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Az EMBERRÉ LETT ISTEN
Sok jel mutat arra, hogy a Jézus Krisztusról szóló beszéd nem valami divatja

múlt vállalkozás. Nemcsak a sokszor sablonosnak látszó templomi tanításra gon
dolok és nem is a lelki igényeket célzó vallásos könyvekre, hanem inkább arra,
hogy alakja ma is megmozgatja az írók fantáziáját. Úgy látszik, a róla szóló ha
gyomány elég érdekes és izgalmas ahhoz, hogy pozitív vagy negatív állásfoglalásra
késztesse az embereket.

A háború után Franz Kafka hagyatékának kezelője, Max Brad lépett elő, Der
Meíster (1952) című regényével. A görög Meleagros és a zsidó Zsuzsanna szerelme
szelgáltatja a keretet ahhoz, hogy Jézust szerepeltesse. A lengyel Dabraczynski Ni
kodémus lelki vívódásába akar belevilágítani Jézus tanításával, nagyjából úgy,
ahogy annak idején Erdős Renée megpróbálta a Lysias-ban, Robert Graves Jézus
Királya inkább a II. századi Kelsos-ra emlékeztet. Egyszerűen kiforgat
mindent amit a keresztények Jézusról mondanak, s az evangéliumi helyze
tek. negatív beállításával teszi érdekessé meséjét. Jézusról azonban igazában nincs
mondanivalója. .

Johannes Lehmann (Das Geheimnis des Rabbi J, 1970.) azonban pozitív re
gényhőst csinál belőle. Meg akarja szabadítani alakját "a hamisítástól, idealizálástól
és ideologizálástól", amellyel az első keresztények körülvették. Nála Jézus a kum
ráni szekta tagja és a rómaiak ellen küzd, de hívei később a lebukott hősből spirí
tualizált megváltót. emberfiát és istenfiát csináltak. Arra törekszik, hogy meg
tegye a szabadság és a demokrácia képviselőjének, aki a boldogságót törvény és
önmegtagadás nélkül akarja megvalósítant. Hasonló törekvés sugallja Frank An
de1'mann Das grosse Gesicht (1970) című regényét. A történetet a náci üldözés ide
jén a zsidó Alfred Rubin mondja el. A téma az, hogy a keresztények meghamisi
tották Jézus életét. A keresztrefeszített Krisztus a megnyugvás és a tehetetlenség
jelképe lett. Alakját rávésik a kegyszerekre. azokat maguknál hordozzák, de nem
törődnek az üldözöttekkel, pedig Jézus az életét adta barátaiért.

Míg az előbbiek a múltba néznek és a történeti Jézus alakjából indulnak ki,
addig Günter Herburger csak a Krísztus-fogalmat kölcsönzi a kereszténységtől. de
egészen új utakra téved. A Jesus in Osaka című regényében (1970) a fiatal nem
zedék vallásos életérzését akarja megfogalmazni, s azt keresi, milyen Jézus, mí
lyen megváltó felelne meg a feltörekvő nemzedéknek, a nagyvárosi, ipari és fo
gyasztói társadalomnak. Az osakai Jézus a názáreti és római Jézus ellentéte. De
mokrata közember, építőmunkás, utazó, újságíró, albérlő, szakszervezeti tag, szóval
mindenki, aki dolgozik, tanul, szórakozik és érvényesül. Nem akar sem vasárnapi
Jézus, sem keresztre feszített jelkép lenni. Szereti önmagát, az életet, nem akar
példát adni, törvényt alkot, nem akar senkiért meghalni. Egyetlen célja: az életet
elfogadhatóvá, könnyűvé. szólamoktól mentessé tenni. De míért kell ezt a köteles
séget mégis Jézus alakjában megszemélyesíteni ? Erre Herburger nem ad választ,
valószínűleg nem is gondol az ellenvetésre, mínt ahogy a hippik sem gondolnak
rá, amikor Jézusra emlékeztető külsőségekkel fejezik ki szembenállásukat a hagyo
mányos társadalommal. A filozófus Heidegger és Jaspers eszmevilágában talán azt
mondhatná, hogy itt Jézus valóban megfejtendő "kód", "chiffre" lett, amelyben
az ember érzékelteti egzisztenciális törekvését, transzcendens igényét.

A krízts-krtsztolégía

A teológus természetesen nem beszélhet kötetlenül és egyéni módon Jézusról.
Figyelembe kell vennie azt a történeti jelenséget, amelyet a szentírás és az apos
toli időkig visszanyúló hagyomány képvisel. De mivel az egyház tanúságtételében
arról van szó, hogy Jézus Krísztus az emberré lett isteni személy, az Isten Fia,
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aki életével, karizmatikus tetteivel és főleg feltámadásával igazolta küldetését, azért
Reimarus (XVIII. század vége) óta a kérdés az evangéliumok történetiségére toló
dott át. Ennek jelenleg a Bultmann-féle fázisában vagyunk, amelynek az a köz
ponti témája, hogy a kereszténység szent könyvei a korabeli mitikus kifejezések
kel a hit Krisztusát rajzolják meg, de a történeti Jézusról vajmi keveset rnonda
nak. Ami természetfölötti vonatkozás található bennük, az mind csak a hit kife
jezése, nem valóság. Bultmann óta a krisztológiaí irodalom legnagyobb részt en
nek a vitának a lecsapódása. A szerzők a .Jcrísztológia krízisét" (Schierse) igye
keznek bonyolítani vagy oldozgatní.

A hivő és az igehirdető papság azt tapasztalja, hogy az Újszövetség eleven
Krísztusa helyett "Krisztus ügyéről", "Krisztus-eseményről"olvas. Meg kell emész
tenie az ilyen tételeket: Nem Krisztus csodáit hisszük, hanem a csodatevő Krísz
tusban hiszünk; nem feltámadásában hiszünk, hanem a feltámadt Krisztusban.
Amikor pedig messíásí öntudatáról tárgyalnak, "igyekeznek belé vetíteni a személy
azonosságáról alkotott minden teóriát vagy a mazochizmus határán járó ön elem
zést" (J. Crossan: Concilium, 1969; 756. o.). Az evangéliumok viviszekcióját végző

és eg:rmárf véleményén rágódó szerzők természetesen tudósok, szakemberek akar
nak lenni, egymásnak írnak, nem pedig a nagyobb megismerésre vágyódó és a hi
tet kereső embereknek. Illésnek a tüzes szekérről lemaradt prófétai köntöse he
lyett megelégszenek a tudós tógájával. Az "Isten halála" teológia le is vonta a kö
vetkeztetést, és vallja, hogy Jézus Krisztusról nem mondhatunk semmi természet
fölötti állítást. Művét csak azzal foly tatjuk, ha példája nyomán "emberek leszünk
az emberekért". Ha pedig hiányzik a prófétai tanúskodás, nem csodálkozhatunk,
ha jó szándékú emberek sem tudnak egyebet ismételni Jézusról, mínt a keresz
ténység felé irányuló udvarias szólamokat: ,,0 a szeretetet, igazságosságot, jóságot,
megbocsátást hirdette; milyen békés lenne az élet, ha megfogadnánk tanítását.
Még egy Moltmann is megelégszik azzal, hogy Krisztusban az isteni ígéretek tel
jesedését kell meglátnunk. ezért .a keresztény élet mozgatója és tartalma a remény
(Theologie der Hoffnung, 1969). Pedig János és Pál apostolok az ígéretek teljese
dését abból vezetik le, hogy az Atya a Fiúban egészen és végérvényesen kinyi
latkoztatta magát. A remény alapja az a hit, hogy Jézus Krisztusban az Isten
emberré lett és· feltárt mindent, ami mondanívalója volt az emberiség számára.

Jézus kilétének megfogalmazása

Az ember személyes autonómiájából és célratörő természetéből kiindulva lo
gikusnak találjuk. ha hit hiányában az önmegváltás útjait keresi. Amint előbb

láttuk, a Jézussal foglalkozó regények is alulról akarják megrajzolni a Megváltó
alakját. De az ilyen kísérlet szükségszerűen megreked az immanens problémáknál.
A halál, szenvedés és jövő problémájára nincs megoldása. A bűnt legföljebb az
zal az optimizmussal színteleníti el, hogy a fejlődés majd tökéletesebbé teszi az
embert. Ezzel szemben a kereszténység Krisztusának az a [ellernzőie, hogy feZül1'ól
való és felismerése is természetfölötti hatások eredménye.

Az a hit, amely Jézus Krisztust az Isten Fiának, Megváltónak mondja, törté
neti képződmény, nem elméleti föltételezés. Abban a konkrét közösségben kezdő

dött, amely a názáreti Jézus köré csoportosult és folytatni akarta művét. Ezért jo
gosultságát eredetében kell keresnünk. Első megjegyzésünk az, hogy a kiindulás a
húsvét volt, nem a karácsony. Pedig ma a Jézusról szóló beszédet szerétjük a ka
rácsonnyal, a születéssel kezdeni. Ennek azonban akkor még a nyilvánosság előtt

nem volt bizonyító ereje. Az apostoli igehirdetés nem azzal az állítással kezdődött,

hogy az Ige testté lett és köztünk lakott, hanem olyan hivatkozással, amelyet bárki
ellenőrízhetett, Péter pünkösdi beszédében így fogalmazza meg a tanúságtételt: "A
názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek hatalmas csodákkal és jelekkel, amelye
ket - mint tudjátok - általa művelt köztetek. Ezt az embert gonosz kezek által
e1tettétek az útból, az Isten azonban feloldotta a halál bilincsét és feltámasztotta
őt" (A;pCsel 2,21-23). De az apostolok azt is tudják, hogy a húsvétnak nincs je-

794



Ientősége, ha nem azt pecsételi meg, amire Jézus igényt tartott, hogy ti. ő a Meg
váltó, az Isten Fia. Az apostoloknak azelőtt is volt valamilyen hitük, különben
nem követték volna mcsterüket és nem vártak volna tőle valamit, de csak a feÍ
támadás után szeréztek teljes bizonyosságót kilétéről. Kezdetleges hitük abból táp
lálkozott, hogy Jézus abszolút követelményekkel lépett fel s úgy viselkedett, mínt
Isten felségjogainak hordozója. Karizmatikus tetteire úgy hivatkozott, mint isteni
küldetésének igazojására. De az apostolok hitének a tárgya mégsem az a törté
neti Jézus csupán, akitől a lehetőségeket várták, hanem az, akiben a lehetőségek

megvalósultak. Ezt a megvalósulast nevezték megváltásnak. Jézus nem úgy tá
madt fel. hogy egy ideig még folytatta földi életét, hanem "bement az Atya di
csőségébe". Útja befejeződött, célhoz ért. A megváltáshoz azt kellett igazolni, hogy
imnak az élete ért célhoz, aki azelőtt vándor volt. Az ember .számára csak akkor
van jelentősége a természetfölötti rendnek, az "A tya házának", ha egyedi tudata
szerint remélheti annak elérését, illetve földi létének kiteljesedését. Boldogság
vágyunk is csak akkor elégül ki, ha fogyatékos, törékeny és halálraszánt embersé
günk találja meg a teljességet és a halhatatlanságot.

A húsvét tehát arra késztette az apostoli egyházat, hogy visszatekintsen Jé
zus nyilvános működésére és azon túl, az ószövetségi jövendölésekre. Az evangéliu
mok valóban nem regényhőst, nem mitológtaí alakot rajzolnak meg, hanem á
megváltásról és a Megváltóról beszélnek. Az ószövetségi események és Jézus mű

ködese nyilvánvalóvá tette, hogy Isten belenyúlt a történelembe és előkészít vala
mi végleges megoldást. De a húsvétig csak részleteket lehetett látni. A feltámadás
azonban meghozta az összképet, ahová az egyes részletek beillettek és mínden
értelmet kapott.

Elsősorban meg kellett világosodnía annak a homálynak, el kellett tűnnie an
nak a botránynak, amit a kereszthalál okozott. A messiás-várásnak lényeges része
volt a meggyőződés, hogy Isten uralomra segíti küldöttét, sőt úgy kezeli, mint
fiát. Jézus felfeszítői viszont azt olvasták ki halálából, hogy az Isten elhagyta,
megtagadta. tehát messiási igénye hamis volt. Annál könnyebben vallották ezt, mí
vel viselkedése nem illett bele nacionalista vallási felfogásukba. Az apostolok sok
kal inkább népük gyermekei voltak, mínt hogy maguktól feloldották volna a ke
resztnek ezt a botrányát. Csak isteni közbelépés segíthétte át őket a megtorpanáson.
A megjelenések leírása mutatja, hogy ez sem ment zökkenő nélkül. A valóság túl
természetfölötti és túl nagy volt ahhoz, hogy beleférjen emberi elgondolásukba.
Végül mégis megértik, hogy a feltámadásban Isten jobban igazolta mesterüket, mint
ők egyáltalán elgondolták. Hiszen győzött a bűn és a halál felett s uralma az
örökkévalóságra támaszkodik. Innen visszatekintve merték kimondani, hogy halála
nem volt tragédia, hanem az, aminek ő maga mondta, s amit a próféták hirdettek:
küldetésének vértanúsággal való megpecsételése és engesztelő áldozat. De ugyan
akkor elkerülhetetlenné vált az is, hogy névbe vagy címbe foglalják bele Jézus
személyét. Hiszen a róla szóló kérdés az Istenről szóló kérdéssé vált, aki végleg
bemutatta, mít akar az emberrel, hogyan válaszol tapogatózására. bűnére, imájára
és vezeklésére. Aziránt most már nem lehetett kétség, hogyamegváltás valóság
és az eletnek van értelme, az embernek van jövője. .

A címek megvoltak az ószövetségben: Messiás, Emberfia, Dávid fia, Isten Fia,
Úr, Béke fejedelme stb. Egyik-másikat Jézus is használta, mint például az Ember
fiát, vagy elfogadta azoktól, akik a hitüket akarták megvallani előtte. De a ne
vek jelentése bizonytalan volt. Húsvét után Péter számára ez a két név fontos:
"Isten úrrá és messiássá tette azt, akit ti keresztre feszítettetek" (ApCsel 2,36): Pál
apostol a feltámadásban az istenfiúság bizonyítékát látja: ,,6 test szerint Dávid
nemzetségéből született, a szeritség lelke szerint azonban a halálból való feltáma
dásában az Isten hatalmas Fia lett" (Róm 1,3), mert ott öltötte magára a neki ki
járó dicsőséget. Érthetővé vált az is, miért mondja a zsoltáros, hogy Isten a jobb
jára ülteti .őt és hatalommal ruházza fel minden ellensége fölött (110,1), vagy
miért keresi születését az örökkévalóságban (2,7). Teljes értelmet kapott az Atya
kijelentése, amely a színeváltozásban és a kereszteléskor elhangzott: "Ez az én sze
retett Fiam." Innen pedig már teljes hittel lehetett visszatekinteni azokra az ese-
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Illényekre is, amelyeknek csak Mária volt a tanúja. vagyis a gyermekkor miszté
riumaira. Aki a feltámadásban örök dicsőséget kapott, hogy fiúsága nyilvánvaló
legyen, annak földi szűletése előtt is léteznie kellett, vagyis születése az Isten em
beerélevése volt. Útjának tehát ez az összefoglalása: "Eljöttem az Atyától és a vi
lágba léptem, most elhagyom a világot és visszatérek az Atyához" (Ján 16,28).

Az ember és a Fiú

Jézus életének, tanításának, halálának és feltámadásának az volt az eredmé
nye, hogy benne, a valóságos emberben felismerték az Atya örök Fiát, de úgy,
hogy isteni személyisége nem' csorbította a szigorú egyistenhitet. Ez a szenthá
romságí vonatkozás most messzire vezetne, azért inkább csak arról szólunk, hogyan
lehet Ő, az ember, isteni személy. Az egyházatyák korában a Kalkedoni zsinat (451)
egyensúlyt teremtett az ellentmondó nézetek között, és így fogalmazta meg Krísztus
mísztéríumát: Benne az isteni és emberi természet a Fiú személyében egyesült,
vagyis az isteni személy egyszerre, elválaszthatatlanul. de össze nem keverve bir
tokolja az isteni és emberi természetet. Ez a meghatározás azonhan csak a sztatí
kus létet tükrözi, de nem világítja meg Krisztus fiúságát, továbbá istenségének és
emberségének dinamikus kölcsönhatását. Ezért jobb, ha az elméleti fogalmak he
lyett a konkrét emberből és Krisztus konkrét viselkedéséből indulunk ki.

Az ember személviségét az egyszeri, megismételhetetlen én-tudat fejezi ki. Egész
életén át ő maga élményeinek hordozó alanya, illetőleg forrása. De ugyanakkor
átéli azt is, hogy léte rajta kívül álló forrásból ered és állandóan útban van vala
mi felé. Más szóval: mindent kívülről kap és érzi, hogy valamit el kellene érnie,
valahol ki kellene kötnie. Ez a kétirányú nyitottság az ember transzcendenciája.
Allandó bontakozásban van, célokat valósít, keresi a tudást, a boldogságót. A bon
takozás a halálig tart, csak ott válik azzá, amívé tehette magát.

Ha mindezt Krisztusra alkalmazzuk, rögtön feltűnik egyéni misztériuma. Nála
a kétoldalú nyitottság helyébe lép ez a kijelentés: az Atyától jöttem, az Atyához
megyek. Nála az ember transzcendenciája konkrét formát ölt és teljes határozott
sággal az Isten felé mutat. Más ember csak azt éli át. hogy mindent kívülről kap,
Krisztus azt állítja, hogy mindent az Atyától kap: tudását, erejét, dicsőségét. Mi
csak azt tudjuk, hogy a nyitott jövő felé haladunk, Krísztus visszatér az Atyához.
Bennünk a rejtelmes emberi kötelességérzés - a Kant-féle "Du sollst" - dolgo
zik, Krisztus minden lépésében az Atya akaratára hivatkozik. Tizenkét éves korá
ban "az Atya dolgaiban akar lenni", küldetése felől soha nem kételkedik: azért
jött, hogy kinyilvánítsa az Atyát az emberek előtt. Ellenfelei előtt azzal igazolja
magát, hogy nem saját dicsőségét keresi, hanem az Atyáét. Szembeállítja magát
hallgatóival : Ti alulról vagytok, én felülről vagyok (Ján 3,23). Életét ebben foglalja
össze: megdicsőítette az Atyát, s csak egy kérése van, hogy az Atya is dicsőítse

meg őt (Ján 17,5). Aki eredetében és céljában ennyire az Atyától függ, az csak a
Fiú lehet. De fiúsága túllépi a földi kereteket. Mielőtt Abrahám lett volna, ő már
volt, sőt a világ teremtése előtt az Atyáéhoz hasonló dicsőséggel rendelkezett. A
példabeszédek szelgátval szemben ő a Fiú, az örökös. Nem akármilyen próféta,
hanem olyan, akinek az Atya mindent átadott, sőt arra is van hatalma, hogy az
Atyától elküldje az igazság Lelkét. Fiúsága annyira örkk és bensőséges, hogy ő az
Atyában van, az Atya pedig őbenne, azért aki őrá néz, az Atvát látja (Ján 14,10).
En-tudata ebben csúcsosodik: "En és az Atya egy vagyunk" (Ján 10,30).

Krisztus misztériumát így is összefoglalhatjuk : ő nem mint ember néz Istenre,
hanem mínt a Fiú néz az Atyára. Vagyis ami bennünk emberi, az őbenne fíúsággá
válik. Embersége tehát nem magára öltött jelmez, hanem pontos kifejezése örök
fiúságának. Ebből pedig az is következik, hogy isteni személyisége az emberi sze
mélynek, az én-nek a helyét tölti be. Emberi tudatának és viselkedésének a köz
pontja a Fiú személye. A két természet nem azt jelenti benne, hogy egyszer em
bernek máskor Istennek érzi magát. Ö egy valóság: az örök Fiú, aki emberségén
keresztül fejezi ki magát.
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A megváltás szempontjai

Már említettük, hogy az emberi személy időben bontakozik ki, életének egész
történetével fejezi ki magát, s alakulását csak a halál zárja le. Krisztus "minden
ben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt", tehát ez a törvény őrá is érvényes. F:lete
folyamán egyre jobban megmutatta, hogy az Atyától jött, őrá tekint vissza, őt

képviseli, hatalmát, szentségét, az emberek iránt való magatartását hordozza.
Vagyis emberséget egyre jobban belevonta abba az örök párbeszédbe, amely fenn-o
áll az Atya és Fia között, Kimutatta azt is, hogy egyre jobban átadja magát alj;
Atya szolgálatának és semmit sem tart vissza magának. Az önátadás a halálban

.érte el a tetőfokát, itt mutatkozott egészen Fiúnak, azért erre már csak a meg
dicsőülés következhetett. Az emberi élet teljes ábécéjét használta fel arra, hogy
Isten Fiának mutassa magát, ez pedig már a megváltás bejelentése. Ha az em
beri természet és élet alkalmas arra, hogy benne és általa az isteni személy kife
jezze magát, s hogy tükröződjék benne az Atya és a Fiú örök párbeszéde, akkor
igazolva látjuk, hogy az ember eredeti elgondolás szerint is az Isten képe, tehát
célja és személyes igényeinek kielégítése csak az Isten világában kereshető. A
megváltás abban áll, hogy Krisztus mint valóságos Fiú, belevonja embertestvéreit
az Atyával fennálló viszonyába, vagyis fogadott gyermekekké teszi. Ezt az álla
potot nevezzük megigazulásnak. kegyelemmel való töltekezésnek.

Krisztus tehát nem csupán erkölcsi vagy szociális hatást akar gyakorolni, ha
nem hazavezetni az embert az Atyához. Az ő műve nincs bezárva földi, imma
nens keretek közé, hanem az élet transzcendens törekvéseit elégíti ki. Teológiai
nyelven azt mondjuk, hogy a műve eszkatologikus, vagyis a végső célt, a teljes
megoldást hozza, aminél több és újabb nem jöhet. Erre a biztosíték az, hogy iga
zolta istenfiúságát s a feltámadásával bemutatta, hogy hol köt ki az istengyermeki
élet. A kereszténység nem tud és nem is akar más bizonyítékot. Ha ő testi való
ságában hazatért az Atyához, akkor az üdvösség lehetősége elvben biztositva van
rníndenkí számára. Annál inkább, mivel ő az üdvrendben hivatalból képvisel min
den embert. Ha egyszer az örök Fiú, a valóságos isteni személy közénk jön, bele
születik családunkba, akkor azonnal fejünk és közvetítőnk lesz, s ezt a szerepet
tudatosan vállalta. Mégpedig nem akárhogyan, hanem a legkifejezőbb módon. Or
vosnak tudta magát, akire éppen a betegeknek van szükségük, olyan pásztornak,
aki utána megy az elveszett báránynak is. Arról az Atyáról beszélt, aki a tékozló
fiút is visszafogadja és aki a kenyeret kérő gyermekének nem ad követ. Igazolta,
hogy Isten nem iszonyodik a gyarló embertől és nem fél a bűnétől.

De ezzel megadta a vallási programot is számunkra. Utaltunk arra, hogy az
emberi személy a halálig alakul és bontakozik. Krisztusban az emberi természet és
az élet minden vonatkozása az örök fiúság kifejezője lett. A feladat mindenkí
számára az, hogy saját gyarló emberi természetét egyre jobban belevonja az Is
tennel, mint atyával fennálló kapcsolatba és ezáltal gyermekévé váljék. Ez a prog
ram volt a kereszténység újdonsága, s az is marad mindvégig, A folyamat meg
kezdődik a hittel, amennyiben elfogadom, hogy az Atya Fiában felkarolt bennün
ket (Ef 1,6), folytatódik a reménnyel, amely által Krisztus társörökösének érzem
magam (Róm 8,17), s kibontakozik a szerctetben, amellyel kifejezést adok Isten
és az embertársak iránt való elkötelezettségemnek.

Természetünknek az istengyermekségbe való bevonása nem megy zökkenő és
egyéni küzdelem nélkül. Krisztus mínt Isten Fia született a világra, de a mi földi
természetünket vette magára - az apostol nyelvén a "bűn testében" jelent meg
(Róm 3,3) - azért neki is keresnie kellett az Atya akaratát, hangos kiáltással
imádkozott ahhoz, aki "meg tudta mentení a halálból" (Zsid 5,7), a szenvedésből

engedelmességet kellett tanulnia (uo. 8), s csak a halálban adhatta át magát fenn
tartás nélkül az Atyának, mínt léte értelmének. Nem csoda, ha saját követését
kereszthordozásnak nevezi. Ö szerette a világot, de tudott lemondani a világról.
Mivel gazdag volt, tudta egészen kiüresíteni magát.

Azóta is a hitnek meg kell küzdenie a kereszt balgaságával. a reményt pró
bára teszi Isten látszólagos gyengesége, a szeretetet nehezíti a gondviselés érthetet-
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lenségo és a gonoszság látszólagos fölénye. Mégis rájövünk, hogy szernélyiségünk
ebben a küzdelmes életben teljesedik. A megváltás révén az is a naggyá-levés
:eszköze lehet, amitől visszarettenünk. Krisztus ezt az életet váltotta meg, tehát
nemcsak a siker, az alkotás és az öröm visz előre bennünket az istengyermekség
útján, hanem az is, ami akaratunk ellenére keresztezi terveinket. A türelem, a
lemondás, a megbocsátás, a nagylelkűség, a szenvedés elviselése nem iktatható ki
az életből. Ezek éppúgy hozzátartoznak a szeretet gyakorlásához. mint a lelkiisme
retes munka, a vállalkozó kedv és az igazságosság. Krisztusban az Isten úgy lett
'emberré és úgy nyilvánította ki magát az emberi élet egész ábécéjében, hogy va
'lóban mindenkinek példaképe lehet, és az élet minden vonatkozásában Isten gyér
mekeinek érezhetjük magunkat: egészségben és betegségben, sikerben és megaláz
tatásban, békében és üldöztetésben, sőt a halálgyötrelemben is. Azok ideologizál
ják el az alakját, akik saját világmegváltó gondolataik igazolását keresik benne.
.Akik az összképet feledve megrekednek türelménél, a szelídségről mondott sza
vaínál, a míndent elnéző megbocsátásánál vagy esetleg ostorforgató szigoránál. Mé:
jobban kiüresítik alakját azok, akik csak szabadsághőst vagy a zavartalan béke
álmodozóját vélik benne felfedezni. Az evangéliumok olyan Krisztust állítanak
:elénk, aki egészen Isten és egészen ember. Az Isten szentségével elutasít minden bűnt

és megalkuvást, de isteni irgalmával és emberi szívével megértést tanúsít a "test gyen
gesége" és a "megrokkant nád" vagy a "füstölgő mécses" iránt. Már Pál apostol
megmondta, hogy őt csak "lélek szerint", azaz hitből lehet megismerni, nem pe
dig "test szerint" (2 Kor 5,16).

SCHRAMM FERENC

IZ ~JF~LI MISE N~PI SZOKíSlllIlK TÖRT~NET~BÖL
Számtalan feljegyzés tanúskodik róla, hogy hazánkban nemcsak a szentestét, de

még az éjféli misét is annyira átszőtte a nép a maga ünneplési módjának színe
sen sajátos szálaival, hogy a papság minden kigyomláló igyekezete ellenére szinte
napjainkig fellelhetők. Kodály Zoltán is találkozott ezzel a jelenséggel, s mint
1916-ban az Ethnographiában beszámol róla, menyheí adatközlői szerint "még úgy
ötven esztendő előtt a karácsonyi templomozás vígabb volt mint manapság. Külö
nősképpen az éjféli mise alatt szokás volt néhány olyan nóta, amelyekre táncolni is
iehetett volna. Ahogy pedig az akkori kántor megeresztette hozzá az orgonát: tisz
tára úgy szólt, mint a duda."

A katolikus népéletet legalaposabban ismerő Bálint Sándor írja, hogy régen
Szegeden az éjféli mise alatt a pásztorok dudáltak a templomban a kis Jézus
tiszteletére. A tápaí hívek még ma is megkívánják a kántortól, hogy éjféli misen
dudaszerű hangzatokat csaljon elő az orgonából. A Vác melletti Diósjenőn akanász
úrfelmutatáskor betülköl a megszületett Jézus tiszteletére a templomba.

Az Esztergom megyeí Nagyölved község lakóinak is megvolt a maguk sajátos
szertartása az éjféli misére, mint a Főszékesegyházi Könyvtár MSS II. 163. szám
alatt őrzött kézirata bizonyítja. Katalógus-adta címénél (A na.gyölvedi templomban
szokásos énekek és ájtatosságok) többet találunk benne; templomi, iskolai rendtar
tást, körmenetek rendjét egyaránt szabályoz szerzője, megörökítve énekei között
Az Adám siralma címen országszerte ismert panaszt is. Jóllehet a magát meg nem
nevező szerző nem ír dátumot a csaknem 400 oldalnyi kéziratban, de gyakran hi
vatkozik Bozóky Mihály énekeskönyvére. főleg dallamainak ad notamjára, mely
1797-ben jelent meg, előtte tehát nem készülhetett a kézirat. Advent negyedik és

'nagyböjt ötödik vasárnapján pedig azt olvassuk, hog)' a kántor tartsa meg egyedül
a litániát, mert a plébános káplánjával együtt ebéd után mindjárt a filiába, Ku-
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