
if bűnről

szót ejteni olykor Ianyalgást vagy szánakozó mosolyt vált ki a keresz
tények között is, olykor meg legyintést vagy leckéztetést, valahogy
így: "Avult, konzervatív dolog ez, _öregem." Bűn? S általában. 
aránytalan erkölcsi idomítás következtében csak a szexualitás
körébe eső kilengésekre gondolunk. Bűn? Ugyan képem, a pszicholó
giai úton gyógyítható lélek szerongása csak. A hamis tudat kényszer
képzete. Tulajdonképpen nincs is más, csak viszonyíthatatlan cseleke
det, amit egy adott helyzet elegendőerr indokol; ha a cselekedet ár
talmas, a helyzeteken kell változtatní. Bűn? Nincs tehát, csak közöm
bős következmény, mely lehet szarencsétlen kimenetelű is.

Persze. Tessék ezt annak mondani, ak:inek a fiát hazafelé menet
elkapták s ráérősen, huszonöt késszúrással megölték. A tizenhat éves
leányanyának, akit gyermekének tizennyolc éves apja kinevetett. föl
pofozott és otthagyott. Az ártatlan francia régésznőnek. akit politikai
okból elfogtak, hatalmas összeget követelnek szabadulásáért vagy ki
végeznek. Az abesszin anyának, illdnek hat gyermeke közül négy éhen
halt, míg az emberiség egytizede? egyhuszada? betegre zabálja ma
gát s túlcsordul minden élvezetében. Tessék mondani Terézia anyá
nak, aki a haldoklás szemétdombján szedégeti össze az elhullottakat,
s Helder Camarának, aki a kontinentális bűntettektől sújtott népek
szószólója, Ielövéssel megfenyegetve is. És Máriának, aki ól1áikig ros
kadozott összeszurkált Fia holtteste alatt s ebbe beleöregedett. Mária
látta és fölfogta a bűnt. A jóllakott vitatkozók nem látják és nem
fogják föl.

W. Blake-nek, Dosztojevszkijnek, Newmannak és S. Weilnek a
bűnről nem véleménye volt, hanem belső tapasztalata. Blake bűn

misztikája logikus és közmondásszerű, költészetének fúvó szele. Dosz-
tojevszkij ábrázolásában a bűn az ember sorsában gyökerezik, bár a
kegyelem a "szabásminta": "a természetben minden... a szentre, a
bűntelenre van szabva." Newman - Lanza del Vasto írásában - azt
mondja a Kísértőről, hogy miután Krisztustól megverve távozott, né
mán még visszafordult s tudtára adta: lesz még erőtlen pillanatod
is, Jézus, kétségbeesésedben nekem érlelődsz, elhagyatottságodban üre
sebb leszel.. egy földöntött dézsánál, akkor Ieszakítlak, akkor végzek
veled. S elmegy. És visszatér a Megfeszítetthez s ahogy vére csorog
kifelé, úgy nyomul a testében előre, tintasötéten, maga előtt hajszolva
a teljes emberiség minden bűnét, szennyét, szerencsétlenségét és ta
gadását. A Megfeszített - Megváltó. és bár kapuit becsapta az álnok
ság előtt, most a kereszten szélesre tárta; tűrnie kellett hát a tébolyo
dott tolakodast. Nem a testén, hanem a testében; nem a szívében, ha
nem a molekuláiban folyik az eszeveszett küzdelem; a szabadságnak
és a kegyelemnek ez a Test a záloga, Newman látomása a bűnt a
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lregyelemmel egy-rangúnak tartja, misztériumnak. Ahogyan Krisztus is:
az univerzum emberlakta vidékeinek fejedelméről van szó, akinek ha
talmas értelme azonban fénytelen és közönséges,

S. Weil szerint "a bűn legveszedelmesebb alapformája az, hogy
korlátlanságot viszünk be egy lényegében véges területre". Ez áJgya
zódik bele a világba, a hatalomba, az emberi mivoltba, az ideékba.
így változnak el a teremtésben pontosan körvonalazott formák, föla
datok, szándékok és nőnek óriássá a kicsinek rendeltek, és zsugorodnak
kicsivé a naggyá rendeltek a tévedés élesúszott optdkájában. A világ
ra nehezedő transzcendens légnyomás ugyan megmarad, de a szemé
lyeIk és dolgok többé már nem tudnak róla; élünk tehát fenyegetettsé
geink közepett, de irántuk érzéketlenül, ami a fenyegetettség fokát
relatívan növeli. A bűnt már nem is a tettben érezzük meg, vagy a
tettből érezzük ki, hanem a jelenlét stabil középszerűségéből.

De a lényegi dráma nem szünetel, A Lélekben még mélyebbre hát
rál s ott, a magányos sötétben zajlik, tompán, bizonytalanul, elszi
getelődve; ez azonban senkin sem segít. A tettek közönyt színlelnek,
a .szándék ellep1ezi magát s ez megrontja a testvéri kapcsolatokat. A
bűn el is rejt, nemcsak elrejtőzik, de bent megjelenik, mint minden
egyes döntésünk egyik lehetősége. Ha szeretetlenségnek mondjuk, ami
kor magatartásban összegeződík, nem becsültük alá s megneveztük
mindjárt szélrózsa irányát is, s televényét . is, az emberi szívet. Lehet
vitatni, hogy még milyen szavakkal illethetjük a [elentőségét, kor
szerűen hogyan fogalmazzuk meg, de a Krisztus fényében kiélesedé
bűneimet nem vitathatom. Mert ha csak tablettékon s mélyalváson
múlík a dolog, akkor Jézus jobban tette i volna, ha okosabban visel
kedik a Nagytanács előtt s nem a keresztre megy, hanem ideggyógyá
szati kezelésre; igaz, akkor nem Isten Fiaként, hanem elmebetegként
hal meg.IstenJemként azonban nálam mélyebben ítélte meg bűneimet,

mert üdvösségre váltotta áJt; éppen nyomorúságomra támaszkodva Lett
a fönntartóm. Suenens bíboros azt írja: "A bűn, mivel természeténél
fogva nihilista, alapjaiig ingatja meg a világot. Isten kegyelme azon
ban újjászüli s legmagasabb egyéni és közösségí tökéletességére juttat
ja." Igen, ebből míndkettőjükre ráismerek.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézírata-kat két példányban (e~y másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-kötségeitől.
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