
BENCZE ANZELM

MINT A HOLTAK ZSENGÉJE
Ha Krisztus nem szenvedett, nem halt meg és nem él, hiábavaló a hitünk. (1)

Ez a három fogalom, illetve jelenség közvetlen tapasztalás tárgya, mindig és min
denhol szükségképpen együtt jár az emberséggel. De a sorrend - szenvedés, halál
és élet -, hogy a végén is ott áll az "élet", sajátosan keresztény. A tapasztalati
sorrend ugyanis: élet, szenvedés és halál. Ezért amit a kereszténység tesz a húsvét
ünneplésével, valóban kihívás, kesztyűdobás a valóságnak. (2) Ha valaki ezt vé
giggondolja, elámul a kereszténységnek ezen az "elszánt forradalmíságán", Hogy
merte ezt meglenni? (3) Az egészben csak ott a bökkenő, hogy aki a kereszténység
állásfoglalásában pusztán merész tant lát, eljutott-e valaha a kereszténységig? Mert
az evangéliumokból, és különösen az Apostolok cselekedeteiből egészen nyilvánvaló,
hogy az apostolok és az egyházi közösség nem tant, hanem ~gy szernélyt hirdet:
Jézus Krisztust. Ha vallási tant, filozófiai eszmét látok a kereszténységben, épp
olyan kielégítetlenül fordulok el tőle, mint az összes többi vallástól és filozófiától;
amikor a szenvedés, halál és élet tényeivel állok szemben. Ha külön-külön meg
vizsgáljuk ezt a három korrelatív fogalmat, illetve emberi valóságot, azt látjuk:
természetükből adódik, hogy megválaszolhatatlanok, ugyanakkor azonban a vála
szok elégtelensége mindíg a "személyesség" hiányában jelentkezik.

A szenvedésnek talán legmélyebb, legemberibb és költői bemutatását, össze
foglalását Jób könyvében olvashatjuk:

Vesszen el az a nap, amelyen születtem,
s az éjszaka, melyen azt mondták: fiú fogantatott.
Lelkemből utálom az életemet,
megeresztem panaszomat,
szolok; az én lelkem keserűségében.

Azt mondom Istennek: ...

Miért nem haltam meg a fogantatásomkor,
mié1't ki nem múltam, mihelyt megszülettem?

Miért hoztál ki engem anyámnak méhéből?

Vajha meghaltam volna, és szem nem látott volna engem!

Lettem volna, mintha nem is voltam volna,
és szem nem látott volna engem.

Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot,
és életet a keserű szioiieknek?

Miért is nem pu,sztultam el a sötétség előtt,

vagy miért nem takartad el előttem e homályt!

A bosszúság muitt szemern elhomályosodik,
és minden tagom olyan, mint a" árnyék.

Arcom a sírástól kivörösödött.
szempilláimra a halál árnyéká szállt.

Miért rejted el arcodat,
és tartasz engem ellenségedül?

A letépett falevelet ijesztegetetl?
Es a száraz pozdorját üldözöd?
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o föld, az én véremet el ne takard,
és ne legyen hely az én kiáltásom számára!

Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak,
vár rám a sír.

Hol hát az én reménységem,
ki törődik az én reménységemmel!

Megrontott köröskörül az Isten, hogy elvesszek,
és mint a fát, letördelé reménységemet.

line, kiáltozom az erőszak miatt,
de meg nem hallgattatom,
segélyért kiáltozom, de nincs igazság.

Rokonaim visszahúzódtak,
barátaim egészen elidegenedtek tőlem,

ismerőseim pedig elfelejtkeznek rólam.

Idegennek tartanak.
Megutált minden meghitt emberem, 
akiket szerettem, azok is ellenem fordultak.

Mi az oka, hogy a gonoszok élnek,
szép kort megélnek,
sőt még nagy jólétben is töltik napjaikat.

Noha azt mondják Istennek:
Távozz tőlünk!

Nem érdekelnek parancsaid!

Feddhetetlen voltam, igaz,
istenfélő és bűngyűlölő.

:Es mi vb It a jutalmam Istentől?
Vagy örökségem a Mindenhatótól?

Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt?

:Es mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte!

Bizony, jót reméltem, s rossz következett,
Világosságot vártam, s homály érkezett.

Mert amitől retteqtemc ,az esett meg velem,
amitől remegve remegtem, az jött rám.

Rettegések rohantak meg,
s mint a felhő eltűnt boldogságom

Kiáltok hozzád, és nem felelsz,
és csak nézel engem. (4)

Az igazi szenvedéshez, emberi nyomorúsághoz hozzátartozik a kiúttalanság.
Anélkül csak fájdalom, baj, balszerencse. Az igazi szenvedés ott kezdődik, ami
kor nem látom hogy "mindez miért"?! A szenvedés értelmetlen. A gondolkodó ember
nem tud feleletet adni, nem tudja megoldani a szenvedés problémáját - ha őszin

te. Ezért nem tudott, és nem is tud semmiféle filozófia választ adni, hiszen a
filozófiák a gondolkodás, az értelem művei.

Ha pedig a másik ember szenvedését vizsgálom, akkor azt tapasztalom, hogy
nem tudom igazában megosztani a szenvedést másokkal. Senkitől el nem vehetem,
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képtelen vagyok átrakni az enyémet másokra. A "másik" szenvedése megszomo
rít, de csak az enyémet érzem igazán, csak az enyém teljesen értelmetlen, az ráz
meg, fordít fel egészen. A szenvedés személyes, egyedi valóság. Ezért van az, hogy
a legnagyobb vigasztalás, ha egyszerűen. szó nélkül mellette állunk a szenvedőnek.

Ha egy anyának meghal -a fia, ki érzi át az ő veszteségét? - még egy hasonlóan
jrtrt másik anya sem, hiszen az csak az ó fia volt.

A tapasztalat tehát azt mutatja, hogy a szenvedés "értelmetlen" és egyedi,
tehát általános, minden kornak és mínden embernek szóló választ senki sem adhat.

Hasonló megállapításokra jutunk a halállal kapcsolatban is. A halál teljes ku
darc az élet oldaláról nézve. És itt igazuk van azoknak, akik tagadják az örök
életet - tapasztalatukat őszintén kimondják. A halál ugyanis az egész ember
pusztulása. Az az ember, akit mí ismertünk, akivel éltünk, örültünk, dolgoztunk,
nem létezik többé. (5) Miért múlok el, ha már vagyok? Miért fosztanak meg a vé
gén mindattól, amit az életben alkottam, végbevittem. megszerettem ? Nincs benne
"ráció" - értelmetlen. Másrészt azt is tapasztalj LIk, mintha valami mégiscsak meg
maradna, míntha az ember, valami más módon ugyan, de mégis továbbélne. Nagy
egyéniségek hosszú időn át; sok emberre rányomják bélyegüket, személyíségük
"varázsa" sokáig hat. De a családtagok emléke is, egy-egy öröklött tulajdonság
több nemzedéken át hagyományozódik tovább. Tovább él az ember munkájában,
és munkájának gyümölcsét élvező gyermekeiben. (6) Ez az élők tapasztalata. Am
aki meghal, annak ez nem sokat mond. Egyedül hal meg mindenki, senki nem
megy vele, még a legközelebb álló, férj vagy feleség sem. Senki meg nem halhat
helyette, még az sem, akivel együtt élt, akivel mindenét megosztotta, ételt, italt,
vagyont, munkát, pihenést, örömöket - ezt az egyet nem oszthatja meg. A gon
dolkodásnak és szeretetnek ez a középpontja. az én, egyedülálló, soha vissza nem
térő, nem volt és nem is lesz többé. Teljesen egyedül marad az ember a halálban.
Tehát a halál is, akárcsak a szenvedés, "értelmetlen" és egyedi - általános, ér
telmi válasz eleve lehetetlen.

Miért halok meg, ha élek? - így foglalhatnánk kérdésbe a halál értelmetlen
ségét. S ha ezt megfordítjuk, az élet értelmetlensége bukkan elő: - Miért élek
egyáltalán, ha meghalok? S egymás után merülnek fel a meg nem válaszolható kér
dések: - Honnan jöttem? Hol kezdődött az életem? Persze a szülőknél. Napt ól
napra közelebb jutunk az élet titkának megfejtéséhez. Élet régóta van, és talán
még sokáig lesz. De én csak egyszer élek, és soha többé?! A személyes, egyedi
életre, amely nem volt eddig, és sohasem lesz többé, nem leszünk képesek egye
temlegesen válaszolni, éppen mert egyedülálló. Miért kell élnem nekem? Ki akart
engem? A szülők csak gyermeket akarnak, legföljebb fiút vagy lányt. De engem,
Kis Jánost, aki Nagypusztán születtem 1927. január l-én, ezt az ént ki akarta?
Nincs "értelme" az egésznek. Az emberi élet is éppúgy "értelmetlen" és egyedi,
mint a vele járó szenvedés és halál. Ezért kár a választ értelmi, gondolati, elméleti
és általános síkon keresni, mert a dolog természetéből következik, hogy az ilyen
keresés eleve kudarcra van ítélve.

A megoldás csakis gyakorlati lehet, és személyes - azaz olyan, amelyik az
egész emberre van tekintettel, nemcsak értelmi képességére, és külön szólhat min
den egyes emberhez. A keresztény közösségek egy személyt állítanak elénk válasz
ként, Jézus Krisztust, aki ember volt, szenvedett, meghalt, de most is él, és fel
kinálja a lehetőséget mindenkinek, hogy "egytövű" legyen vele (7), hogy átvegye
az ő sorrendjét: szenvedés és halál után is ott álljon az élet.

Hogyan viszonyul Jézus ehhez a három problémához? (8) Józan előrelátással

és belső nyugalommal beszél a halálról, nincs benne semmi félelemérzés, rémület,
ijedtség, bizonytalankodás: "Arra kezdte oktatni őket, hogy az Emberfiának sokat
kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók elvetik, de harmadnapra föltámad"
(Márk 8.31). János evangéliuma pedig így idézi: ,.Már most megmondom nektek,
még mielőtt megtörténik, hogy annak idején majd higgyétek, hogy én vagyok"
113,19). Mitől ilyen biztos? Honnan ez a meglepő biztonság? Fel kell figyelnünk,
hogyan válaszol már a tizenkét éves Jézus. amikor szülei felelősségre vonják,
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miért "csavargott el hazulról": "Anyja így szólt hozzá: Fiam, miért tetted ezt ve- .
!ünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk. - Miért kerestetek? - kérdezte.
Nem tudtatok, hogy Atyám házában kell lennem?" (Lk 2,48-49). Jóval nyilvános
fellépése előtt utal arra, hogy milyen szoros kapcsolatban, intim egységben van
az Atyával. Benne találja meg önmagát, a szeretett fiút, s ezzel együtt küldetését
is. Engedelmeskedik szüleinek (Lk 2,51), tiszteli őket, még a kereszten is gondos
kodik anyjáról (Jn 19,26-27), mégis folyton hangsúlyozza az Atyával való viszo
nyát. Mikor egy asszony felkiált a tanítását hallgató tömegből. - "Boldog a méh,
rnely téged hordozott, s az emlők, melyeket szoptál" (Lk 11,27), - nem cáfolja
meg, de kiegészíti: "Még boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét" (Lk 11,28).
Ugyancsak Lukács evangéliuma említi azt a kis történetet, amikor tanítványai
figyelmeztetik: "Anyád és testvéreid kinn állnak és látni akarnak." ,,0 azonban
így válaszolt: Anyám és testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és teljesítik"
(8,19-21). Egyetlen jelentős viszonya van: az Atyával való. A vele folytatott dia
lógusban erősödik meg egyénisége, csak ez a kapcsolat adja meg, hogy ki ő, ez
teremti meg benne azonosságának tudatát, ti. hogy az Atya szeretí őt. "Ez az én
szerétett fiam, akiben kedvem telik" - nyilvánítja ki az Atya a köztük lévő ben
sőséges viszonyt (Mt 3,17). Eleto teljesen tőle van: "Amint engem küldött az élő

Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él" (Jn 6,57). Ez
a szoros kapcsolat külön nyomatékot kap János evangéliumában, amikor a fari
zeusok kilétét, azonosságát kérdőjelezik meg: "Ha pedig ítélek, ítéletem érvényes,
mert nem vagyok egyedül, hanem én és aki küldött engem - az Atya" (Jn 8,16).
Oly biztonsággal nyilatkozik, hogy más körűlmények között képzelődőnek. arrogáns
nak gondolnánk. Amikor az írástudók elvesztik türelmüket, gúnyolódnak, válasza
elsöprő: "Ha én dicsőíteném önmagamat, dicsőségem semmit sem érne. Atyám
az, aki dicsőít engem. Ti azt állítjátok, hogy ő a ti Istenetek, de nem ismeritek
öt. En ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonló: hazug
lennék. En azonban ismerem őt, és szavát megtartom. Ábrahám, a ti atyátok új
:'ongott, hogy láthatja napomat. Látta és örvendezett. - Erre felháborodtak: Még
ötven esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot'? - Jézus így szólt: Bizony mon
dom nektek: mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok." Lélegzet-elállító ez az
utolsó mondat: idő, változás, széthullás, bomlás, szétziláló tényezők nem érintik
személyíségét,

Ez a kijelentés, hogy "mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok", olyan szeme
Iyrséget vet elénk, aki túl van még a halál rettenetén is. Mindez pedig csak azért.
mert hozzá van kötve az Atyához. Ezt a tiszta képet, zavartalanságot az elmúlással
szemben csakis az Atya közelsege hozza létre. ami biztosítja személyíségének leg
teljesebb azonosulás át, megadja az elfogadottság bizonyosságát. Ez utóbbi nélkülöz
hetetlen feltétele minden személyiség biztonságos fejlődésének, kialakulásának.
Olyan lénynek tudja magát, akit szeretnek, és aki szeretetre méltó. Ezért a ha
lúllal való szembenézés valahol az élet kezdeténél kezdődik: a családban, a korai
gyermekévekben. Ha valaki azt tapasztalja, hogy olyannak akarják őt, amilyen,
elfogadják őt magát személyesen. akkor lassan rájön, hogy azért él, hogy szeres
sék, s maga is képes lesz szeretni, önként szabadon átadni magát. Olyan való
ságnak tudja magát, aki azért van, hogy szeressen és szeressék, azaz felfedezi
azonosságát, szernélyiséaét, és megkapja a családtól az azonosulás tudatának biz
tonságát is: teljes emberi személyiségzé válik. Az ilyen embernek könnyű lesz
felfedezni, hogy emberi kapcsolatai hiányosak, törékenyek - s ugyanakkor köny
nyen eljut a személyes kapcsolatra az Atyával is, hiszen volt már miritája az
emberek között, főként a családban. A vallás az ilyen ember számára csak annak
a viszonynak a kiteljesedése lesz, amelyet megélt már, ami személyiséggé fejlesz
tette. Ezért nem lesz az Atyával való viszony sem irreális kapaszkodás, hanem
életéhez szükségképpen hozzátartozó, szernélyiségét éltető, fejlesztő szeretctkapcso
lat. Nem fog félni, nem retten meg betegesen a széthullástól, hiszen ez a kötődés

reális és erős tényező életében: biztonságot és nyugalmat ad, mint az Atya szere
tete Jézusnak: ez' a szeretet erősebb, mínt a halál (Enekek' én. 8,6).
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Amíg Jézus közel érezte magát az Atyához, semmi sem fenyegette azonossá
gát, nem félt a széthullástól. Közvetlenül halála előtt mégis kétszer megrendül: az
Olajfák hegyén és a kereszten. Az első alkalomról ezek a beszámolók maradtak
ránk: "Egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett" (Mk 14,33). "Szomorúság és
szorongás fogta el" (Mt 26,38). "Halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosab
ban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre" (Lk 22,".4).
Ezek a leírások jellemző jegyeit hozzák annak a krízisnek, amelyet a személviség
megsemmisülésétől való félelem jelent. Jézusnál akkor találkozunk vele, amikor
azonosságát fenyegeti, hogyelszakadhat az Atyától. Ha viszont azonos akart ma
radni önmagával, azzal a személlyel, aki volt, amilyennek az Atya elhívta és sze
rette, bele kellett mennie a halálba. Ha másként cselekszik, elszakította volna őt

tette az Atyától, hiszen küldetése az volt, hogy szeresse az Atyát és az embereket
mindvégig. Ezért döntött a kereszt mellett: "Amint te, Atyám bennem vagy és én
tebenned, úgy legyenek ők is míbennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél
engem, ... hiszen te szerettél engem a világ teremtése előtt" (Jn 17,21-24). Az az
intellektuális bizonyosság, hogy ő és az Atya egyek, és hogy küldetését éppen ezért
míndenképpen vállalja - nem tudta megállítani az érzelmi felfordulást. Magának
a lehetőségnek a felmerülése, hogy elszakadhat az Atyától - ez a pillanat okozta a
szorongást, gyötrődést. Ez pedig lehetetlen volt, s a viszony oly szoros, erős, hogy
legyőzi a félelmet. az Atya-közelség biztonsága felülemelkedik a személyíség szét
hullásának rettenetén, az azonosság elvesztésének, az igazi emberi megsemmisülés
nek a szörnyűségén : "Atyám, neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt a kelyhet,
de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te" (Mt 26,39). Az Atya közelsege
a garanciája szernélyiségének, azonosságának még a magárahagyatottság, egyedül
lét, elkülönülés legkínzóbb haláltusájában is, azaz a "pokQI kapujában": "Éli, Éli.
lamma szábáktáni - Istenem, Istenem, miért hagytál el. engem" (Mt 27,46). Csak
hogy nem ez volt utolsó tapasztalata r.Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet" (Lk 23,46).

Ezek a szavak a 30. zsoltárból valók. Jézus meghal a be nem fejezett zsoltár
bizonyosságában, amelyet az Atya fejezett be: Kezedbe ajánlom lelkemet.] Uram,
hűséges Istenem, ,I megváltottál engemet.

A szeretet figyelmes. Ha Krisztus nyomán járunk, természetesnek fogjuk ta
lálni, hogy a szenvedésben, halálban és életben sok mindent olyan motívumnak fo
gunk fel, ami előkészít, hozzásegít bennünket az Atyával való minél bensősége

sebb kapcsolathoz. Sok, finom, szerető figyelmeztetéssel találkozunk majd. A szen
vedés például megtisztít. nemesít: "Mint ahogy tűzzel próbálják ki az ezüstöt, és
a kemencében az aranyat, úgy vizsgálja az Úr í:l szíveket" - szól a Példabeszédek
könyve (17,3). Ugyanezt a könyvet idézi a Zsidókhoz írt levél:

Fiam, ne kicsinyeId le az Úr fenyítését,
S ne csüggedj el, ha korhol.
Mert megfenyíti az Úr akit szeret,

S megostorozza minden fiát, akit befogad. (3,11-12)
A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet,
később azonban az igaz élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elvi
selte. Ezért föl a lankadt kézzel! A megroggyant térdet nyújtsátok ki, és jár
jatok egyenesen, hogy a megbékült tao ki ne ficamodjék, hanem inkább
meggyógyuljon (Zsid 12,11-13.).

Az öregkor érettsége a beteljesedés jelévé válik. De még az öregkori elgyengü
lés isa maga tragikomikus mivoltával jellé lehet:

Nem fog a fog, nem 'vág a kés,
Táncol a toll, reszket a kéz,
Sziik lesz· a gomblyuk, kövér lesz a gomb,
Öltözködés, ve.kőzés csupa gond.

A gondolat nemcsak hogy nem dalol,
Lassanként már a szókat is elfele,1ti, ...
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Az ilyen és hasonló költői megfogalmazásaí a problémának (9) utalnak arra az
életformára, amelyet az Isten kedveltjél élveznek: "Nem vetnek, nem aratnak,
csűrökbe sem gyűjtenek: mennyeí Atyátok gondoskodik róluk" (Mt 6,26).

"Tudott és taglalt jelenség, hogya leghatalmasabb államokat fiatalok forgat
ták föl, és öregek állították helyre. Márpedig helyreállítani bajosabb. mínt le ron
tani. Elégszer nem ismételhető s így itt is megemlítendő jelenség az is, hogy hon
árulását, országvesztésre sem csábít semmi úgy, mint az ifjúkor, kiválólag annak
fő veszedelme, a paráznaság" - írja Illyés Gyula (10). Az ösztönök tudatszűkítő

hatása ezen a téren jóval kisebb az öregkorban. tehát látókörük kitágul, értékrend-o
szerük reális lesz, helyesebb lesz. Hasonlóan, mínt a föltámadás után: " ... nem nő

sülnek, s férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben"
(Mt 22,30). Igy az öregek életformája olyan eszkatologikus jellé válik, mint amilyen
a szerzetesség, Magányosságuk is hasonló figyelmeztető jellé válhat, hogy egyedül
az Atyához kötődjenek.

Minden ember számára eszkatologikus jel lehet az élet minden öröme. Amikor
örülünk, hosszú órák, sőt napok perceknek tűnnek. A pszichológiai és a fizikai idő

nek ez az eltérése felhívja a figyelmünket, milyen lesz az együttlét az Atyával:
örök jelen. Minden érték, amit csak megélünk, nem csupán lépcső, ugródeszka,
még kevésbé eszköz az Atyához vezető úton, hanem beépül az "örök boldogságba",
része annak. Ilyenek az igazság a filozófiában és a tudományokban, a szépség a
természetben és a művészetekben, a jóság a barátságban és a szerelemben. Ezek
maguk a lehetőségek, ezekkel együtt kötődünk egyre szorosabban az Atyához, az
örökkévalósághoz.

Jeln'Zetek: (1'1 KOlt' 15,14; (2) Illyés GY'Ula: Kháron ladikjánJ, Szépirodalmi KönyV'ldadó. Bp.,
1969. 121.; (3) Illyés Gyula I. m. 121.; (4) Jób könyve következő fejezeteiböl : 3,lO.13,16,17,19,2,l,29,:n.;
(5) vö. New Catechism (A holland katekizmus), BUII'ns and oates, 1967., 471.; (6) uo. 471.:
(7) Róm 6,5; (8) Az Itt következő, újszövetségi Idézetelekel átszőtt gondolatmenetet J. Do
mlnian cikke alapján állítottam össze: Facing Death (Matters of Life and Death, ed. by
E. F. Shotter, Darton, r.ongman and Todd, 1971>., 27.: (9) Sik Sándor: Dörmögés (Aldás, Szent
István Társulat, 1963., 00.) és nives 1. m. 20.; (11)) Dlyés: i: m. 58:

SZÉLL MARGIT

A KERESZT TUDOMÁNYA
EDITH STEIN ÉLETÚTJA

Gyermekkori fénykép: a nagy fekete szemű, nyílt, csodálkozó tekintetű kislány
néz róla ránk. Ez a szeretetre méltó, értelmes, nagy jövőre jogosító gyermek Edith
Stein'. Ebben az évben lenne nyolcvan esztendős, ha nem követelte volna őt is ál
dozatul a fasizmus.

Jahve házából indult

Aki belépett ennek az ősi zsidó családnak a házába, azonnal megérezte a val
lásos áhitat megnyugtató légkörét. A Sziléziából magukkal hozott bibliai képek,
rituális tárgyak között a hét gyermek életét valami benső mértéktartás jellemzi.
Steinné igazán a "bibliai erős asszony" példája, amint férje halála után egymaga
vezeti a fatelepet, ellenőrzi az erdőt és a könyvelést, és ugyanakkor szemmel tartja
gyermekeinek minden lelki rezdülését.
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