
KISS LÁSZLO

DE A FÉNY PARTOT ÉR
"Az emberélet útjának felén / egy nagy sötét erdő jutott belém:-/ a születö ha

lálnak tudata. / Sok ágbogával, árnyával növekszik; / s én hordozom - ha nem
tetszik, ha tetszik -, / Nem szarv, maszk, lőpata, / kívülről leső rém ez a
tudat; / erdő a szívem égboltja alatt; / susog szelíden, mert hálás nekem, 7 eM
levele sem sarjad nélkülem." (Devecseri Gábor Erdő című verse)

Ez a vers megfordítja a dantei gondolatot: nem "én" jutok el a "nagy sötét
erdőbe" "az emberélet útjának felén", hanem az erdő "jut belém", és a születő

halál tudata nem kívülről fenyegető, rám leselkedő rém, hanem belülről, a szí
vem mélyéről fakadó, sűrűn burjánzó erdő: a mai kor réme - a rák. A mo
dern ember életérzését és halálfélelmét fejezi ki ez a vers. A hivő ember ugyan
tudja, hogy "az emberélet csak a halállal teljesül egésszé" (Sík Sándor: Imádság
jó halálért); de a hitből fakadó meggyőződés nem zárja ki sem a kételkedés le
hetőségét, sem azt a gyötrő kíváncsiságot: mí is történik hát velünk a halálban,
mi vár ott ránk? Van-e túlvilági élet, vagy mindennek vége? Van-e híd, vagy
egy keskeny palló a túlsó partra? Ránk ragyog-e az örök világosság fénye, vagy
örök homály borul ránk? Megsemmisülünk-e teljesen és véglegesen, vagy van
feltámadás? Van-e isteni igazságszolgáltatás és ítélet, örök jutalom és örök bün
tetés, bűntől megtisztulás? Elhessegetjük magunktól a halál gondolatát, mint
nyáron a legyeket arcunkról; de az ilyen vagy amolyan formában míndig újból
visszatér, különösen szeretteink halálakor, magányos óráinkban, álmatlan éjsza
kákon. Mindig újból és újból visszatér, "zümmög, dörömböl, nyugtalan / sem
miből font bilincs / torkod szorítja, hogyha van / s magad se vagy, ha nincs".
(Devecseri Gábor: Várakozva.) Van, aki próbál rendíthetetlen nyugalommal szem
benézni vele a horatiusi "et si totus mabatur orbis, impavidum ferient 'Tuinae":
"ha ai egész világ összeomlik is, rettenthetetlen nyugalmában temetik őt maguk
alá a romok" elve szerint. Bár sokszor ez a rettenthetetlennek ákázott nyugalom
nem más, mínt csupán a gyermeki szív kétségbeesetten vergődő rémü1etének
leplezése. Van, aki úgy tesz, mintha nem venné észre, van, aki úgy várja, mint
valami ritka vendéget: ünnepélyesen felkészül a fogadására, nyugodtan elbúcsúzik
esaládtagjaitól, szeretteitől. Van, aki retteg és borzadva fél tőle, van, aki mene
kül előle és van, akí úgy várja a halált, mínt megváltást a földi gyötrelmektől.

Van, aki maga keresi, eléje siet: egészségét rongálva, életét veszélyeztetve, vagy
egyenesen önmaga vet véget életének. Az egészséges emberben azonban az élet- .
ösztön fellázad az elmúlás ellen, ellene mond az elmúlásnak és teljes erővel

küzd ellene. "Alacsony, szürke ég. / Maholnap hó lesz. / De nézd inkább a ró
zsát: / dérmarta kertben áll. / s egyetlen szirmát el nem eití. / Lélek, te is
légy / ellentmondás ez elmúlásnak." (Rónay György: Rózsa dérben.)

Mi történik velünk a halálban? Mi lesz tudatunkkal, létünkkel, múltunkkal ?
Örök éjszaka jön, vagy örök világosság, megsemmisülés vagy örök élet? Ezek
re a kérdésekre hiába keresünk kielégítő válaszokat hitünkön kívül. Csak a hit
ből tudhatjuk meg, mí történik velünk ,a halálban. A hit nem csupán értelmi
elfogadása egy igazságnak, hanem ugyanakkor önmagunk feltétel nélküli rábí
zása Arra, akiben és akinek hiszünk. Hasonlóa szeretethez. Teljes bizonyosság
gal azt sem tudhatjuk meg soha, hogy egy ember igazán szeretett-e bennünket.
Az igazi szeretetben vállalnunk kell annak kockázatát, hogy becsapnak, kifoszta
nak, kigúnyolnak bennünket, hogy visszaélnek szeretetünkkel. A hitben is ilyen
határtalan nagy bizalom, ilyen kockázatvállalás van.

Próbáljunk hitünk fényénél szembenézni a halállal, felhasználva a legúiabb
teológiai kutatásokat és lassan általánossá váló véleményeket.

Halálunkban Istennel találkozunk végérvényesen és mindörökre. - "Honnan
jön ez a fény / az űrben, az üres / égen ez a sugár? / Az a csillag talán / már
nem is létezík, / ahonnan útrakelt. / Elmúlunk, de a fény / partot ér valahol"
(Rónay György: Asztronómia).

Az ember testi-lelki összetettségében. éppen mint "ember" a halálban, "el
múlik": megszűník létezni, "de a fény partot ér valahol". Ez a fény: mi va
gyunk, és a part, ahova elérkezünk: az Isten. Már földi életünk folyamán is
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sokszor és sokféleképpen találkozunk Istennel. T~lálkozunk Vele az imádságban,
amikor bajainkban hozzá fohászkodunk, vagy neki a vett jókért hálát adunk.
Találkozunk Vele minden szolgálatban, amikor szenvedő embereken segítünk,
velük jót teszünk, Találkozhatunk Vele meghitt beszélgetésben, barátságban vagy
szerelemben, tiszta emberi szeretetben. Találkozhatunk Vele a természeti vagy
művészí szépség élvezésében, szent és jóságos emberekben, a szenvedés megren
dültségében, és még sok más nemesítő emberi élményben. Mindezekben a talál
kozásokban azonban Isten rejtett Isten marad, fátyol borítja arcát, nem láthat
juk meg űt színről színre. Találkozunk Vele, de Ű mindíg távolabbra húzódik
tőlünk. A halálban azonban "partot érünk", és szemtől szembe találkozunk
imáinknak és vágyódásainknak. reményünknek és hitünknek szeretett Istenével.
Amikor a mennyországról beszélünk, nem "dolgofra" kell gondolnunk, hiszen ott
nincsenek "dolgok". A mennyország: személyes találkozás Istennel. Tündöklő

fényben felragyog előttünk az Isten, szemünkről lehull a vakság hályoga, és
az Ű fényének világánál olyan szépséget pillantunk meg, amiről eddig sejtel
münk sem volt. Minden emberi szó és hasonlat csak gyámoltalan tapogatózás,
értelmetlen dadogás ennek a kifejezésére. Hogyan magyarázzuk meg egy vakon
születettnek, milyen a szivárvány? Hogyan értessük meg egy süketnémán szü
letett emberrel egy zenei mű szépségét? Hogyan értse meg egy olyan ember,
h.ogy mi a szeretet, akit soha senki sem szeretett? "Szem nem látta, fül nem
i'lallotta, emberi szívbe fel nem hatolt ..." Rádöbbenünk majd, mílven hatalmas,
végtelen nagy az Isten, milyen jóságos, milyen bölcs, milyen szent és szép.

Ez a találkozás végérvényes találkozás lesz, örökre szóló találkozás, amely
betölti egész lelkünket, gondolatvilágunkat, akaratunkat és érzelmeinket is át
hatja. Az "örök nyugalom" fogalmával próbáljuk sokszor megközelíteni ezt a
találkozást. A földi élet nyugtalanító hajszája után kétségkívül nyugalom és pi
henés lesz, de a nyugalom nem fejezi ki az örök élet dinamikus [ellegét. Isten
maga is megismerés és szeretés, a boldogítás és a boldogság végtelen áramában,
a Szentháromság feszülő titkában lüktető élet; ez az élet minket is magával ra
gad és sodor egyre beljebb az Istenbe: az Ö megismerésének, szeretetének és
boldogságának centruma felé. Időbeliség nélküli állandó előrehaladús és kibon
takozás lesz ott életünk az Abszolút Jövőben: Isten örökkévalóságában, amelyben
gyarló tehetségünkhöz és képességünkhöz mérten részesedünk.

Ez a találkozás: ítélet lesz számunkra. - Hasonló élményben már a .földön
is lehet részünk. Találkozunk egy kedves, jóságos emberrel, aki megszerét ben
nünket és valami szép, nagy feladattal bíz meg bennünket. Minden örömünk
mellett is félelem tölt el, mert arra gondolunk, mennyíre nem érdemeltük ki
ezt a bizalmat, mílyen sok hibánk van, amelyek miatt nem vagyunk méltók
ennek az embernek a szeretetére és bizalrnára, és félünk, hogy nem leszünk
képesek megbirkózni a ránk váró nagy feladattal.

Kellemetlen élmény lenne számunkra az is, ha piszkosan, gyűrött; ruhában
mennénk el valahova vendégségbe, ahol mindenki szépen fel van öltözve. Éget
né arcunkat a szégyen pírja, és még a legjobb társaságban sem éreznénk jól
magunkat, sőt éppen az lenne a legkényelmetlenebb. Ilyen értelemben lehet kí
nos élmény számunkra az Isten-találkozás, mert ebben a találkozásban önmagunk
és Isten elótt feltárul egész lelkünk, életünk. És nem lehet többé sehóvá sem
elbújni, nem lehet felvenni a képmutatás szépítő álarcát, lelki mezítelenségün
ket nem takargathatjuk többé sem a mentegetőzés tarka köntösével. sem a ha
zudozás palástjával. "Úgyis csak az 'Úr lát míndenkí szemével. / s hamít ten
magadból szégyenkezve nézel, I tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden
által I az Isten is nézi, az Isten IS látja I ... Óh jaj, hova bújhatsz te magadnak
réme, / amikor magad vagy az ltélő kéme?! / Strucc-méd fúr a percek vak fö
venye alá I balga fejünk - S így ér a félig kész Halál, I s akkor mivé leszünk
mi?" (Babits Mihály: Psychoanalysis christiana).

Nem az Isten fog elítélni: mi ítéljük el saját magunkat. Látni fogjuk, hogy
egész életünkön át mennyire szeretett bennünkrt az Isten, mennyire elhalmo
zott minket ajándékaival! Ennek kontrasztjaként: azt is látni fogjuk, milyen há
látlanok voltunk mí Vele szemben! Látni fogjuk kícsínyességeínket, híúságunkat,
önzéseinket, hazudozásainkat és képmutatásunkat. szívünk _keménységét, lustasá
gunkat; hogyan hajszoltuk a bűnös élvezeteket, mennyire féltünk és húzódoz
tunk a munkától, visszariadtunk az áldozattól, rettegtünk a szenvedéstől. Lát-
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ni fogjuk, mennyire elítéltünk másokat, lenéztük, megvetettük az embereket,
közömbösen haladtunk el a szenvedők, éhezők mellett, eszköznek használtuk
Mások jóságát saját önző érdekünkben. Látni fogjuk minden mulasztásunkat és
Itanyagságunkat, önmagunkat teljes mezítelenségünkben és nyomorúságunkban.
Lelíull minden lepel, lehull minden álarc, kiesünk betanult szerepünkből. Nem
lehet többé "megjátszani magunkat",

Míndez ítélet is és tisztítótűz is egyúttal. Mert ez a fájdalom józanító, gyó
.gyím és tisztító hatá.sú fájdalom. Egyszer s mindenkorra kigyógyít az önístenítés
ból és megtisztít minden lelki szennytől. Fájni fog ez a tisztulás, mert belemar
legfájóbb elevenünkbe; de csak a lelki gyötrelmek e gyógyító, javító és tisz
Mm tüzén át juthatunk el Isten irgalmának és jóságának igazi megtapasztalásához.
A földön is van olyan szenvedés, amely gyógyít és tisztít; kigyógyít az önzés
ból, érzékiségből, hiúságból, elmélyíti a lelkünket és feltárja lelkünk ajtaját a
másik ember, a szenvedő ember felé a részvét és együttérzés érzelmében.

Ebben a találkozásban Istent nemcsak Bíránknak éljük meg, hanem megta
'l'asztaljuk egyszersmind végtelen irgalmát és szeretetét. Jézus tanítja, hogy min
dig meg. kell bocsátani az ellenünk vétőknek. Isten is megbocsát nekünk bűn

bánóknak minden bűnt minden feltétel nélkül. Irgalmának nincs határa. Úgy
ilel át, ahogyan a jóságos atya ölelte. át a példabeszédben a tékozló fiút; nem
kérdez már semmit a múltról, mindent megbocsát. Higgyünk Isten irgalmas
fteretetében és bízzuk rá magunkat. Isten felénk áradó végtelen szeretetére
esak az ilyen bizalomteljes szeretet lehet a méltó válasz. Aki hisz Istenben, azt
a halál bevezeti Isten szeretetének felfoghatatlan, csodálatos titkába.

A halálban az egész ember jut el Istenhez egész életével. - "Ha szarencséje
van, mind többet lát az ember, / ahogy múlnak az évek. / Igy lesz évről évre
,azdagabban / évről évre szegényebb. / És szegényebben évről évre így lesz /
évről évre mégis gazdagabb, / az idő. hűtlen vendég, búcsú nélkül/megy el, de
.jándéka megmarad" (Rónay György: Marienbadi elégiácska). - "Tempus omnia
secum fert" - "az idő míndent magával hoz". Fordítható ez a latin közrnondás
úgy is: az idő mindent "magával visz", és így is igaz, mert az idő nagy tolvaj:
megfosztja az embert fíatalságától, reményeitől, vágyaitól ; ősz tincseket sző ha
jába, barázdákat szánt arcába, megismertet a csalódás és kudarc keserűségeível.

megrokkantja testünket, aláássa egészségünket. Az ember így lesz egyre szegé
nyebb; ugyanakkor azonban más szempontból, lelkiekben így lesz egyre gaz
dagabb: élettapaszta1atban, tudásban, bölcsességben, élményekben, a szeretét hű
ségének gyümölcseiben. "Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső

ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani
pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei dicsőség túláradó mértékét szer
zi meg nekünk" (2Kor 4,16k).

A halál az újabb teológiai értelmezés szerint nem a test és a lélek szétvá
lása, hanem az egész ember halála,' ugyanakkor azonban az egész ember feltáma
dása is. Vagyis nem csupán a "lélek" jut el az Istenhez, hanem az egész ember.
lsten és a mennyország fogalmát ki kell szabadítanunk a földi-anyagi lét kate
góriáinak: a térnek és időnek rabságából. Sem a tér, sem az idő kategóriája nem
alkalmazható Istenre, sem pedig a halálában Istenhez eljutó emberre. Amint a
mennyország nem lent és nem fent van, és egyáltalán nem valamiféle irányban,
vagy valamiféle megjelölhető "helyen", ugyanúgy nincs az időben sem, hanem
bent van az emberben és bent van az isteni örökkévalóságban. Az Istenhez el
érkező ember a maga véges médján részesedik Isten örökkévalóságában, (ezt ne
vezhetjük "aevum"-nak, vagy "megdicsőült időnek"), de nincs többé ebben a
mérhető időben. Igy valóban "búcsú nélkül" távozik az idő, de "ajándéka meg
marad". Az idő ajándéka: mindaz, amit az időben megéltünk és ami abból ma
radandó. "Mostantól fogva boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg ...
mert tetteik elkísérík őket" (Jel 14,13). "Nincsen külön halál: a meghalás / az
élet fáján fakadó gyümölcs. / Amit ültettél, amit ojtogattál, / amit öntöztél.
amit metszegettél, / ápoltál rajta: mínd-rnínd visszaadja / a nagy gyümölcsben ..."
(Sík Sándor: Imádság jó halálért). Tetteink, amelyek követnek bennünket: ez
életünk fájának nagy gyümölcse, amelynek kitermesztésén földi életünk folya
mán fáradoztunk.

A halálban az egész ember "testével és ·lel.kével együtt" - vagyis egész éle
'ével, személyes világával, élete eqész megmásíthatatlan egyéni színű történeté-
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vel lép Isten elé. - "Minden egyes ember saját, titkos; személyes világ. I Eb
ben a világban van szép pillanat I ebben a világban van borzalmas óra, I ám
mindez előlünk rejtve van. II És ha egy ember meghal I akkor meghal vele az
első hó, I az első csók és az első harc, I mindezt magával viszi. II Mit tudunk
mí barátainkról, testvéreinkről, I mit tudunk mí a számunkra legkedvesebbről

is? I és saját édesapánkról is? I Mi, akik mindent tudunk, - semmit sem tu
dunk. II Az emberek elmennek ... I Onnan nincs többé visszatérés. .' Titkos
világaik nem keletkeznek újból. I És én szeretném míndannyíszor újból I ezt a
visszahozhatatlanságot világgá kiáltani!" (Jevgenyij Jevtusenkó verse).

Minden egyes ember: külön kis világ: élményei csak az övéi; ezért minden
ernber végtelen érték és megfejthetetlen titok. A halál ezt a "kis világot" sem
mísítí meg, éppen ezért olyan rettenetes. Ha meghal egy ember, vele hal meg
az az első hó, amit csak ő látott, az első csók, az első szerelem, az első csaló
dás ... vele hal meg minden szeretete és minden szenvedése, minden munkája
és minden küszködése... Egy eddig soha nem létezett és ezután már soha nem
létező egész kis világ omlik össze és süllyed bele a semmibe. .

Csak ha mindezt átgondoljuk. tudjuk átérteni. miért is szűkséges számunkra
a feltámadásba vetett hit. A feltámadás azt jelenti, hogy ez az egész személyes
1cis világ mindenestül elérkezik az Istenhez. Isten a biztosítéka annak, hogy
mindez örökre tovább él, nem semmisül meg, hanem megtísztul, átalakul, és
örökre él. "Vajon milyen lesz, majd ha végül, I Utolsó menedékül / E zűrös lét
után a jó Nihil I Kapuja nyíl? / Ha nem kell senki már, és senkinek se kel
lek, / S testem eloszlik, I És lelkem is szelíden véle foszlik I Mint egy bolon
dos, áprilisi felleg, I Mely sírt sokat. - I Mit tartogat I A.kkor a végső pilla
nat? / Látom majd Isten távoli szemében I Megcsillanni egy legördülő fény
ben I Szomorúságomat?" (Tóth Arpád: Szomorúság Anteusa). A halál végső pil
lanadának a költőtől megsejtett látomása: Isten távoli szemének legördülő fényé
ben megcsillanó "szomoruság": az egész földi élet, amelyben mínt a Föld-anyá
val érintkező halott Anteus, újjáéled az Istenbe elérkező egész ember. - Jézus
hozzáfűzi: szomorúságunk ott örömre változik (vö. Jn 17,20).

Személyes világunkhoz a többi világ és az egész történelem is elválasztha
tatlanulhozzákapcsolódik. A halálban ezért velünk együtt az "összes többi" tör
ténelem is Isten elé lép. - A mai antropológia egyik legjelentősebb felismerése,
hogy az ember nem válhat teljes értékű emberré más emberekhez fűződő kap
csolatok nélkül. Eln! annyit jelent, mint találkozni másokkal, megtapasztalni
másokat. A gyermek megtapasztalja szüleí részéről a szeretetet és csak így ké
pes később ő maga is szeretni. Csak aki megismert más embert a maga másmí
lyenségében, képes az önismeretre. Az ember másokhoz fűződő kapcsolataiban lesz
teljes értékű ember azáltal, hogy másokkal közös élményben tapasztalja meg a
világot. Halálában az ember egész személyes világát elviszi magával Isten elé.
Ebbe a személyes világba beletartoznak más emberek is, akikhez a szeretet szá
lai fűzik: szülők, testvérek, rokonok, házastárs, gyermek, és jó barát, munka
társ stb. Mindezek rányomják a maguk egyéniségének bélyegét életünk törté
netére, beletartoznak életünk összességébe. sorsunknak és szívünknek egy-egy da
rabját alkotják. Emberi mívoltunk, életünk története el sem gondolható nélkü-v
lük, Száz és ezer szállal fűződünk hozzájuk, és ezernyi szállal szövődík aző

sorsuk is a mi életünk sorsának szövetébe. Elettörténetünk az ő élettörténetük
Kel együtt alkot egészet. Ha ez így van, akkor a halálban velünk együtt az
egész világ Isten színe elé lép. Velünk együtt az egész emberiség egész élete
Isten elé jut.'

Az egyház mindig is hirdette, hogy az egész emberiség megjelenik Isten előtt

és az Isten azt megítéli. Az is igaz, hogy nem egyénenként, hanem a "szentek
közösségében", másokkal együtt részesedünk Isten életében. A hagyományos doge
matika az utolsó ítéletet a világ végére: a történelem végpontjára helyezte. Ha
megértem, hogy a halálban az egész ember megjelenik Isten előtt, és azt is
megértem, hogy az egész emberhez sok más ember is hozzátartozik, és az egész
emberiség történelme egységes, egymásba fonódó szövetet képez, akkor azt is el
kell fogadnom, hogy a halálban az egész emberiséggel együtt és velük egyszerre
állok az Isten színe elé.

Hogyan lehetséges ez? Hiszen: én még élek, -sok barátom pedig már halott.
Hogyan érkezhetünk egyszerre Isten elé? Vagy: én meghalok, a világtörténelem
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pedig megy tovább évezredeken át. Hogyan lehetséges, hogy "egyidőben" érke
zünk meg Isten elé?

Az idő földi szemmel nézve nagyon is reálisnak tűnik, valójában azonban
nagyon is tűnékeny. A mi világunkon "kívül nincs idő, mint ahogyan tér sincs.
Az idő is, mint a tér, tudatunknak olyan szemléletmódja, amelyben a földi va
lóságokat megéljük. Isten világában nincs tér és nincs idő. Amikor az ember
meghal, abban a pillanatban belép az Isten világába; nem térben-időben él to
yább, hanem túl van minden téren és időn. Amit az ember földi életében tett
és szenvedett, az mind beletorkollik, "beleérik" az Istenbe. Az ember új egzisz
tenciája Istennél lesz, mint "a földi idő összege és gyümölcse" Istenben megdi
csőülve, de saját maga az ember már nincs az időben. Isten felől nézve tehát
nem lehet azt mondani, hogy az egyik ember "hamarabb" van az Istennél, a
másik ember meg "később". Istenben ennek a kategóriának egyszerűen nincs
semmi értelme. Azok az emberek, akik különböző időpontokban haltak és hal
nak meg a földi élet dimenzióját tekintve, Istenbe "egyszerre" érkeznek meg az
örökkévalóság egyetlen és mégis örökké tartó pillanatában. Egy édesanya egy
szer halálos ágyán azon bánkódott, hogy itt kell hagynia gyermekeit; és azok
talán majd a mennyországban hiányozni fognak neki. Egy belső hang ezt súgta
neki: "Mire te odaérsz, ők is ott lesznek!" Minthogy Istenben nincs idő, így ab
ban a pillanatban, amikor meghalok, már véget ér az egész világtörténelem; az
én Isten-találkozásom egybeesik az egész emberiség Isten-találkozásával, és az én
halálomban már bekövetkezik a test feltámadása is. Amikor az ember meghal,
maga mögött hagyja az időt és elérkezik egy olyan pontra, amelyben az összes
többi történelem "egyidejűleg" ér véget, "közben" bármily hosszú időt foglalt
volna is magában a történelem a földi idő dimenziójában mérve. Igy tehát
sejthető, míért indulunk ki teljes bizalommal abból, hogy nem csupán a lel
künk találkozik Istennel, hanem egész egzísztenciánk, együtt a lélek a testtel
és az egész emberiséggel, az egész világtörténelemmel. Ezért a világ vége való
ban közel van, nincs messze az ítélet órája, és valóban a végső időkben élünk.
Földi életünk ideje az isteni örökkévalóság leánya és a mi örök életünk szü
lőanyja. Földi életünk: Isten ajándéka nekünk, és a mi ajándékunk Istennek,
ha értékes tartalommal töltjük meg: a szeretet cselekedeteinek és szenvedései
nek örök értékű kincseivel. Ez az a földön gyűjtött és mégis a mennyben fel
gyülemlő kincs," amelyet a rozsda és moly meg nem emészt, amelyet a tolvajok
ki nem ásnak, és el nem lopnak, s amelynek a gyűjtésére biztat bennünket
az üdvözítő (vö. Mt 6,15kk). A halálban számunkra megszűník az idő, ezért nem-

- csak saját beteljesedésünket éljük meg, hanem egyúttal a .világ beteljesedését is.

Végérvényes találkozásunk Istennel Jézus Krisztusban "történik". - A ki
nyilatkoztatás, ha az örök életről beszél, mindíg Jézus Krísztussal hozza össze
függésbe. A halálban Ó jelenik meg nekünk, mert Ó a mi Itélőbíránk és üd
vözítőnk. Ó változtatja át halandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá. ci
ítéli meg a világot, ad neki örök életet. Istennel is Jézus Krisztusban talál
kozunk. Benne ragyog fel előttünk Isten, Vele találkozva éljük meg az ítéletet.
Benne tisztulunk meg bűneinktől, és benne nyerjük el Isten irgalmát és az örök
életet.

Miért van ez így? Mert már a történelem folyamán is így volt. Isten sok
féleképpen szólt hozzánk, de végérvényes Igéjét Jézus Krisztusban mondta ki
(vö. Zsid l,lk). Benne lett Isten végső Kinyilatkoztatás és végső Jelen ebben a
világban. Benne kapcsolódott Isten végérvényesen ehhez a világhoz. Aki tudni
akarja, kicsoda Isten, annak Jézusra kell néznie. Isten felszabadító és megváltó
cselekvése Jézus Krisztusban éri el teljes mélységét, Jézus az a "hely", ahol Is-

. ten végérvényes cselekvése beleszövődik a földi történelembe. A földi történe
lem a túlvilágon nemcsak egyszeruen "tovább megy", hanem ott találja meg
maradandó végérvényességét. amelybe minden beletorkollik, ami lényeges volt
a földi történelem folyamán, és akkor ez a Jézus Krisztus a túlvilágon is az
Isten-találkozás "sajátos helye" lesz, egy örökkévalóságon át, amint már a föl
dön is az volt. Ű az, akiben megkapjuk az élet ajándékát, akiben Isten szere
tetének Igéjét számunkra kimondja. "Itt bukkanunk rá hitünk legmélyebb Gs
legszebb titkára: Isten bennünket, embereket annyira elfogadott és annyira sze
ret, hogy mi Istennel az egész örökkévalóságon át nem találkozhatunk másként,
mint az ember-Jézusban, hogy mí mindörökre egy Embernek a Szívében találjuk
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meg magát az Istent és Benne érkezünk haza Isten végtelen szeretetébe"
(Gerhard Lohfink: Was kommt nach dem Tod? - Naherwartung, Auferstehung,
Unsterblichkeit, Freiburg-Basel-Wien, 1975. 148. o.), Ha ez igy igaz, akkor nem.
szóvírág, nem költői túlzás vagy jámbor álmodozás az sem, hogy ugyanez ar:
istenemberi Sziv az egymással való találkozásnak és szerétet-egyesülésnek is "sa-
játos helye", "minden szív királya cs középpontja", !

A halál hasonlít a születéshez. Ha az anyaméh sejtjei gondolkozní tudná
nak, a magzat megszűletésekor bizonyára így gondolkodnának: "Ez is meghalt;
szegény, pedig milyen szép naggyá fejlődött az elmúlt kilenc hónap alatt! Itit
hagyta a mi világunkat, olyan világba ment, ahonnan nincs többé visszatérés."
A gyermek sírása jelzi, hogy új, számára szokatlan környezetbe érkezett, ahct
langyos vízben tisztára fürdetik, azután rámosolyog az édesanyja. A harcU:
"mennyei születés", beleszületés Istenbe Jézus Krisztus által.

BODA LÁSZLÓ

](ÖRNYEZETVÉI)ELEM' ÉS TEOLÓGIA
A magyar könyvpiacon az 1975-ös évben két figyelemreméltó kötet jelea*

meg, mely a környezetvédelem kérdéseit a tudományos felvilágosítás szándéká
val vizsgálja. Mindkettő a meghökkentő tények egész sorát vonultatja föl boly
gónk megóvásának szükségességével kapcsolatban. Egyben szenvedélyes hango.
szót emel a környezeti ártalmak lehető kiküszöbölése érdekében, minthogy ezell
egyre komolyabban veszélyeztetik az emberi életet. Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete különleges feladatának tekíntí e szorongató probléma tudatosítását és a
megoldást segítő elméleti, valamint gyakorlati kezdeményezések támogatását. A
környezetvédelemről tudományos konferenciák tárgyalnak.í Nálunk pedig az or
szággyűlés 1976. március lB-án részletesen megfogalmazott törvénybe iktatta a
környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseit. A törvény célja, "hogy az embeei
környezet megóvását és tervszerű alakítását elősegítse" (I. 3. §).

E tanulmány a kérdés egyetemes és hazai aktualitása kapcsán a természesi
környezet teológiai vonatkozásait szeretné röviden megvilágítaní. Erre részben
külföldi tanulmányok adnak bátorítástt, részben az, hogy Barbara Ward és Bené
Dubos Csak egyetlen föld van című könyve (Budapest, 1975) .a jelen probléma
drámai tárgyalása során "megszentségtelenitett környezetről" beszél, amin a tee
lőgusnak érdemes elgondolkoznia.

Ökológiai és környezetvédelem. - Az "ökológia" szó (az ojkosz=ház és logia=
tan szavakból) eredeti jelentésében és használatában a növények, állatok és azok
környezetének viszonyát vizsgálja az energiaháztartás szempontjából. A mai szó
használat tágasabb ennél. Egyre határozottabban az ember és környezetére utal,
bár ebben a tágasabb jelentésében Weízsdcker szívesebben használja a "humán
ökológia' elnevezést. A "környezetvédelem" tehát nem adja vissza a szó teljell
jelentését, melyben a tudatosan megtervezett környezetteremtés, a humánus kör
nyezet-kialakítás is benne van. Az ökológia ezek szerint dinamikus fogalom, meIT
a szemünk előtt válik egyre tágasabb értelművé (többen utalnak például a lel
ki-szellemi ártalmak elleni védekezésre is). Ebben a vonatkozásban valóba
nem lehet a szónak pusztán biológiai értelme. R. F..Dasmann az ember "teljell
környezetéről" beszél (Úvjuk meg bolyg6nkat! Budapest, 1975, Gondolat).

Mik a humánökológia s vele a környezetvédelem problémájának legjellera
zőbb tulajdonságai? Melyek azok a sajátos vonások, amelyek érzékeltetik a Te
le kapcsolatban felvetődő feladatok világraszóló fontosságát s egyben hazai j&
Ientőségét? -

1. Az ökológia problémája egyetemes (univerzális). Az egész emberiséget érin.
közvetleriül vagy közvetve. Gondoljunk a vizek és a levegő szennyeződésére. "
szakemberek egyetértenek abban, hogy ..a környezetvédelmi problémák míndín
kább világméreteket öltenek, s ezért világméretekben kell őket megoldani".s
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