkával hozott felszínre és állandó je
lentőségűekké, ép olU kétségbevonhatatlanokká tett,
mint az emlékkövek bizonyságait.

Ha az evangéliumok áUal nyúJtott képek leoeousee
rűbbié: nézzük, azt, amelyet senki sem von kétségbe:
kicsoda Krisztus? Egy megszállott zsidó, akitől reánk nem
maradt semmi írás, aki pár évig prédikált és végül a ró
maiak megfeszítették a zsidá]: kezdeményezésére és a
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zsidó egyházi hatalmak itélete után. Ehhez a homályba
Vl'SZŐ személyiséghez fűződik a legnagyobb vallási moz
qalom, amely valaha is munkálta az emberiséget.

IndulJunk el pusztán ezekből a tényekből.

Az első figyelemreméltó dolog, hogy az a szellemi
és erkölcsi áramlat, melynek Jézus volt a kútfeje, mig Ö
élt, nem váltódott át anyagi és politikai mozqalommá.
Semmi nyoma olyan zendülésnekvarnt lázadásnaft'. mint
aminő később gaulonita Judásé vagy BarkocebMnolt. Az
tehát, ami indokolta Jézus elitéltetését tisztán a Trmoka:
érintő ok volt és ez az ok rendkívül súlyos kellett, hogy
legyen, ha tekintetbe vesszük az ítélet súlyosságát és azt
is, hogya rómaiak azt végrehaJtották az én legnagyobb
ünnepének vigiliáJán, .jóllehet a közrend nem kívánta.

Egy méeitc bizonysága ennek a súlyosságnak az cl

gyűlölet, melyet Jézus emléke kelt a zsidókban (lásd a
Talmudot), ép annyira, mint ahogy b'izonyít.ia tanának
erejét, ha úgy tetszik csíraképességét, Szent Pálnak, egy
fő-főfarizeusnak megtérése a K'álvária után egy émiel.

Minthogy semmi politikai mozgalom nem alakult ki.
azt kell következtetnünk, hogy Krisztus tanítása csak az
eszmék, a lelkiismeret világára vonatkozott. Az időleges

től elkülönülő valami volt. Alapvető különbséget tett az
anyagi és az erkölcsi 'I-lilág között.

Má,srészről ez a tan sohasem úgy muuukozott, mint
az ősi vallás terombotóia. hanem mint annak magyará
zóJa és továbbfeJlesztőie. Krisztus mindenütt a zsinagó
gákban prédikált. a hivatalos szószék magasságából.

.lI1indazonáltal Krisztus prédikádó.ia mérhetetlen bot
rányt okoz a réo! vallás intézményeinek magyarázafá1)al
hivatalosan megbízott elől.jár,ók között. Ezek nemcsak hí
tüket látták fenyegetve, hanem egyúttal hivatalos minő

ségük alapJaiban is meqtámadottmalc érezt ék magukat. A:::
ember érzi, hogy a farizeusok a bőrüket »édik. Iécu« te
há,t nemcsak erkölcsöt prédikál, mint Keresztelő János,
hanem tant is: tant, melyet Ő az ősi vallás folytatásának
és beteljesedésének mond, s amelu mégis botrányosan
új a Törvény őrei szemében. Jézus tehát valami szörnyü
nagy dolgot kellett, horm motulion.

Semmi sem oly szörnyű, min: a-o: istenkáromlás. És
valóban, látjuk, hogy az, amit kifogá,soltalc Krisctusnál, is
tenkáromlás volt, vagyis olyan merénylet az I stenségel
len, mely méltóságát meggyalázó jegyet kapcsol hozzá. Mi
volt ez az istenkáromlá,s? Erről reánk maradt Szent Pál
egykorú tanusága. Attól a perctő! fogva. hogJ} történelmi
nyoma van az első kereszténynek, az első hitelesen meg-
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állapított megtéréstől kezdve, az a keresztény hítte, hogy
Erisztus lsten Fia. És ha hitte, hogy Krieztu« Isten Fia,
azért hitte, mert Jézus maga megmondotta volt, hogy Ő az.

Ez az állítás valóban hallatlan botránynak tünt azok
nak a zsidóknak a szemében, akik ebben az időben már
ki sem merték eJteni "a kimondhatatlan nevet." Az em
beri történelem folyamán egy vallá,si forradalmár sem
merte magát Isten Fiának hirdetni (a zsidók által az Is
ten szónak tulajdonított értelem teljességében), éspedig igen
egyszerű okokból: mert túlságosan szembetűnőenhiányzott
belőlük az az erkölcsi tökéletesség és az az anyagi hata
lom, mely egy hasonló címet igazolt volna. lluen. állítás a
zsidó nép körében borealma«, hallatlan dolognak tünt!
Okvetlenül seiikséqes volt teiuü, hogy Jézus igazolja ezt
az állítását, hogy bölcseségének és eguszersmind hatal
mának szembeszökő bizonyítékát adia, hogy bizonyságot
tegyen önmagáról szent életével és egJJszersmind csodái
Dal. Anná,l is szükségesebb volt ez, inert ugyanakkor,
amikor új útra vezette tanítványait, szembeállította velük
a zsidóság minden hivatalos és hagyománuos tekintélyét
és mégsem ígért nekik semmi anyagi előnyt, sőt ellenke
zőleg az üldöztetést.

Azonban ezt az embert, aki minden teremtett lények
között egyedül merte magát Isten Fiának mondani, a leg
alávalóbb, a legkegyetlenebb és a legmegalázóbb körül
ménuek között, tökéletes elhagyatottsá,gban látJuk elpuec
tulni. Nem nyilvánvaló-e, hogy tanítása nem maradhatott
fenn szerzője ily kínos elbukása és állításai ily tökéletes
meghazudtoláiSa után? Hiszen, ellentétben a többi vallás
sal, az Ő tanénok súlypontJa sokkal kevésbé re.1tőzik a
cá,folhatatlan tételek rendszerében, mint annak a féifiúnak
a személyében, aki elJött, hom! elhozza azokat. Szükség
volt tehát ellensúlyozó erőre. Szükség volt valamilyen
bizonyUéha, hogy nem győzték le azt a férfiút, aki Isten
Fiának mondotta magát. Valóban nem látJuk, hogU Krisz
tus halálát bárminő csüggedés követte volna a tanítvá.
nyok közöztt. Nem találunk kimagyarázás okat. haJuknál
fogva előhúzott okoskodásokat, szofisztikus vigasztalá,so
kat. Nem voltak egyenetlenségek, összetűzések. szakadár
ságok, melyek egy hazugságnak kikerülhetetlen folyomá
nyai lettek volna. Kr~sztus halála, ép ellenkezőleg, azon
nal mint tanításának fényes és dicsőséges bizonysá,gtétele
jelenik meg. A vidámságnak, a túláradó boldogságnak, a
fékezhetetlen bizalomnak, a minden iránuban kezdemé
nyezésre készségnek úJ és tökéletesen egységes szelleme
uralkodik az apostolok között. Mi volt ez az úJ esemény,
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ez az ellensúlyozó erő, mely nyomon követte a Kálvá,ria
katasztrófáját? A Feltámadás volt ez, mint Szent Pál tud
tunkra adja; félelmetes csoda: ezen függ az egész keresz
ténység.

Összefoglalásul:

1. Krisztus tanítása borzalmas harcba viszi tanítvá
nyait a régi vallá,g ellen - mely azt eretneknek és isten
káromlónak bélyegzi - és egyben minden pogány vallás
ellen is, melyekkel szemben a kereszténység azonnal
mint helyettesítő és kizáró lép fel. Egy keresztény sem
t'árhatta, hogy jobb sorsra jusson, mint vezére.

2. Ebben a mulandó győzelem ígérete nélküli harc
ban földi fegyvereik nem lesznek. Az erőszakos eszközök
tilosak számukra. Fegyvertelenül küldik őket hódítani. A
szükséget, az önfeláldozást, az üldöztetést és a kínzatást
mutatiák és ígérik nekik a jövőben.

3. A 1Jallás alapítója, aki Isten Fiának motuiotta ma
gát, mindenkitöl megtagadva, keresztre feszítve hal meg.

Ezek azok a körfülmények, melyek között a kereszténység
alakult! Nem mondja-e a Józan ész, hogy a mérlea másik
serpenyőjében is kellett valaminek lennie? nemcsak igé
reteknek. hanem tényeknek is. Hogyan lehetne meqma
gyarázni másként a bizalomnak, erőnek és tettrekészség
nek "eszelős" (Ap. csei.) kitörését? Egy csapásra, pár év
alatt az apostoli munká,lkodás betölti a földet. Rávenni
embereket - akiket gyáváknak, lustáknak és dU1'váknak
festenek előttünk - olyan vállalkozás1'U, meluet para
doxonnak, istenkáromlónak, minden emberi reménytiíl
megfosztottnak tüntetnek fel előttük - ez nem lehet
mégsem könnyű dolog. Kellett, hogy valami ttirténiék ...

Akinek füle van a hallásra, hallJa meg!

Zigány Miklós fordítása.
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