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Miután a katolikus teológia hosszú évekig jóformán semmit sem törődött

a föltámadás kérdésével, most egyszerre rá irányult figyelme. Végre elfoglalta
méltó helyét vallási tudatunkban, hiszen a keresztény egzisztencia elképzelhetet
len a húsvéti tapasztalatok nélkül. Fölfedeztük, hogy az ember sohasem túl öreg
ahhoz, hogy fejlődjék, hogy nemcsak az egyén, hanem az emberiség életének
kibontakozása is a halálon és feltámadáson át vezet; az emberi értelemben vett
teljes élet csak úgy valósulhat meg, ha szakítunk félelmeinkkel, ha .lebontjuk
védekező berendezéseinket és folyton-folyvást új életbe kezdünk. Kiderült,
hogy nagyon egészséges pszichológiában gyökerezik Szent Pál arra vonatkozó
biztatása, hogy vessük le a régi embert, s öltsük magunkra az újat (Ef 4,23).
Gyakran felemlegetett panasz, hogy a mai embernek azért nehéz elfogadnia a
feltámadás eszméjét, mert nincs semmiféle idevágó tapasztalata, holott életünk
mellőzhetetlen dirnenziója a megújulás: a régi ember halála és az új születése.
Naponta átéljük, hogy valami meghal bennünk, nem azért, hogy végképp meg
szűnjön, hanem, hogy új életre támadjon. A goethei "stirb und werde" ma még
időszerűbb, mint valaha. Csak azt kellene megkérdeznünk magunktól, hogy az
Élet két szorosan egybefonódó oldala közül melyiket tekintjük alapvetőnek.

Abból azonban, hogy a föltámadás a katolikus gondolkodás középpontjába
került, nem következik, hogy rríégtelelően beszélünk is róla. Egyesek olyan mér
tékben hangsúlyozzák a feltámadást, hogy már-már megfeledkeznek a kereszt
ről. Nagyon gyakori az egyéni örök élet jelentőségének az eltúlzása az új élet
közösségi vonatkozásainak rovására. Mások a húsvéti beszámolók tényközléseire
összpontosítják figyelmüket az események értelme, jelentése helyett. Azok is
megrövidítik az evangéliumot, akik a feltámadás kényszerképzetszerű ísmételge
tése következtében megfeledkeznek Isten országának átfogó és egyetemes üze
netéről.

Feltámadás és kereszt

E. Kiisemann a keresztény szabadságról szóló könyvének egyik ragyogó fe
jezetében elemzi Szent Pál tanítását a föltámadásról. Kimutatja, hogy a korin
tusi egyházközség életében tapasztalható felfordulás és entuziazmus a föltámadás
ról szóló szentpáli tanítás félreértésében gyökerezik. A korintusiak azt hitték,
hogy vége a küzdelemnek. A megkeresztelt a mennyei világ polgára, sőt, mivel
Jézus dicsőségéből részesült, már fel is támadt. Ennek következtében hallani
sem akarnak a jövendő föltámadásról. - Ez szerintük már megtörtént. s nem
kell mást tenniük, csak élvezni gyümölcseit. "Aki mennyei polgárnak érzi ma
gát és úgy tudja, hogy mennyei erő járja át testét, annak nem kell többé ko
molyan vennie a Földet. Még kevésbé, ha már előzetesen belevonták a misz
térium-vallások túlnyomóan kicsapongó szokásaiba, s nincstelenségében hozzá
szokott a sors és a véletlen fordulataihoz; a rendet tehát előbbi életében sem
szekta meg. A túlcsorduló vallási vitalitás átszakítja a gátakat, s nem tartóz
tatja föl semmiféle polgári tabu" - írja Kiisemann. A feltámadás ilyetén való
szemleletében természetszerűen feledkeznek meg a keresztről. Jézus megfeszít
tetése megelőzte ugyan a feltámadást, de a jelen helyzetben, amikor végre meg
találták önmagukat, nincs közelebbi jelentése, mondanivalója számukra. A k-or
látok leomlottak; az égbolt az egyetlen határ. "Ugyan miért hallgasson a nő,

ha elnyerte a Szentlelket? Miért ismerje el a rabszolga függését keresztény
urától? Ha sugallatot nyertek, miért ne szólhatnának a próféták 'és a nyelveken
beszélők annyiszor, ahányszor csak akarnak? Miért ne kötelezhetné el magát
az egyik az aszkézis mellett, s miért ne élhetne együtt a másik a mcstohaany
jával annak bizonyságául, hogy a polgári világ erkölcsi előítéleteitől is meg
szabadított Krisztus? A szabadság vált az egyház és a keresztények egyetlen
minősítő jeIévé. Nem tagadjuk-e meg kegyelmi adományukat, ha nem élünk
vele szüntelen és mindenkivel kapcsolatosan ?" - fogalmazza meg Kasemann
a korintusi keresztények kérdését.
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Nem véletlen, hogy bizonyos keresztény körök napjainkban is hajlanak
hasonló entuziazmusra. A föltámadás teológiai nyomatékosítása következtében
sok katolikus megfeledkezett a keresztről,' s néha olyan végletes érzelmi tob
zódásról tesz bizonyságot, amelyért Szent Pál megrótta a korintusiakat. 19íO-ben,
a brüsszeli teológiai kongresszuson - jó néhány műkedvelő teológus megrökö
nyödésére - nem győzte hangoztatni R. Brown, hogy a föltámadás nem választ
ható el a kereszttől. Kiisemann ugyanerre hívja fel a figyelmet. Szent Pál sze
mében Jézus mindenekelőtt a Megfeszített. "Ez nem történetileg .értendő, nem
abban az értelemben, hogy a megdicsőüléshez vivő út a kereszt, noha terrné
szetesen· így történt, Ez inkább azt jelenti, hogy teljesen félreértenénk a kereszt
fölé magasztaltatott Krisztus fönséget, ha elválasztanánk dicsőségét a kereszttől,

ha e kettőt merőben időbeli egymásutáru-a szűkítenénk. Az igazság továbbra is
az, hogy a Föltámadott és Fölmagasztaltatott a Megfeszített. Nem fogjuk föl
és nem ismerjük el uralmát, ha rnindössze élete utolsó állomásának tekintjük
a keresztet, mint az entuziaszták." A küzdelem nem ért véget. A halál hatalma
még mindig kétségbe vonja Krisztus uralmát. Még nem jött el teljességgel az
Ország. Még nem ismerik el fenntartás nélkül az örömhírt. Bár a föltámadás
fényesen igazolja Jézust, még ez sem bír rá mindenkit, hogy elmenjen a me-

. nyegzőre. A szolgálatnak, amint az Ül' Szelgája elénk élte, folytatódnia kell 
legalább az egyházban. A kereszt hirdetése nem választható el a föltámadásétól,
mert végeredményben nem az számít, hogy elfogadja-e valaki a feltámadás
örömhírét. "Csupán az számít, hogy vállaljuk a föltámadás hirdetésében rejlő

felhívást Jézus követésére, tehát halálának elfogadására is" - írja Kiisemann.
Majd hozzáfűzi, hogy a hivő "csak annyiban tekinthető a kereszt szerelmesé
nek, amennyiben annak tövén könnyebben tisztába jön magával és másokkal,
a világ hatalmával és csábításaival. A kereszt lábánál valósul meg az ember em
berré válása, mert ott nyilatkoztatja ki magát Isten annak, ami: Teremtőnknek.

Mivel Krisztus győzelme szívünkben kezdődik, még nem szűnt meg a bennün
ket körülvevő démoniság hatalma. Ha azonban megtörik szívünkben a varázs
lat ereje, akkor szarteszét sugárzik belőle Krisztus világossága. Az egyház, mely
méltó nevére, azoknak a gyülekezete, akikben Isten szeretete legyőzte a démo
nok és idegen istenek bűvöletét, s most utat tör magának a világba".

A föltámadás elkezdődött Jézussal, de nekünk előbb végig kell járnunk Jé
zus keresztútját. Aki a Felmagasztaltat ismeri csak, azt, aki maga mögött hagy
ta a keresztet, az nem a názáreti Jézusról beszél. Egyetlen teológia sem érdemli
meg a keresztény elnevezést, ha nem vezet bennünket Jézushoz. A föltámadás
teológiája nem csorbítatlan a kereszt teológiája nélkül, s amint a korintusi pél
da mutatja, enélkül elvakult rajongást szül. Csak úgy részesülhetünk az Úr
feltámadásának dicsőségéből, hogy követjük keresztútján. Nagyon érzékletesen
fejezi ki Kiisemann: "Ott, ahol Lázárt feltámasztotta, negyednapos hullaszag
terjengett a levegőben". Persze megkérdezhetné valaki, hogy egyáltalán míért
beszélünk ezekről a dolgokról? Mégha az Újszövetség nem is látott egészen vi
lágosan ezen a téren, nekünk elegendő egy pillantást vetnünk életünkre, s
megállapíthatjuk, hogy fájd-almasan nehéz a keresztény szolgálat, Nem, az Or
szág csakugyan nem érkezett el teljesen, a menyegző .éppen hogy elkezdődött,

s a feltámadás inkább előleg, mint kézzelfogható valóság. S bár igaz, hogy vi
dám lakodalom áll és nevetés cseng, a tánc csak most kezdődik, és csak most
teszik a bort az asztalra. Ennek ellenére szüntelenül félreértik a keresztények
a feltámadás és a kereszt kapcsolatát. S nem a korintusi entuziaszták az utol
sók, akik így gondolkodnak.

Az ember föltámadása

Szolgálaton, - fájdalmas, terhes, nyomasztó szelgálaton - át vezetett Jézus
útja a megdicsőüléshez, és mi sem remélhetünk egyebet. Az entuziaszták, akik
megkísérelték kiküszöbölní a keresztet a kereszténységből. erőteljes elfojtó me
chanizmusokat hoztak működésbe; a reményt összetévesztették az eufóriával,
a hitet az entuziazmussal, a szeretetet az agresszivitással. A haditerv azonban
továbbra is a szolgálat, úgy, ahogyan írva áll Márk 10. fejezetében. Természe
tesen olyan szolgálat, mélynek elválaszthatatlan társa az öröm. Ez másképpen
azt jelenti, hogy összegyülekeztünk a menyegzőre, de éppen csak elkezdődött

az ünnepség; a hangulat még nem emelkedett tetőpontjára.
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A kereszt nélküli feltámadás réveszméjénél jóval nagyobb hagyománya van
a keresztények körében a lélek merőben egyéni örök életéről vallott felfogás
nak. A feltámadás szeritírási fogalma viszont semmiben sem hasonlítható a gö
rög halhatatlanság-eszméhez. Amint a Biblikus Teológiai -Szótár írja, a hellén
nézet szerint az ember lelke természeténél fogva romolhatatlan, és miután a
halál megszabadítja a test kötelékeitől, visszatér az isteni halhatatlanságba. A
szentírási felfogás alapján az emberi személy jelenlegi, bukott állapotában mín
denestül a halál hatalma alá kerül. A lélek a seol foglya lesz, a test pedig
elporlad a sírban. Ez azonban átmeneti állapot, mert Isten kegyelméből új élet
re támad az ember, ahogyan fölkel a földről, ahová lefeküdt, ahogyan fölébred
az álomból, amelyben elmerült. Ebben a szemléletben a halál nem az utolsó
életjelenség, nem pusztán biológiai esemény. A halál totális, helyesebben emberi
jelentése szerint olyan megdöbbentő, természetellenes pusztulás, amelyet nem le
het másként megérteni, csak a bún büntetéseként. A halálban nemcsak a test
pusztul el, hanem szétesik az emberi szubiekturn, fölbomlik a szernélyíség leg
benső magva. Ebben az összefüggésben igazán nincs helye a lélek platóni hal
hatatlanságának. A keresztény remény tartalma az egész ember beteljesedett
élete, amellyel - a halálban átélt míndenre kiterjedő pusztulás miatt - egyes
egyedül Isten ajándékozhatja meg. Az átlagos keresztény tudatban azonban ll'

föltámadás reménye helyett a lélek halál utáni életének gondolata uralkodik.
Jézus mást tanított. A szadduceusok és farizeusok vitájában a farizeusok

pártját fogja. Az égő csipkebokor történetére hivatkozik. "A halottak föltáma
dásáról pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek: Én vagyok Ábrahám
Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a holtak Istene, hanem az élő

ké" (Mt 22,31). Ezzel azt akarja mondani, hogy bár Ábrahám valóban meghalt,
valóban élni fog. A fizikai halál sem akadály az isteni élet útjában: Isten ki
szabadítja az emberek lelkét a seolból, és visszaadja teljes életüket. Az egyéni
föltámadás a történelem célba érésének. az ember és a világ eszkatológiai betel
jesedésének egyik fázisa csupán. A korai egyházak sokféle és egymástól eltérő

teológiájuk ellenére egyöntetűen hiszik, hogy Jézus föltámadása vezeti be a ha
lottak eszkatológiai beteljesedését, "és Jézus példájával a halálból való feltá
madást hirdetik" (Csel 4,2). Jézus az elsőszülött. Föltámadása kihirdeti az élet
győzelmét a halál ereje fölött. Mint a halottak zsengéje (IKor 15,20) elsőként

lép az új világba, a megváltott világmindenségbe. Föltámadása új korszak kez
dete a megújult világban. Jézusban nyilvánvaló az "új teremtés", nemcsak' az
egyének, hanem az egész emberiség örökké tartó élete, sőt az anyagi világ meg
dicsőülése is: "A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását
várja. Hiszen a természet is hiábavalóságnak van alávetve... De megmarad a
reménye, hogy a mulandóság szolgaí állapotából felszabadul Isten fiainak dicső

séges szabadságára" (Róm 8,18-21).
Az eszkatológiai beteljesedés testben valósul meg. Amint M. Carrez írja, a

test Szeni: Pálnál (IKor 6, 13-7,4; 12,12-27; 15,35-44) elsősorban nem bíoló-.
giai, hanem antropológiai fogalom. Nem szűkíthető az ember nevet viselő élő

lény anyagi összetevőjére. A test teszi lehetövé az Isten-akarta emberi egzisz
tenciát: az emberi élet lehetőségeinek kifejeződéseként igénybe veszi az egész
lényt, ami és amit megjelenít; a szexuális kapcsolat eszközlője, a személy őssz

játéka, azonossága, tevékenységeinek és értékeinek realitása. Egyszóval: nem
csak egy kellék a többi között. A test szó inkább az ember helyzetét írja le,
a vonatkozásokban .és kapcsolatokban megvalósuló konkrét embert, és nem az
önmagára korlátozódó, összefüggéseiből kiragadott egyént. Inkább a másokkal
együtt élő, dinamikus struktúrakban megvalósuló lényt, inkább az ember tár
sadalmi létezését, nyitott lehetőségeit és aktualitását fejezi ki, semmint valami
féle statikus mennyíséget. Az embert jelenti, aki felelős azért, amit tesz és aho
gyan él; a test az ember általános helyzetének, totalitásának, személyességének
a megfelölése. Földi életünkben a pszükhé (a biológiai-pszichikai törvények) ha
tása alatt áll. A feltámadás után a pneuma, Isten Lelkének éltető ereje ural
kodik rajta. A test akkor nyeri el végérvényes alkatát, mikor létrejön a sze
mély teljes azonossága. A test és a lélek a legbensőségesebben tartozik össze,
vagyis csak a testben élő ember nevezhető tulajdonképpen embernek; Isten pe
dig az élőké és nem a holtaké. A holtak - moridja V. WiZckens - elerőtlene

dett, eltűnő, egykoron volt élők, az élet valóságá ból kiszakadtan magukra ma
radtak. egyedülvalók. Ezt a végletes magányt jelenti a halál Jób könyvében:
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nem hagysz semmi reményt az embernek.
Végleg földre vered, ott leli halálát,
arcát elmásítod, aztán elbocsátod.
Nem tudja, ha fiait tisztesség éri,
gyalázatukról sem szerez tudomást.
Saját fájdalmait érzi csak teste,
lelke csak a maga életét gyászolja (Jób 14,20-22).

Aki így gondolkozik az életről és halálról, az nem elvont, testetlen üdvösséget
remél: bár a transzcendens beteljesedés - éppen transzcendens volta miatt 
aligha képzelhető el, mégis a kézzelfogható ember hiánytalan beteljesedése. Ez
pedig kapcsolatokban és összefüggésekben valósul meg. A test föltámadása te
hát az ember kapcsolatát jelenti: mindenekelőtt az élet forrásával, Istennel
és az élet szerzőjével, Jézussal, egyszersmind valamennyi üdvözülttel. Nem kü
Iöníthetjük el sorsunkat a többiekétől, sem az emberiség rendeltetését a világ
egyeternétől. Természetesen élni fog az egyén, de nem egyedül. Örökké tartó
életet csak az emberi közösség tagjaként nyerhet, csak az egész teremtett világ
ölén. Bár a Vulgata fordítása nem pontos, mégis híven fejezi ki Isten akaratát,
"hogy Krisztusban állítson helyre mindent" (Ef 1,10). A befele, mindössze egyé
ni üdvösségéért élő ember Jézus tanításának lényeges vonását torzítja el, má
sítja meg.

Információ vagy interpretáció?

A feltámadás szélsőségesen individualista értelmezésénél sokkal régebbi és
sokkal végzetesebb szemlélet az, mely véget nem érően vitatja a húsvéti ese
mények részleteit, s mellőzi azok jelentését. A Föltámadott nem tartozik tapasz
talásvilágunkba : súlya nem mérhető mérleggel, nem fényképezhető le, nem ké
szíthető Vele televíziós riport. Még azt sem tudjuk, hogy van-e feje. vagy lába
- írja K. Rahner. Csak annyit tudunk, hogy él, hogy mennveí Atyja igazolta
ellenségeivel szemben, hogy eljutott az Isten készítette dicsőségbe. A részletek
érdektelenek. Amint a zsidók nem ismerték a pusztai vándorlás pontos menet
rendjét, nekünk is elegendő tudnunk, hogy az Atya eljárása sikeres volt. Akik
elítélték és kivégezték Fiát, abban a hiszemben tették, hogy örökre megszabadul
nak tőle, hogy véglegesen kivonják a forgalomból. s még a neve sem marad
fenn. Bizonyosra vették, hogy Jézus nem fog többé ;,zavart kelteni". Hiteles
történelmi adatok tanúsítják végzetes tévedésüket, s még annak is el kell is
mernie Jézus győzelmét. aki egyáltalán nem fogadja el, hogy halála után új
életre kelt. Ellenségeit .elfelejtette a világ, Jézus fölforgató egyénisége viszont
továbbra is nyugtalanítja az embereket.

Amint G. Bornkamm nyomatékosan hangoztatja, a húsvéti üzenet nem azo
nos a húsvéti' eseményekkel. Az üzenet tartalma és jelentése egyértelmű és vi
lágos, a tudósítások homályosak és telve vannak bizonytalansággal. A húsvéti
beszámolók elsősorban a hit tanúságaí, és nem krónikák vagy a történeteket
kínos pontossággal rögzítő jegyzőkönyvek. "Jézus Krisztus feltámadásának ese
ménye, életre kelése és véget nem ismerő uralma nem tartozik a történettudo
mány illetékességi körébe. Ezek a történések nem mutathatók ld és nem ér
hetők tetten úgy, mint egyes múltbeli tények. A legrégebbi történetileg elérhető

adat az első tanítványok húsvéti hite. Az Újszövetség nem hallgatja el az üze
net jelentését, sem a tapasztalatokat, amiken alapul. Ez a hit nem néhány en
tuziaszta magánügye, nem egy-két apostol egyéni teológiai véleménye, amely
az idők folyamán kivételes szerencsével általános elismerésre tett szert. Akár
mennyire különbözött az őskeresztény tanúk és egyházak teológiája, bármennyire
eltérő üzenetük, teljes egyetértésben hitték és vallották Jézus feltámadását .. 
Ugyanakkor, amilyen bizonyos - mégpedig szigorú; történelmi értelemben -,
hogy Jézus Krisztus feltámadásának üzenete nélkül nem léteznék egyetlen evan
gélium, beszámoló, újszövetségi levél; sem hit nem lenne, sem egyház, sem ke
resztény istentisztelet, sem imádság; ugyanolyan nehéz és lehetetlen a húsvéti
történések hogyanjáról megfelelő képet alkotnunk. A üzenet egyértelrnűsége és
az elbeszélések homálya s történeti bizonytalansága között tagadhatatlan a fe
szültség" - írja Bornkamm. Bár az elbeszélések részleteit nem szabad függet-
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lenítenünk annak a mísztéríumnak az egészétől. melynek különböző oldalait
akarják jelezni, mégis inkább a beszámolók kiragadott és ezért félreérthető rész
leteire koncentrálunk, mint az egyértelmű üzenetre. Lehet, hogy ez a dolog
könnyebb vége, mert amíg beleveszünk a híradások ellentmondó részleteibe, ad-

. dig nem kell szembenéznünk az üzenet tényével, azzal, hogy az Atya igazolta
Jézust - pontosan úgy, ahogyan Ö előre megmondta.

Amint a Biblikus Teológiai Szótárban olvasható, az elbeszélők nem akarták
a Föltámadott megjelenéseinek krónikáját, időrendben rögzített történetét nyúj
taní. Beszámolóikat lehetetlen időben vagy térben rendszerbe foglalni. A jele
nések ténye kívül esik életünk keretein és kifejezéseink kategóriáin, vagyis ön
magában véve elmondhatatlan. Ugyanakkor azonban a tanítványok valóságos
tapasztalatúról van szó, mely földi időben történt, és történelmi megismerés tár
gya. Jogosan állítja tehát van Jersei, hogy az evangéliumi leírások elsősorban

a Föltámadott megjelenéseit magyarázó interpretációk, és nem tényközlő infor
mációk. Amint megállapítja, a szinoptikus elbeszélések közül csak Lk 24, 36-43
fogadható el információnak, azaz a történeteket tartalmazó tájékoztatási anyag
nak. "Úgy látszik, hogy éppen ez a hagyomány tudósít egy kézzelfogható, meg
figyelhető, feltámadott személyről. akinek nemcsak húsa és csontja van, hanem
a jelenlévők szeme láttára tüntetően eszik is, s mindazonáltal azonosítható Jé
zussal. Úgy látszik, hitet sem tételez föl Jézus fölismerése. Eppen ellenkezőleg,

az egész részlet azt a benyomást kelti, hogy az érzéki látás és tapintás oszlatja
el a megzavarodottságot, rémületet, íszonyatot, a kételyt és a hitetlenkedést,
Minden szempontból megalapozottnak látszik erre a hagyományra hivatkozni a
tétel ellen, amely szerint a feltámadott Urat csak a hivő szem képes észlelni."
Van Jersei megjegyzi, hogy ebben a szakaszban is több az interpretáció, mint
az információ, mínthogy szemlátomást polemizál a kezdődő doketizmussal, az
zal az eretnek felfogással, amely szerínt Jézus csak látszólag öltött testet. Hoz
záfűzi azonban, hogy a szinoptíkus beszámolókban a legrégebbi keresztény kő

zösség tudata tükröződik. Ha értelmezések, akkor a tanítványoktól erednek,
azoktól, akik saját tapasztalataik alapján győződtek meg arról, hogy Jézus él.
Olyan értelmezések, amelyek éles ellentétben állnak a korabeli zsidó felfogással,
amely ismerte ugyan a halottak föltámadását, de csak az idők végezetén, és
akkor kivétel nélkül minden emberét. Ezzel szemben egyetlen ember föltámadá
sa, anélkül, hogy a történelem lezárult volna, fölöttébb egyedülálló és meglehe
tősen különös gondolat. Annyira kivételes, hogy szükségképpen tényeken kell
alapulnia. Ha tehát jobbára értelmezésnek is kell tekintenünk a húsvéti tudó
sításokat, olyan értelmezés ez, amit valóságos események váltottak ki.

A húsvéti tudósításoknál régebbi a húsvéti üzenet, amely nagyon külön
böző módon nyert megfogalmazást. Eppen ezért, az evangéliumokat olvasva hús
vét üzenetét kell keresnünk bennük: a tanítványok benyomásainak kifejeződé

sét, és nem az események tényközlő leírását. Az ilyen és ehhez hasonló fele
lősségteljes, józan megállapítások még mindig mélységes megbotránkozást szül
nek bizonyos katolikus körökben, mintha azon múlnék a feltámadás hite, hogy
az Újszövetség helyszíni tudósítást közöl-e a történtekről vagy nem. Az Új
szövetség nem képrnagnó, mely a televíziós adást újabb előadás céljára rögzíti.
Ez esetben történelmileg megismerhető adatokat tartalmazna, s fölösleges lenne
a hit. Az a tény, hogy Hunyadi János Nándorfehérvárnál fényes győzelmet

aratott a törökön, semmiképpen sem a hit tárgya. Olyan adat, amelyet a tör
tenettudomány eszközeivel kimutathatunk. A feltámadás valóságát viszont nem
bizonyíthatjuk a történettudomány eszközeivel. Az értelmezésről még akkor scm
mondhatnánk le, ha az evangéliumi elbeszélések kizárólag tényszerű információ
kat tartalmaznának. Még akkor is szükség lenne a hit döntésére, avégett, hogy
ezeket az eseményeket keresztény hitünknek megtelelőerr értelmezzük: úgy, hogy
egy meghalt feltámadásáról szólnak, Akivel együtt mi is föltámadunk a halál
ból. Ugyanúgy nem mondhatunk le az értelmezésről. mint ahogy az egyik leg
egzaktabb tudomány, a fizika sem nélkülözheti azt. Nem az a kérdés, hogy si
kerül-e rendszerbe foglalnunk a húsvéti eseményeket, hanem az, hogy híszünk-e
a húsvéti örömhírben ? A kritíkus kérdés, amin minden eldől, az üzenet, bár
ez utóbbi nyilvánvalóan föltételezi az eseményeket.

Szemmel láthatóan nem vonhatök kétségbe bizonyos tények. A korai ke
resztények röviddel Jézus halála után azt tapasztalták, hogy a Megfeszített él.
Világossá vált számukra és megbizonyosodtak afelől, hogy Isten fl názáreti Jé-
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zus érdekében közbeavatkozott a világ bűnös üzelrneibe, kiragadta Ot az ellene
támadó bűn és halál hatalmából, és a világ Urává tette. A lelkükben megtapadó
hatás nem független a hittől, de a húsvéti élmény valósága történeti tény. Nem
belőlük indult ki, hanem kívülről tört be életükbe: nem könyvelhetö el csel
szövésnek, összeesküvésnek vagy huzamosabb történeti fejlődés eredményének.
Jézus halála után csakhamar szert tettek a fantasztikus tapasztalatra, hogy Jé
zus él. Ismét felhangzott Jézus üzenete Isten országáról és közeli eljöveteléről.

A haláláról és föltámadásáról szóló üzenet az örömhír velejének és lényegének
bizonyult ~ írja Bornkamm. Mégis a hitünkön múlik, míképpen ítéljük meg
ezt a tapasztalatot, hogy elfogadjuk-e a legelső tanúk értelmezését, amely a
húsvéti beszámolókban nyert irodalmi formát, noha a tapasztalat ténye két
ségbe nem vonható. Végzetes tévedés volt-e, vagy csakugyan igaz, hogy Isten
azonosult Jézussal, akit megtagadott a világ? Valóban történt-e valami térben
és időben, ami a továbbiakban meghatározza és beteljesíti a teret és időt? Er
re a kérdésre kell válaszolnunk, de míndaddíg kitérünk az egyenes felelet elől,

amíg a beszámolók részleteit csűrjük-csavarjuk. A húsvéti elbeszélések közös
vonása Isten és az emberek tetteinek kirívó ellentéte. A tanítványok ott álltak
tanácstalanul; Jézus halála megrendítette és rémületbe ejtette őket. Céltalanul
bolyongtak sírja körül, nyomorúságos eszközeikkel akarták föltartóztatni az enyé
szetet. Úgy bújtak össze félelmükben, mint birkák a viharban. Ugyanilyen le
vertek azok is, akik húsvét napjának estején Emmausz felé bandukoltak. A re
ménység szikrája sincs bennük. Nincs igaza Faustnak, nem azért ünneplik a
feltámadást, mert ők maguk támadtak föl. Ok bizony a régiek, félelemben és
rettegésben élnek, és bár magukon viselik még a halál bélyegét, éppen az kelti
életre szívüket húsvétkor, hogy a Megfeszített él. Akik túlélték Ot, halottak,
és a Megholt él.

A feltámadás valósága, a húsvéti esemény nem vezethető vissza a tanítvá
nyok lelkiállapotára, sem a természet örök körforgásának és megújulásának a
Bibliától teljesen idegen gondolatára. Maga a Föltámadott érteti meg történeté
nek és személyének titkát, mindenekelőtt halálának és szenvedésének az értel
mét. Megindítóan ábrázolja ezt az emmauszi tanítványok története. Jézus csat
lakozik hozzájuk az úton, ők azonban nem ismerik föl, mert szemük "el volt
takarva". De azért belékapaszkodnak ebbe az Idegenbe, örülnek, hogy elmond
hatják valakinek a Jeruzsálemben történteket, Úgy látszik, O az egyetlen, aki
nem ismeri a kiábrándító dolgokat. Vagy másképpen ismeri: "Ti oktalanok, mí
lyen nehezen hiszitek mindazt, amit a próféták jövendöltek l Hát nem ezeket
kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?" (Lk 24,25).·
Jézus szítja fel szívünkben a ki hunyt lángot. O ajándékozza meg új élettel a
tanítványokat, nem a tanítványok Út. Nem a tanítványok keltik életre Jézust,
nem ők tartják életben azzal, hogy visszaemlékeznek rá. Jézus a kezdeménye
ző és nem az összetört tanítványok, akiket a közös étkezés győz meg végérvé
nyesen. Amikor fölismerik, megértik, hogy nem tartóztathatják; hogy nem földi
ember többé, már nem olyan, mint ők. De jelenlétének zálogaként itt hagyja
szavát és a lakomát, amit velük ünnepelt. Ettől kezdve vallja az első jeruzsá
lemi közösség, hogy amikor örömben és testvéri közösségben (Csel 2, 42, 46) meg
újítja a kenyértörést, újra részt vesz a Ftíltámadott lakomáján (Csel 1,4). A két
tanítvány mindenesetre úgy tér vissza társaihoz, mint akit kicseréltek; azok
örömujjongással fogadják őket: "Az Úr valóban föltámadt és megjelent Simon-
nak" (Lk 24,34). .

A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi
részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg azért keressük olyan hevesen, hogy
pontosan mí történt húsvét reggelén. mert amíg ezzel vagyunk elfoglalva, el
fogadhatónak látszik, hogy kitérjünk a válasz elől. Nagy kár, hogy nem állítot
ták fel a tv-kamerákat a sír körül, és nem közvetítették élőben a föltámadást,
mint például a svéd televízió a stockholmi nyugatnémet követség drámáját.
A tények nem hoznak létre hitet. Nem. televíziót nézünk, hanem egy alapvető ki
hívásra kell válaszolnunk: elhisszük-e, hogy Jézus személyében Isten avatkozott
közbe a történelembe, és jó irányba terelte menetét? Elhisszük-e, hogy Isten or
szága érvényesült ellenségeivel szemben? Bízunk-e abban, hogy a világegyetem
szívében, a dolgok legmélyén szenvedélyes szeretet lüktet? Ha nem vagyunk haj
landók erre a döntésre, még ha a képernyőn látnánk is a kő elhengeredését a sír
kamra bejáratából és Jézus távozását a sírból, akkor sem hinnénk. A dolog lé-
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nyege tulajdonképpen nem a feltámadás, hanem Isten országa. A föltámadás Isten
országának igazolása, végleges ígéret, hogy teljességéből valamennyien részesülünk.
Aki azt mondja: "Nem vagyok bizonyos benne, hogy el tudom-e fogadni Jézus
fizikai-testi föltámadását" - nem az érdemleges ügyről beszél. Vagy elfogadja
valaki az Ország örömhírét, vagy nem. Vagy hiszi, hogy Isten közbelépett a tör
ténelembe, hogy szolgálatával igazolta szeretetének az erejét, vagy nem. Erről kell
döntenünk köntörfalazás és mellébeszélés nélkül. A föltámadás szimbólum, abban
az értelemben, ahogyan például K. Rahner használja a szót a Teológiai Kislexikon
ban. Nem önkényesen választott jel, nem az eseményekbe belemagyarázott érte
lem, hanem olyan történés, amely valami nagyobbra utal. A legelső keresztények
tapasztalatai a meghalt és föltámadt Jézusról, a húsvét, Isten országának és vég
leges győzelmének aszimbólurna: annak a jele, hogy semmiféle hatalom nem tudja
feltartóztatni a szeretet és az öröm uralmának eljövetelét. Teljesen félreismeri a
lényeget, aki megreked az egyik valóságnál. és nem figyel arra a nagyobbra és
legvégsőre, az Isten országára, aminek jelképe a föltámadás.

Jézus föltámadása

Említettük, hogya feltámadás szentírásí fogalma nem hasonlítható a gorog hal
hatatlanság-eszméhez. Mondottuk, hogya Jézus feltámasztásába vetett hit nem
vezethető vissza a tanítványok egyéni helyzetére sem; a pszichológiai magyarázat
ellene mond a lélektan legelemibb, törvényeinek. De vajon nem magyarázható-e
történelmi úton? A kérdés ez: visszavezethető-e Jézus föltámadásának hite a kora
beli zsidóság vallási eszméire?

U. Wilckens alapos vizsgálatnak veti alá a kortársi zsidóság gondolkodását, és
arra a megállapításra jut, hogy bár a föltámadás reménye ebben a felfogásban gyö
kerezik, Jézus feltámasztása nem érthető meg a zsidó vallási képek és fogalmak
alapján. Jézus idejében sokan hitték alj igazak közösségí feltámadásat a történelem
végezetén. A tanítványok viszont nem így értelmezték élményeiket. Azt hirdették,
hogy már most elkezdődött Jézussal a halottak eszkatológiai feltámadása. Megle
hetősen merész állítás ez a megszokott, mindennapos életét zavartalanul folytató
világban! Abban is eltérnek hagyományaiktól, hogy csak Jézusról hirdetik a végső

események kezdetét. Aki a társadalmi-kulturális háttér hatásával akarja megokolni
a húsvéti hit tényét, annak válaszolnia kellene arra a kérdésre, hogy míért üt el ez
a hit ilyen kirívó módon az általános zsidó felfogástól. Látunk bizonyos fogódzó
pontokat, amelyekhez kapcsolhatták élményeiket, ismerjük a rendelkezésükre álló
nyelvi-fogalmi készletet, melynek segítségével széba foglalhatták élményeiket.
Mindez azonban nem hidalja át a zsidók feltámadás-reménye és a keresztény
feltámadás-hit közöttí szakadékot ; ettől a reménytől nem vezet közvetlen út a
Messiás föltámadásához, ezzel a bizalommal nem magyarázható meg a kereszté
nyek Krisztus-hite. A zsidó és a keresztény felfogás abban is különbözik egymás
tól, hogya zsidók az .igazak föltámadását földi életük jutalmaként képzelték el,
a keresztények pedig a Jézus Krisztusba vetett hit alapján, teljességgel meg nem
szolgált adományként várták. A húsvéti kérigmának természetesen van előzetes

története a zsidóság gondolatvilágában. Az igehirdetés lényege ellenben semmi
képpen sem egyezik meg a zsidó hagyománnyal. Jézus feltámadása és népének
vallási tanítása között mínőségl különbség van; nem állapítható meg fokozatos át
menet, hanem hirtelen ugrás. Bár kimutathatók az őskeresztény krtsztolőgiát táp
láló különböző források, bár a keresztény hit hazája a zsidók hite volt, a keresz
ténység zsidó Illetésége nem válaszolja meg hiánytalanul az eredet kérdését. A zsidó
hagyománytörténet nem okolja meg a húsvéti hit' keletkezését: ez más választ
követel.

Hogyan magyarázható meg történelmileg Jézus feltámadása, helyesebben a ke
resztények húsvéti hite? A válasz egyszerű: sehogy. Nem magyarázat az üres sír,
mert ez nagyon sokféleképpen értelmezhető. A történelem folyamán gyártottak is jó
néhány elméletet, melyek azonban kölcsönösen megcáfolják egymást. "Amint az
üres sír nem történeti bizonyíték Jézus föltámadására, ugyanúgy nem cáfolat arra
az üres sír tényének bármiféle más magyarázata" - írja Wilcken,~. Ezen a pon
ton meg kell állnia a történésznek. Olyan eseménnyel áll szemben, amit saját
módszereivel nem tud átvilágítaní, és ami a legrégebbi keresztények hagyománya
szerínt ésszel föl nem érhető. A föltámadásban eszkatológiai eseményt látnak, azaz
olyant, ami mindenestül felülmúlja a világ addigi menetét. Új ég és új föld kez-
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detét hirdetik, s az "új teremtés" ugyanúgy nem esik emberi tapasztalataink körébe,
mint a régi. Az üres sír a feltámadás nyoma volt számukra, amit Jézus hagyott
a világon, de nem a feltámadás bizonyítéka.

Ha Jézus, feltámadása nem magyarázható meg történelmi úton, még kevésbé
magyarázható meg az őskeresztény kerigma Jézus föltámadásának ténye nélkül.
Szent Pál igehirdetésének gyújtópontjában a kereszt áll:

A zsidók csodákat követelnek.
A görögök bölcsességet keresnek.
Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük:
Aki a zsidóknak ugyan botrány,
A pogányoknak meg oktalanság,
De a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök:
Krisztus, Isten ereje és Isten bölcsessége (IKor 2,22-24).

Jézus feltámasztása nélkül viszont erőtlen lenne a keresztről mondott összes szó.
Éppen a feltámadás hatására tudja a hivő megvalósítani az igazságosság és a sze
,l'etet tetteit (Róm 6,4.12; Gal 5,6). Evégett szenvedést is kell vállalnia, s állandóan le
kell győznie önmagát. Krisztus követése azonban nem merül ki a kereszthordozás
ban. Életem nem akkor felel meg Jézus felhívásának, amikor lemondok egyéni ér
vényesülésemről vagy a személyes elísmerésről, hanem amikor a Megfeszített föl
támadása, Isten szerétetének a győzelme a szeretet tetteit váltja ki belőlem. A fel
támadás őskeresztény hirdetői arról beszélnek, hogy érvényesült Isten teremtő

mindenhatósága, A Krisztus-hit tartalma, az, hogy Isten feltámasztotta a Megfe
szítettet, a legmagasabb hőfokú hit Istenben, aki magához emelte képviselőjét a
halálból. Hogyan -képviseli Jézus Istent? Odaadásával, sokakért vállalt halálával.
A szeretet a Szentírásban elsősorban másokért végzett cselekedet. Akkor teljesedik
be, ha valaki életét adja barátaiért (Gal 2,20; Jn 15,13), még inkább, ha ellen
ségeiért (Róm 5, 6---'-8). Miközben Jézus meghal a bűnösökért, hitetlenekért, Isten
ellenségeiért, az Isten szerétetét mutatja meg nekik. Jézus feltámasztásának értel
mét abban kell látnunk, hogya hatalom szeretetével szemben a szeretet hatalmát
jelenti ki. Azt mondja, hogy a szeretet a legerősebb, és győzedelmeskedik a világon.
A kereszt így lesz a keresztény valóság szimbóluma. A keresztbe vetett bizalom,
a belőle merített erő és lendület a Megfeszített feltámasztásából fakad. A názáreti
Jézus keresztje nem időtlen mítosz, sem csupán vallási szimbólum, hanem kegyet
lenül kemény történeti tény. Senkinek, egyetlen zsidónak vagy pogánynak sem
juthatott eszébe, hogy... a lázadók és rabszolgák szégyenletes halálát vallási esz
ménnyé magasztosítsa, Ezt csak Isten tehette meg, aki Fiát feltámasztotta halottai
ból.

A keresztény igehirdetés nem magyarázható meg a föltámadás ténye nélkül.
De mi a magyarázat a történelmileg megmagyarázhatatlan föltámadásra? Törté
nelmi rejtély? Ez az utolsó szó? Nem. Tudatosítanunk kell, hogy Isten a názáreti
Jézust keltette életre, s ezzel visszavonhatatlanul elismerte. Mivel a korabeli zsidó
ság csak az igazak világvégi feltámadását ismerte, nem tételezhető fel, hogy Jézus
tanítványai/könnyen, maguktól jutottak volna arra a meggyőződésre, hogy Mes
terüket nem tudta fogva tartani a halál, és hogy a megjelenések az általános zsidó
felfogásból táplálkozó látomásók lennének. Amint már többször is hangsúlyoztuk. a
zsidóság vallási eszmevilágalegfeljebb a megértés mankóját adta Jézus tanítvá
nyainak kezébe, lehetövé tette, hogy értelmezzék élményeiket, de ezek nem vezet
hetők vissza a kortársak reményeire és várakozásatra. Az apostolokban olyan tudat
formálódás ment végbe, amelyre semmiképpen sem találunk lelelégítő magyarázatot
az előzetes történelmi-társadalmi föltételekben. Ha azonban Isten föltámasztotta
Jézust, akkor eszkatológiailag igazolta Jézus mozgalmát, igehirdetését és tanítá
sát; jóváhagyta Isten országának üzenetét, helyesli, hogy Abbanak, édes jó atyánk
nak szólítsuk, Úgy jellemezhetjük Jézus örömhírét Isten országáról, mint a szeretet
győzelmének ígéretét és zálogát. Ha mármost a tanítványok Jézus halála után azt
látták, hogy Isten végérvényesen belehelyezi öt eszkatológiai jogaiba, akkor ez a
szerétet félre nem érthető, örök igazolása előttünk. Jézus annyira egy volt üzene
tével, hogy személyének elismerése üzenetének jóváhagyását is jelenti. A per el
dőlt. Isten magához emelte Jézust, elérkezett a szeretet uralma, beköszöntött az
abszolút jövő.
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Az ember beteljesedése

A föltámadás hitünk lényeges elemei közé tartozik, de nem feledkezhetünk
meg arról, hogy mégiscsak rész és nem az egész. A húsvéti nagyobb és átíogóob
üzenetbe tartozik bele; Isten emberszeretetének örömhírébe. Jézus feltámasztása az
az esemény, amely igazolja és visszavonhatatlanul érvényre juttatja a szeretet jó
hírét. Ez - mindent számításba véve - arról beszél, hogy Isten szerétetéből örökké
fogunk élni. Vagy elfogadjuk az életet, vagy elvetjük, vagy bízunk a szeretetben,
vagy nem. Ezen múlik minden, és nem a részleteken. Miközben tanakodunk, kijön
a bankettről egy férfi, szemünkbe néz, és így szól : "Meghaltam és mégis élek.
Atyám azért támasztott föl a halálból, hogy megerősítse a meghívást. Jőjjetek

míndnyájan, és élni fogtok." A kritikus pont most is az, rnínt míndig: elfogadjuk-e
a meghívást a bankettre, vállaljuk-e, kockáztatjuk-e a szeretetet, mely erősebb a
halálnál? Furcsa paradoxon rejlik a meghívásban; föltételezi ugyanis, hogy az
ember maga döntheti el, hogy legyőzi-e a halált. Ha elfogadjuk Isten királyi ural
mát, ha bízunk a szeretetben, akkor élni fogunk. Aki a szeretetet választja, az
életet választja, aki viszont elutasítja a szeretet hatalmát, szükségképpen elutasítja
az ember eszkatológiai beteljesedését is.

Az eszkatológia a vallás kulcsa, tartalma a vég nélküli boldogság Isten orszá->
gában. Az utópia a felvilágosodás nyitja, tartalma a véges, földi boldogság. M.
Horkheimer, T. W. Adorno, H. Marcuse és a többi "kritikus szociológus" meg van
győződve arról, hogy az örök boldogság eszkatologikus álma soha nem valósul meg.
A történelem sötét éjszakáját nem tudja megvilágítani sem az emberi, sem az
isteni értelem fénye. A vallási eszkatológia ugyanúgy nélkülöz minden alapot,
mint az abszolút bizalom, vagy a végtelen szeretet. Az, hogy ez valami félelme
tesen rettenetest jelent az embernek, nem csökkenti a kijelentés igazságtartalmát.
Valaminek rettenetes volta nem érv annak igazsága ellen. A Iogileában nincs olyan
törvény, amely szerint téves lenne az az ítélet, melynek kétségbeesés a következ
ménye. A kritikus szociológusok az eszkatológia helyébe a véges boldogság utópiá
ját állítják. Azon a véleményen vannak, hogy az emberi öröm lényege, antropo
lógiai sajátsága az a tudat, hogy elmúlik és keserűségben végződik. Az emberi
boldogság mivoltához tartozik, hogy visszahozhatatlan. .

A kritikus gondolkodók gondolkodását csakúgy, mint a nagy materialistákét
átitatja a metafizikai szomorúság, Mégis abban a hiszemben élnek, hogy végtelen
metafizikai magányuk érzelme az egyetlen helyes válasz az emberiség soha meg
nem valósuló vallási-eszkatológiai reményére. Eléggé realisták ahhoz, hogy lássák:
il. konkrét politikai utópia eltünteti ugyan az emberi szomorúság társadalmi alap
jait, de nem szünteti meg természetadta gyökereit. Tudatában vannak annak is,
hogy az erkölcs magasabb rendű megalapozásra szorul, Amint Horkheimer írja:
"pusztán tudományosan tekintve a gyűlölet ... nem rosszabb' a szeretetnél. Logikai
érvek nem bizonyítják be, hogy nem szabad gyűlölnöm, feltéve hogy ezáltal nem
kerülök társadalmilag hátrányos helyzetbe ... A pozitivizmus nem ismer olyan, az
embert meghaladó fórumot, amely megkülönböztetné az emberi segítőkészséget a
profitéhségtől, a jóságot a kegyetlenségtől. az odaadást a kapzsiságtól. Minden
olyan kísérlet, amely a másvilágra vetett pillantás helyett a földi okosságra akarja
építeni a morált... önáltatás." Ennek ellenére kijelenti: "A világ szenvedéseinek
láttán, az igazságtalanságok láttán lehetetlen egy mindenható és végtelenűl jóságos
lsten létének dogmájában hinni". Hasonló lemondást hirdet H. Marcuse is: "A tár
sadalom kritikus elmélete nem rendelkezik fogalmakkal, melyek képesek áthidaini
a jelenvalók és az eljövendők szakadékát; mivel semmit sem ígér és nem mutat
föl sikert, negatív marad. Ezzel meg akarja őrizni a hűséget azokhoz, akik remény
nélkül áldozták fel életüket és áldozzák föl a Nagy Tagadás oltárán." E megnyilat
kozások annak a nagyon általános újkori jelenségnek fogalmi kifejezései, hogy az
emberek elvesztették hitüket és bizalmukat a szeretetben. Ha az öröm lényegéhez
tartozik, hogyelmúljék, akkor. csakugyan értelmetlen az eszkatologikus beteljese
dés, helyesebben a föltámadás reménye. Ha azonban nem szükségképpen tartozik
hozzá az örömhöz a mulandóság, akkor a kritikus szociológia nem az általános,
hanem egy partikuláris emberi léthelyzet meglehetősen kritikátlan kivetítése.
Amint K. Rahner kifejti, az öröklét nem vég nélküli, hanem végbement idő, a
beteljesedett szellemiség és szabadság létezési módja, nem az idő folytatása, hanem
megszüntetve-rnegőrzése a föltétlen érvényű erkölcsi, azaz szabad emberi tettek
ben. De honnan tudjuk, hogy ilyesmi történhet a múló időben, hogy nem a remény
tagadóinak van-e igazuk? Önmagunk megfigyeléséből és az emberi 1étezést értel-
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mező isteni Szóból. A nagyon szeretőket szeretetük sorsdöntő pillanataiban ki
meríthetetlen és elpusztíthatatlan ragyogás veszi körül. Az emberi hűség, a humani
zált ember szabad elhatározása nem teszi le a fegyvert a halál előtt. A. valódi
erkölcsi jóság nem riad vissza a rosszal vívott látszólag teljesen reménytelen er
kölcsi harctól. Mindezt a kritikus szociológusok sem vonják kétségbe. Csak nem
veszik észre, hogy ezek az élmények világosan megkülönböztetik azokat az értéke
ket, amelyek azért szépek, mert elmúlnak, attól az értéktől. melyet nem ununk
meg soha, amely nem terheli meg lelkünket, s ezért nem is kívánhatjuk, hogy el
múljék, Az ilyen és hasonló élményekben tapasztalás alapján szerezhetünk bizo
nyosságot arról az' értékről és örömről, melynek mivoltához tartozik, hogy nem
múlhat el soha, s így már ezen a Földön meggyőződhetünk az eszkatológia kezde
téről. S aki - mint a kritikus szociológusok - nem tapasztalt soha ilyen örömet
és szeretetet? Ha elég világos a szelleme és elég alázatos a szíve, majd meglátja
azt, ami elrejtőzik a: felületes és türelmetlen szemlélő elől. A kritikus szociológusok
nem ismerneit olyan törvényt, hogy a logikai ítélet rettenetes volta kétségbe vonna
az ítélet igazát. Az eszkatológiai beteljesedésben bízók nyugodtan felelhetik erre,
hogy a logika 'olyan törvényt sem ismer, amely szerint a vakság bizonyítaná. hogy
amit nem látunk, az nincs. .

Bár az apostolok meggyőződésétől. hogy halála után találkoztak az élő Jézus
sal, hosszú az út K. Rahner egzisztencialista elemzéséig. az Újszövetség elbeszélései
és a kiváló teológus elméleti megfontolásai ugyanarra vállalkoznak: egy csaknem
hihetetlen tapasztalatról, s a tapasztalatuk értelmével kapcsolatosan kialakult meg
győződésükről akarnak beszélni. A föltámadás arról biztosít bennünket, hogy a jó
erők végtelenűl erősebbek a rossz erőknél. hogy mindent számba véve, az univer
zum legmélye kiapadhatatlan jóság. A Valódi-Valóság olyan hatalmas, nagylelkű

és elszánt szeretet, melyet nem tartóztathat föl semmi, még a bűn, még a halál
sem, és olyan kimeríthetetlen bőségű, hogy mindannyian élni fogunk belőle.
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SZÉLL MARGIT

JOSEPH MARÉCHAL TRANSZCENDENTALlZMUSA
"Az ember csak önmagán keresztül képes igazán megérteni a lét egész való

ságát." - Ezen egyszerű igazság elfogadtatásáért küzdött egy életen át Joseph
Maréchal, akit joggal neveznek az újabb transzcendentális gondolkodás atyjának.
Mint keresztény filozófus elsőnek ismerte fel Kant rendkívüli értékét. aki a meg
ismerés alapját - a kivetített és elvont metafizika helyett - a gondolkodó alany
ban kereste. Ugyanakkor jól látta Kant tévedését is: az értelmi lét magyarázatából
már nem tudott visszatérni a külső valósághoz. Ezért akarta Maréchal Szerit Tamás
realizmusa segítségével feltárni Kant értékeit. Ez a törekvése előkészítette a keresz
tény gondolkodás "antropológiai fordulatát". Mivel azonban korán indult el ezen
az úton, kevesen értették meg, gondolatai csak napjainkban kezdenek teljesség
ben kibontakozni.

TERVEK ÉS MEGSEJTÉSEK. 1878-ban született a belga CharIeroi-ban, tanul
mányait az ottani Szent Szív kollégiumban végezte, mindvégig kitűnően. Tizenhét
-éves korában belépett a Jézus Társaságba. Gyenge egészsége azonban az újoncidő

testi szolgálataiban, a közösségi életben és a rendi tanulmányokban oly sok nehéz
séget okozott, hogy elöljárói kételkedni kezdtek az egyébként nagyon tehetséges
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