
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

Sorsunk. a halál után

Xavier- Lécn-Dufour tanulmánya

"Hiszek a test feltámadásában és az örök életben - ez' az a formula, amely
lyel minden keresztényhez hasonlóan megvallom a hitemet abban, hogya halál
után vég nélküli élet következik, egy olyan' újfajta élet, amely átalakítja It földi
életet és egyben beteljesíti, de anélkül, hogy bármi is veszendőbe menne, ami
ezt az életet jellemezte. .

Nos, mi ez a test, amelyről a Hiszekegy beszél? Vajon az a test-e, amelyet
most látunk és amelynek révén kifejezzük magunkat, és azt jelenti-e a föltáma
dás, hogy újra magunkra ölt jük ezt a földön hagyott testet? Másrészt míkor kö
vetkezik be ez a föltámadás. Vannak teológusok, akik kijelentik, hogy ez a föl
támadás a halálban következik be, (így L. Boros és P. Benoit). Ez esetben azonban
mí értelme van annak, hogy az idők végéről is beszéljünk, amikor a test feltá
madása majd bekövetkezik?"

A fenti sorokkal kezdi a francia jezsuiták nagytekintélyű folyóíratában, az
Étudesben Xavier Lécn-Dufour neves francia teológus azt a tanulmányát, amely
lyel a magyar olvasókat meg szeretném ismertetni. A tanulmány megértéséhez
azonban el kell mondani létrejöttének körülményeit, és néhány szót kell szólni
magáról a szerzőről.

Xavier Léon-Dufour [ezsuíta, a Lyon-Fourviere-í teológiai fakultáson a bibliatu
domány professzora. Még a múlt év elején jelent meg Resurrection de Jésus et tnessaqe
pascal (Jézus feltámadása és a húsvéti üzenet) című könyve. A könyv nyomán
hatalmas vita keletkezett először csak a szaksajtóban, majd - mint a svájeí
Orientierungnak adott interjújában maga Léon-Dufour mondotta el - a közön
ség szélesebb rétegeiben is, ahol szintén nagyon megoszlottak a vélemények. Vol
tak, akik hálálkodó leveleket írtak a szerzőnek, elmondva, mennyire segített ne
kik a könyv, hogy a feltámadott Jézus titkához közelebb kerüljenek, míg voltak,
akik magukévá tették a vádat, amely egy katolikus hetilapban jelent meg, és
amely szerint Léon-Dufour a kereszténységnek valamiféle gnosztikus koncepció
ját vezeti be, és kiüresíti a föltámadás történeti realitását.

Valójában semmi sem állt ennél távolabb a neves szerzőtől. Hogy ennek el
lenére részben ilyen meg nem értésbe ütközött, annak talán az is oka, hogy olva
sóinak tekintélyes része csak nagyon kevéssé járatos az ún. strukturalista mód
szerben, amelyet Lécn-Dufour alkalmaz. Ű ugyan nem tartozik a strukturalizmus
reprezentánsaí közé és nem is abszolutizálja ezt a módszeH, de nagyon hasznos
nak tartja, amikor a rendelkezésünkre álló szövegek alapján egy olyan mísztéri
umot kell megközelítenünk, mint amilyen a föltámadás. Egy évvel könyvének meg
jelenése és az általa keltett viharok elülte után ez év áprilisában az Esprit ha
sábjain amolyan utószó-Iélét írt, ebben a témakörben megjelent írásaihoz, és itt
mondja el, hogy a kérdésben elmélyedve legfeltűnőbb tapasztalata az, mílyen
sokféle kifejezéssel írja le már maga az újszövetségi szentírás is azt a hitet, hogy
Jézus a halál után ismét é}: Isten feltámasztotta, megdicsőítette, fölmagasztalta,
ő a mi Urunk, avagy Krisztus él, életre kelt, feltámadott ... Már ezért is úgy érez
te, a lényeges dolog tulajdonképpen nem magának az eseménynek a rekonstruálá
sa, hanem annak a misztériumnak a körüljárása és megközelítése, amelyet ezek
a szavak kifejeznek. Itt jutott el ahhoz a jellegzetesen strukturalista megkülön
böztetéshez, amelynek Ismerete nélkül nem lehet igazán megérteni érdekes fej te
getéseít.
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Magyar nyelven nem könnyű feladat pontosan visszaadni azt a megkülönböz
tetést, amelyet Léon-Dutour - és a strukturalizmus - a Langage és a parak kö
zött tesz, mégis figyelembe kell vennünk, mert ennek döntő szerepe van egész
gondolatmenetében. A langage szótári magyar megí'elelője: nyelv, beszéd, kife
jezésmód. Lécn-Dufour elmagyarázza, hogya langagé szón ő mindenekelőtt mind
azt érti, ami egy nyelv rendszerében kifejeződik, tehát mindazok a járulékos ele
mek is, amelyek egy világot, egy kort strukturálnak, tehát az intézmények, a !l:ul
túra, a mentalitás. Az egyszerűség okáért a szövegben mi itt a nyelv vagy nyelv
használat szót alkalmazzuk majd, de míndig tudatában kell lennünk annak, hogy
Lécn-Dufour ezt a kifejezést saját bevallása szerint különböző szinteken alkalmaz
hatónak tekinti. Ilyeri értelemben beszél majd ő a föltámadás nyelvéről (nyelv
használatáról) és a fölemelés, fölmagasztalás nyelvéről anélkül, hogy ezekben csak
egyszeru szavakat látna.

A parole, vagyis a szó Lécn-Dufour használatában a nyelv megvalósítása és
gyakorlása akár az egyesek, akár a közösség által. A szerző itt a nagy nyelvész
re, Ferdinand de Sanssure-re hivatkozik, aki szerint a szó olyan értelemben "ki
vitelezi" a nyelvet, mint ahogy a zenész "kivitelezi" a pa,rtitúrát. Ennek megte
lelően van olyan apostoli szó," amely például az első Korintusi levélben (15,3-5)
a föltámadás nyelvét használja, míg egy ugyanilyen apostoli szó az első Timo
theusban (3,16) a fölmagasztalás, az egzaltáció nyelvét.

Ehhez kapcsolódva mondja el Lécn-Dufour az Orientierungnak adott nyilat
kozatában, hogy idevágó munkásságának egyik fő tárgya éppen a húsvéti üze
netnek ez a hermeneutikája, "Mint tudják - mondja szó szerint - ma sokan van
nak azon a véleményen, hogy a föltámadás kifejezést helyesebb lenne az élettel
fölváltani, eszerint elegendő lenne kijelenteni, hogy Krisztus él. Úgy gondolják, hogy
kortársaink számára ez érthetőbb lenne és többet mondana. Szeríntern azonban ez
tévedés. Ha ugyanis csak annyit mondok, hogy Jézus él, akkor rniben különbözik
ez az élet mondjuk Mozart életétől, aki számomra akkor is elevenné válik, ha va
lamely szimfóniáját hallgatom. Az kétségtelen, hogy ha a föltámadásról beszélek,
azt kockáztatom, hogy nem értenek meg. Ha azonban az.t mondom, hogy Jézus
él, akkor azt kockáztatom, hogy félreértenek."

E néhány magyarázó bekezdés után lássuk, mit ír Lécn-Dufour a már idézett
Études-beli tanulmányban. Szerinte, ha meg akarjuk találni. azt a nyelvet, amelyen
a mai emberrel a mai fogalmi környezetben közölhetjük a feltámadást, át kell te
kintenünk, honnan ered az idevágó hagyományos, klasszikus nyelvhasználat.

Klasszikus értelemben a halottak feltámadását úgy képzelték el, hogy az idők

végezetével minden ember visszanyeri majd testét. Ez lesz az utolsó ítélet, amely
által a világ végén a világ beteljesedik. Ebből azonban, ezt jól érezték az emberek,
még nem derül ki, hogy mi az egyes ember egyéni sorsa a halál után. Ezért szá
moltak az individuális véggel is. A klasszikus katekizmus, mint tudjuk, beszél a
különítéletről, amelynek révén a testtől elvált lélek sorsa eldől. Eszerint a halál
pillanatától kezdve a lélek sorsa vagy a visio beatifica, azaz Isten boldog színe
látása, szükség esetéri csak a tisztítótűz megjárása után, avagy a pokol, vagyis
az Istentől elszakított lét. Ez a két állítás azonban, amely egyrészt a végítétet
ről, másrészt a különítéletről szól, proelémát okoz annak, aki meg szeretné vlzs
gálni, hogyan létezhetnek ezek egyszerre. A probléma egyik megoldása volt az a
föltételezés, hogy alélek teljesen boldog, amíg el van választva testétől az idők vé
gezetéig. Viszont mit ér az olyan lény boldogsága, aki nincs testének teljes birtokában.

Már a középkorban rendkívül érdekes vita zajlott le ezzel a kérdéssel kapcso
latban. A vitában két egymást követő pápa került ellentétbe egymással. Az egyik
XXII. János, a másik az őt követő XII. Benedek. XXII. János, aki rendkívül ér
zékeny volt a hagyományok és bizonyos. szeritírási megfogalmazások iránt, azok
nak az egyházatyáknak a nézetét tette magáévá, akik szó szerint véve a Jelenések
könyvének szavait (6,9), amelyek szerint a testtől elvált lelkek v.értanúk, akik tü
relmetlenül várják az oltár alatt, míg a tanúságtevők száma teljes lesz, az igazak
boldogságának tökéletlen [ellegét' hangsúlyoztak, már csak azért is, hogy a gnosz-
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tikusokkal szemben az anyag értékét hangsúlyozzák. Nemcsak Origenes, Hilarius,
a két Ciril, Aranyszájú Szent János és Agoston, de a XI. századi Szent Bernát is
úgy vélte, hogy a szentek csak arra várnak, hogy az igazak mínd összegyülekez
zenek az idők végén. XXII. János pápa tehát arra a következtetésre jutott, hogy
az igaz lelke, még ha halála után a mennyországba kerül is, nem részesülhet Isten
boldog színelátásában,

Henri de Lubac Catholicisme című könyvében vizsgálja, mi vezette az egyház
atyákat és Szent Bernátot is erre a megállapításra, és három okot is' talált. Elő

ször is, hogy a szeritírás az igazak jutalmazását összeköti az utolsó ítélettel. Itt
volt aztán a millenarízmusba vetett hit: az a hiedelem, hogy a paruzíát, vagyis
Jézus új megjelenését egyezeréves periódus előzi meg, amely valamiképpen meg
hosszabbítja a földi életet, ez alátámasztotta azt a föltevést, hogy az embereknek
az idők végezetéig várniok kell. Emellett az első évezred keresztényeiben nagyon
erősen élt az üdvösség szocíális jellegébe vetett hit. "Szívesen képzelték el, hogy
az egyház - írja de Lubac -, csak akkor mehet az égbe, ha már győzedelmes

kedett. Amíg a küzdő egyház szerepében van, addig, az akkori, persze kissé zava
ros elképzelések szerint, egyetlen tagja sem részesülhet a teljes győzelem örö
mében:' De Lubac szerint mindez voltaképpen hibás értelmezése volt egy alap
jában valóságos okozati összefüggésnek.

Mindenesetre XXII. János nézetei heves ellenállást váltottak ki a kortár
sak körében, olyannyira, hogy halálának előestéjén visszavonta véleményét és
megvallotta azt, amit utódja azután ünnepélyesen kihirdetett. XII. Benedek, az
utód, Benedictus Deus' kezdetú bullájában jelentette ki, hogy az igazak haláluk
pillanatától kezdve bírják a boldog színelátást anélkül, hogy föltámadásra várná
nak. Ez a megállapítás egy mélységesen és hitelesen keresztény meggyőződésből fa
kadt, amely szerint az emberi személviség nem maradhat tartósan a tehetetlenség
állapotában, Isten látása nélkül. Tény az, hogy nagyon sok újszövetségi szöveg
állftja, hogy a halál pillanatától kezdve együtt élünk Istennel. Szent Pál a filip
piekhez írt levelében (1,21) ezt mondja: "Vágyom a halált, hogy együtt legyek
Krisztussal". Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az újplatonista
hellenizmus már kezdettől fogva befolyásolta és fokozatosan át is járta a keresz
tény gondolkodást. Ennek következménye lett, hogy az eredeti hitbeli bízonyossá
got egy olyan antropológia segítségével fejezték ki, amely a lélekben és a testben
nemcsak az élő lény kétféle aspektusát különböztetí meg, hanem olyan szubsztan
cíáknak (önálló létezőknek) tekintette ezeket, amelyekből az ember összeáll, és így
elképzelhető, hogya halálban a lélek elválik a testtől, hogy bemenjen az örök
boldogságba, vagy a szenvedésbe.

XII. Benedek és a bulláját követő katekizmusok szerint tehát mindaz, ami lé
nyeges, már a lélek sorsával eldől, hiszen az igaz lelke míndjárt a halál után a
mennyországba megy, Amiből persze az következnék, hogy a feltámadás már csak
afféle járulékos kiegészítése a lényegbeli boldogságnak. Ugyanakkor Szent Tamás
teljességgel elutasította ezt a következtetést. És Léon-Dufour szerínt lényegében
ez a probléma magja. Az tudniillik, hogy ha a halált követő boldog színelátásban
már minden megadatik, mit tehet még ehhez hozzá az idők· végén bekövetkező

föltámadás. Fölteszi azonban a kérdést, hogy amikor ehhez a megoldhatatlansághoz
eljutottunk, vajon nem azt kell-e felismerni, hogy a kérdés már eleve helytelenül
lett fölvetve, és voltaképpen nem két valóság között áll fenn feszültség, hanem
ugyanannak a valóságnak két, egymást kiegészítő szemléltetése, bemutatása, nyelv
használata (langage) között, amelyekkel az 'ember arra törekszik, hogy a halál utá
Ili létezés egyetlen misztériumát a maga teljességében megragadja.

Dufour szerint ha ennek a problémának a megoldását keressük, a biblia nyel
"éből kell kiindulnunk, hiszen az egyház is mindig a biblia nyelvére hivatkozik,
bármilyen kor embereihez szóljon is.' A biblia nyelvét és koncepcióját viszont két
posztulátum (gondolati követelmény) határozza meg. Az első Istenre vonatkozik.
Amíg rni, egyfajta naturalista filozófiától ~ltelten úgy képzeljük, hogy, természetes
dolog, hogy élünk, a biblia szerint egyedül Jahve él. 6 az az e&yedül élő, aki
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"halált hoz és életre kelt", mondja Annaniás éneke. Minthogy pedig egyedül
Isten él, az embert mindenkor csak Isten kegyelme élteti. Ami azt jelenti, hogy
párbeszédes viszonyban van Istennel, és ez az a viszony, ami az ember létét létre
hozza. Nem: mondhatom azt, hogy: Isten és én, mindketten vagyunk, hanem azt
kell mondanom: "Isten van és én is, én azonban Isten által vagyok". Nem emel
hetem magam egy szintre Istennel, hiszen az ő kegyelmébőllétezem és az életem
nem más, mint részvétel Isten létében. Ez a biblia koncepciója.

A biblia másik posztulátuma antropológiai természetű. Amíg mi a már fen
tebb is említett görög gondolkodásmód neveltj eiként hajlunk arra, hogy az embert
úgy tekintsük, hogy az két szubsztanciából, a testből és a lélekből tevődik össze,
(a kettő közül a lélek a halhatatlan és a test az az' anyag. amely ideiglenesen
rendelkezésére lett bocsájtva), addig a biblia szerint az ember egyetlen egység.
Ebben a koncepcióban az ember úgy jelenik meg, mint megelevenedett és szellem
mel áthatott test és nem úgy, mint testet öltött lélek. Amíg tehát mí gyakran
úgy fogjuk fel a halált, hogy az a lélek elválása a testtől, addig a biblia embere
szerint ha az ember meghal, míndenestől leszáll egy föld alatti helyre, a Séolba,
hogy ott továbbra is testí" életet éljen, ez azonban olyan összezsugorodott; beszű-

·kült lét, hogy már nem nevezhető többé életnek. Tehát amikor az ember meghal,
megszűník élni, noha továbbra is létezik.

Ez a két posztulátum határozza meg, rníként érti a biblia a föltámadást. A
biblia írói nem-ismerték a lélek halhatatlanságába vetett hitet. Amíg a szomszédos
népek, a görögök vagy az egyiptomiak viszonylag hamar eljutottak a halhatatlan
ság valamifajta fogalmáig, a zsidók ezt a hitet a Krisztus előtti II. századig nem is-

·merték. A biblikusok ma többé-kevésbé megegyeznek abban, hogya döntő for
dulatot az Antiokhosz Epiphané által indított üldözés hozta a Krisztus előtti

167. évben. Ennek sok vértanúja volt, és az ő haláluk után alakult ki az a hit,
hogy az igazságos Isten nem hagyhatja il Séolban, vagyis az élet nélküli létezés
állapotában azokat, akik az -élő Isten tanúí voltak, hanem igazságosságában vísz
szaadja nekik az életet. Ettől kezdve hittek a zsidók abban, hogy a föltámadás
lehetséges, de ezt nem úgy képzelték el, hogy a test újjáéled, vagy hogy a lélek
eltávozása után új testet kap, vagy akár a hellenizált kereszténység megfogal
mazása szerint' a saját testét, ami már holttest volt, kapja vissza, hanem a föl
támadás a teljes életre érkezést jelenti, mégpedig egy teljesen új létforma és annak
teljesen új megnyilatkozása révén. A biblia nyelve tehát már kezdettől fogva
nagyon távol volt a lélek halhatatlanságának hellenista koncepciójától. A biblia
nyelvhasználatában a test feltámadása, vagyis a teljes személyiség feltámadása nem
kiegészítője a lélek halhatatlanságának, hanem ez maga az igaz ember végső

sorsa.
Persze fölmerül a kérdés, meghatározhatjuk-e pontosan a bibliai föltámadás

természetét. A szentírás által nyújtott erre vonatkozó koncepciók, ugyanúgy, mint
a korabeli zsidó szövegek, nagyon sokfélék. Ingadoznak a szélsőségesen materialista
és a szélsőségesen spirituális magyarázatok között. Az előbbit alkalmazza az evan
géliumokkal egyidős Baruch apokalipszis, amely szerint: "a föld visszaadja a ha
lottakat, amelyeket kapott, úgy, ahogy én adtam oda neki, úgy támasztja fel
öket. .. Azok, akik ma ismerik egymást, kölcsönösen újra felismerik egymást' és
az ítélet akkor lép érvénybe ..." Szerit Pálnál is találkozunk a kérdés ilyen jel
legű kezelésével. Ugyanakkor a spirituális irányzat szerint a feltámadottak az an
gyalokhoz hasonlitanak majd, és olyanok lesznek, mint a csillagok. Közős vonása
mind a két irányzatnak, hogy megmutatja, mennyíre törekedtek az emberek egy
olyan állapot leírására, amely voltaképpen leírhatatlan. A biblia azonban min
denképpen arra int bennünket, hogy a megdicsőült test leírásával kapcsolatban

·maradjunk rendkívül mértéktartóak.
Ez annál is inkább indokolt, mert mint Lécn-Dufour a továbbiakban megálla

pítja, a feltámadással kapcsolatos. az előbbiekben ismertetett nyelv nem az egyet
len volt annak elmondására, hogy mí történik a hivőkkel a halál után. Van egy
másfajta nyelvhasználat Is, amely arra törekszik, hogy ugyanazt kifejezze, amit

758



az előbbi: ez az "egzaltáció", vagyis a Iölmagasztalás, vagy fölemeltetés kifejezést
használó nyelv. Ez abban különbözik az előbb ismertetettől, hogy amíg amaz egy
történeti sémának engedelmeskedett, amelyben előtt-ről és után-ról van sző, amely
ben tehát az ember időbeli határvonalat húz a halál előtti és utáni élet között,
addig ez a másik séma, amely apokaliptikus eredetű, ugyanazt a dolgot a lent és
a fönt megkülönböztetése révén próbálja kifejezni. Mindennek a megértéséhez
azonban szólni kell a zsidó kozmológiáról.

A zsidók a földet lepénynek képzelték. amely alatt egy alagsor terül el: a po
kol, vagy Séol, míg a fejük fölött Isten lakóhelye van. Egy nagyon régi hagyo
mány szerint, amely jóval korábbi mint a feltámadás hagyománya, úgy vélték,
lsten annyira igazságos, hogy nem hagyja a igazakat a: halál szakadékába süly
lyedni. Az igaz halálát tehát úgy képzelték. hogy az fölemeltetés, égbe emelés.
Az ószövetség Hénok és Illés ilyenfajta égbe emeléséről beszél. A zsoltáros is így
énekel: "lsten kiragadja életemet. a halál kezéből és fölemel engem" (Zsolt 49,16),
vagy egy más helyen: "Jobbomnál fogva vezettél engem és továbbirányítasz ter
veid szerínt, majd később dicsőségben fölmagasztalsz" (Zsolt 73,23-24). Látjuk, hogy
újra meg újra visszatér a "ragadni", ,.fölemelni" ige, ami azt a mélységes vágyat
fejezi ki, hogy az ember nem akar elszakadni Istentől. Ezt a hitet, a reménységet
fejezi ki lzaiás próféciája és a Bölcsesség Könyve is. És ebben a hagyományban
fejezték ki az első keresztények a halála után is élő Jézussal kapcsolatos élmé
nyeiket. Szent Pál például, amikor a filippiekhez írott levél második részében
Jézus sorsáról beszámol, azt írja, hogy Jézus önként szállt le. a halálig és a ke
reszthalálig, de nem említi a feltámadást, hanem csak a fölemelést az égbe. Igy
beszélve - és egész sor más szöveg is van még, amely ily módon reflektál a halá
la után is élő Krisztusra -, a keresztények egy olyan nyelv segítségével szóltak,
amely nem horizontális vetületet alkalmaz, tehát nem olyat, amelyben előtt és utan
van, hanem egy olyat, amelyben nincs szó az idők végéről, legkevésbé Jézussal
kapcsolatban. Ebben a.gondolkodásmódban és nyelvben a közönséges idő megáll,
és a fönt és a lent jut döntő szerephez. A lent az, ahonnan az igaz fölemelkedik
az égbe.

Hogy mennyire tartós ez a második nyelvhasználat, azt mí sem bizonyítja job
ban, mint a Szűz Mária égbe emeléséről szóló dogma. Ö ugyanis "fölvétetett" az
égbe. Amikor ezt a dogmát definiálták, el akarták kerülni annak a kijelentését,
hogy Mária meghalt. Ehelyett egy hagyományos beszámolóra hívatkoztak, amely
szerint Mária élete végén "elszenderedett". Lécn-Dufour úgy gondolja, hogya dolog
mélyén, és kétségkívül nem tudatosan, a dogma megfogalmazél olyan nyelvhasz
nálatnak engedelmeskedtek, amelyegyediIl Jézus Krisztus számára tartja fenn
az időben való feltámadást. Amikor eltekintettek annak kijelentésétől, hogy Mária
meghalt, elkerülték azt, hogy valaki úgy érthesse, hogy feltámadott; ezzel szemben
kijelentik, hogy a Szűzanya testével és lelkével együtt emeltetett föl az égbe, mínd
járt életének a végén, hogy ne kelljen azt mondani, hogy halála után. Mária sor
sa ilyen módon a fent és lent nyelvhasználatával került megfogalmazásra, ami,
mint az az eddig' mondottakból kiderül, a második lehetséges mód az igazak sor
sának leírására.

Látjuk: hogy akár feltámadásról akár felemelésről vagy felmagasztalásról be
szélünk, mindenképpen arról a kijelentésről van szó, hogy az igaz a maga teljes
ségében van Istennél vagy Isten közelében akár az idők végén, amennyiben feltá
madásról szólunk, akár a halál pillanatától kezdve, ha a felemeltetésről van szö,
A két nyelvhasználat nem zárja ki egymást, sőt mandegyik igényli a másikat is,
hogya misztériumot a maga egészében megragadhassa. Bizonyos értelemben azon
han mégiscsak ellentétesek, rnínthogy az egyik állítja a halál utáni Időtartamot,

míg a másik ezt tagadja. Ezért tehát - Lécn-Dufour szerínt - érdemes még egy
szer visszatérni a két, középkori pápa vítáiához, hogy megérthessük, miként ku
tatta az igazságot az egyik és a másik.

A halált a föltámadástól elválasztó átmeneti időt XXII. János az ószövetség,
vagyis a Séol perspektívájában látta. Amikor így járt el, a jelek szerínt nem is-
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merte fel azt, hogy Krisztusban már megjelenik előttünk a boldogság teljessége:
a föltámadás. Ugyanakkor viszont, mint de Lubac helyesen megállapítja, XXII.
János jogosan hangsúlyozza az igazság egyik szempontját. nevezetesen azt, amely a
boldogság szociálís dimenzióját állítja. Tény ugyanis, hogy ha egyszerűen kijelen
tem, hogy halálom pillanatától kezdve az örök boldogság részese vagyok, voltakép
pen félreismerem a keresztény kinyilatkoztatás egyik alapvető állítását, amely
szerint mindnyájan össze vagyunk kötve már csak létünk időbelisége révén is, és
nem gondolhatunk valamiféle individuális boldogságra, hanem csak olyanra, amely
valamennyi testvérünk boldogságával elszakíthatatlanul össze van kötve. Ez az igaz
ságnak az a része, amely világosan utal a halottak feltámadásának várására. Eb
ben a nyelvhasználatban mondhatjuk azt, hogy Krisztus együtt munkálkodik ve
lünk a világ átalakításában. És ezért jelenti ki Szent Pál is, hogy eljön a nap,
amikor Krisztus maga adja vissza Atyjának az átalakult világot, hogy az bemen
jen az Isten országába. Tévedés tehát azt állftaní, hogy Krisztus nem áll többé
benne az időben, és nem gondolhatunk és beszélhetünk Krisztusról anélkül, hogy
bele ne helyeznénk őt az időbe. A nehézséget itt csak az okozza, hogya gondol
kodásnak egy sajátságos feltételéről van szó, hiszen időhöz kötött nyelvhasználatot
kell alkalmazni, hogy kifejezhessük magunkat. Ebben a nyelvhasználatban gondol
kozva nem tudom az emberek boldogságának teljességét elképzelni anélkül, hogy
azt az idők végezetébe vetíteném. És ennek folytán tudok a halottakért is imád
kozni, és emiatt kell továbbra is reménykednem annak a munkának eredményes
ségében. amelyet Isten országáért végzek. EITe a nyelvhasználatra tehát szükség
van, és ez az igazságrész abban, amit XXII. János mondott, és amit végzetesen
félreértene, aki megállna a "lényegi" boldogságnál, amely, mint mondják, a halál
pillanatától kijár a választottaknak. Ezért nem tudom elfogadni - mondja Léon
Dufour - azt az állítást, hogy a halál pillanatában föltámadunk. Ha ugyanis azt
mondjuk, hogy a halálban föltámadunk, akkor ez félreismerése az igazság ama
részének, ami az idők végezetére való utalás rnőgött rejtőzik; a halál pillanatában
való feltámadásról beszélve tulajdonképpen két különböző nyelvhasználatot keve
rünk össze.

Mindezek után persze meg kell keresni Lécn-Dufour szerint azt az igazságrészt,
amely XlI. Benedek állításában, illetve az elődjére vonatkozó bírálatában jut ki
fejezésre. Az kétségtelen, hogy a pápa itt annak a filozófiának engedelmeskedett,
amely a szellemi lélek halhatatlanságára vonatkozott, szemben az anyagi test ha
landóságával. De ezzel a, mondjuk hellenista, nyelvhasználattal is egy alapvető

realitást fejezett ki, azt tudniillik, hogy az embert nem határozza meg egyértelműen

az a viszony, ami' a többi emberhez fűzi; ő a saját személyében is kapcsolatban
van Istennel. A halhatatlanság Isten adománya és ez azt jelenti, hogy állandóan
kapcsolatban vagyunk Istennel. Isten attól a pillanattól kezdve, hogy egy lényt
rnegteremtett, állandó jellegű dialógusban marad vele. És ezért van az, hogy a
halál pillanatában ez a reláció nem szűnhet meg. Sőt az Istenhez fűződő kapcsolat
ekkor válik tökéletessé és ezt nevezzük boldog színelátásnak. XII. Benedek meg
fogalmazásának mélyén az emberi személy értékének lényegbe vágó állítása rejtő

zik. Amiközben egy olyan antropológiát alkalmaz, amely úgy képzeli a halált, hogy
ez test és lélek elválása. lényegében azért azt jelenti ki, hogy az ember fönnma
radó lény, aki magával Istennel van kapcsolatban.

XXII. János és XII. Benedek tehát voltaképpen két olyan irányzat megteste
sítőí, amelyek míndegyikét tiszteletben kell tartani. Nem a bennük közös antro
pológiát, amely elfogadja az "elkülönült lélek" leírását, hanem az idővel kapcso
latos magatartásuk különbözőségét, XXII. Jánossal olyan nyelvet beszélünk, amely
fenntartja az időbeliséget, és a halállal bekövetkező állapotot az előtt és az után
vonalában helyezi el, rníg XII. Benedekkel tagadjuk ezt az időt, és behelyettesít
jük földinek és éginek, lentinek és föntinek 32; állításával.

A kérdés most már csak az, mi lehetne a ma időszerű, nyelvhasználat a fel
támadást; illetőleg. Léon-Dufour szerint itt mindenekelőtt emlékeztetni kell arra,
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hogy amikor a test feltámadásáról beszélünk, a testen nem azt az anyagbalmazt
értjük, ami "el van választva a lélektől", hanem magát az embert a maga halandó
mivoltában. A test feltámadása tehát a teljes személviség feltámadását jelenti, és so
hasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a két nyelvet vagy nyelvhasználatot nem
lehet összegezni, hanem egymáshoz való viszonylatukban kell elhelyezni őket. A föltá
madásról szóló nyelvhasználat nem kiegészítője a boldog színelátásról szóló kijelen
tésnek, de az egyikre és a másikra is szükség van, hogy szemügyre vegyünk egy
olyan misztériumrnal teli valóságot, amely önmagában kiszökik felfogó képessé
günkből, Nem adhatjuk tehát össze a két nyelvet, de mindkettőt felhasználhatjuk
arra, hogy jobban lássuk a valóságot.

A legfontosabb kérdés azonban, hogy milyen funkciója van ma a halottak fel
támadásába vetett hitünknek. Ezért olyan fontos, hogy megfelelőképpen ragad
juk meg a föltámadás kettős dimenzióját. Az ugyanis a teljes emberre vonatkozik:
vertikálisan nézve az embernek az Istenhez fűződő kapcsolatát veszi szemügyre.
amelyet a "lélekkel" jellemezhetnénk; míg az ember horizontális szemlélete a többi
emberhez és az univerzumhoz fűződő kapcsolatát veszi szemügyre és ezt a "test"
jellemzi.

A, leglényegesebb azonban az, hogy az emberek feltámadásába vetett hitnek
csak akkor van értelme, ha az a Jézus föltámadásaba vetett hitbe gyökerezik.
Ez a hit biztosit bennünket arról, hogy a szerétet erősebb, mint a halál és hogy
ennek következtében a halál pillanatától kezdve győzedelmeskedünk Jézus Krisz
tussal, akiben az élet diadalmaskodott. Az Istenhez fűződő személyes kapcsolat,
amely idelent kezdődött, ekkor válik tökéletessé. Az Istennel folytatott dialógus
eleve szembenézés. Ez a vertikális kapcsolat Istennel. A horizontális kapcsolat tart
meg viszont bennünket abban, amit úgy is nevezhetnénk, hogy reménység. És
talán a reménység nyelvhasználata lehet ma a legbeszédesebb számunkra. Ha
megértettem, hogy Jézus föltámadása voltaképpen annak az állítása, hogy Krisz
tus uralkodik az univerzum fölött és ő az, aki azon működik az univerzumban,
hogy ott a szerétet uralkodjék a gyűlölet helyett, akkor hitemnek ez az állítása
megerősít abban a reménységben, hogy a szerétet erősebb a halálnál, nemcsak szá
momra, hanem minden testvérem számára. Ha hiszek abban, hogy a názáreti Jé
zus élve jött ki a halálból és élő a halálon túl is, akkor reménykedni tudok ab
ban is, hogy a világ átalakulhat.

Ha azonban így állnak a dolgok, egész sor kérdés tűnik ha nem is jelenték
telennek,de mindenesetre másodlagosnak. Miből áll a megdicsőült test? Legyen
elég, ha azt mondiuk, hogy a halál után tökéletesen önmagunk leszünk. Hogy mí
ként marad meg az azonosság a két individuum között aki voltam és aki most
vagyok? A teológia nyitva hagyja ezt a kérdést. Voltak, akik elengedhetetlennek
tartották, hogy az ember különleges kapcsolatban maradjon a saját holttestével,
nem véve figyelembe az így fölmerülő óriási nehézségeket. Mások viszont arra
gondoltak, hogyegyszerűen az univerzumhoz fűződő kapcsolatunkról van szó, ah
hoz az univerzumhoz, amelyhez holttestünk visszatér. Ennél sokkal fontosabb azon
ban az, hogy a folytonosság látszólagos híányán keresztül egy sokkal mélyebb foly
tonosság köti össze a feltámadottat azzal az emberrel, aki a földön élt. Egy olyan
folytonosság, amelyben nem az a döntő, hogy az egykori testnek valamilyen kémiai
vagy szerves része fölmagasztaltatik-e, hanem az, hogy ezt a folytonosságot két
tényező biztosítja. Az egyik, hogy ezt a folytonosságot maga Isten hozza létre,
aki eredetileg is a létbe hozott és akinek tevékenysége végén nem állhat más va
laki, csak az, aki én voltam. A folytonosság másik tényezője az a tény, hogy éle
tem során a szerétet apránként testesült meg bennem. Abból a szerétetből vagyok
szőve, amelyet kaptam és amelyet adok. És ha igaz az, hogy csak a szeretet halad
át a halálon, elmondhatjuk azt is, hogy mennél inkább kinyitottam énemet Isten
és a mások totalitása számára, annál inkább leszek az az én, amelyet a napok
egymásutánjában megalkottam.

DOROMBY KAROLY
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