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KI EZ AZ EMBER?

Ki is hát valójában ez az ember,
aki több mint kétezer évvel ezelőtt
született a betlehemi Istállóban? Ez a
kérdés születésének pillanatától foglal
koztatja az emberiséget. Kinek-kinek a
maga módján szembe kell néznie ve
le, akár úgy, hogy levonja e nyilván
való történeti tény következtetéseit 
mert tény, ha a pásztorokról és a nap
keleti bölcsekről szóió tudósításokat
esetleg jelképesnek értelmezzük is -,
és eszerint rendezi be egész életét,
akár hitetlenül olvassa a leírását, Mert
ez utóbbi esetben is megkísérti a kép:
a gyermek ott fekszik a jászolban, s
körülötte először villan fel olyan fény
az emberiség történetében, mely nem
a harc, a küzdelem [eladása, hanem
a megbékélése és a reményé, Ezt al.
idők messzeségéből gyűrűző kérdést ve
szi vallatóra kis könyvében * Nyíri
Tamás.

De mielőtt magáról a könyvről, ídó
szerűségéről és tartalmáról szólnánk,
hadd bocsássunk előre egy megjegyzést.
Ez a mű kétségtelenül szerzőjénck

legkitűnőbb munkája. Nyíri Tamást
eddig is úgy tartottuk számon, mint a
modern magyar teológiai gondolkodás
egyik vezéralakját, mint a hazai fi
Iozóftai kutatások jelentékeny képvise
lőjét. Ám eddig megjelent alkotásai
ban többnyire érezni lehetett az anyag
gal való küzdelrnét, a kifejezés vilá
gosságáért és egyértelműségéért vívott
szenvedélves harcát, hogy forrongó,
alakuló mondanivalóját minél megfog
hatóbban. a fogalmi nyelv szükségsze
rű korlát jain felülemelkedve fejezhes
se ki. A Ki ez az ember? ebből a szem
pontból reveláció. A tudós felérkezett
végre a magaslatra, ahol egységben lát
ja és érzi azokat a részleteket. melye
ket eddig meghódított magának. s
ennek a csodálatos egységnek igéze
tében hirtelen olyan igékre talál, me
lvek eddig rejtve voltak előtte. így
válhat úí könyve a hazai teológtal
megújulás egyik legjelentősebb doku
mentumává. Ezért olvashatja munkáját
a szaktudós és az egyszerű hivő is a
zsinat utáni mcsú lhodás eszménye
mellett való hítvallásként. olyan vallo
másként, meiyben megnyugtató megöl-

dást találnak még tisztázatlannak hitt
kérdések és egyértelművé válnak még
többértelműnek vélt alapelvek.

Az olvasó számára talán az a leg
fontosabb Nyíri Tamás könyvében,
hogy nem elméletet akar adni - no~
imponálóan gazdag ismeretanyag rej
lik mindegyík megállapítasa mögött -,
hanem a keresztény éietfelfogá<; gya
korlati kérdéseit foglalja össze. "Isten
országának hívei nem kapaszkodhatnak
a törvény betűjébe - olvassuk a Le
gyen meg az akarata című fejezet
ben -; ennél jóval többet, a törvény
szellemét kell beteljesíteniük. Hiába hi
vatkoznak szép számú szabály és előírás

gondos megtartására. ez nem jelzi Is
ten országát." Pál apostol írja a má
sodik Korintusi levélben: ,.A betű öl,
a lélek pedig éltet". A szerző e figyel
meztetés jegyében építi fel rnondaní
valóját. Az életnek és a keresztény lét
nek azokat a pontjait akarja megra
gadní, ahol a lélek fú, ahonnan termé
keny életeszményeket nyerhetűnk; azo
kat a kristályosodási pontokat keresi
és mutatía meg. melyek mentén a ma
élő hivő ember bizton megtalálhatja
az útmutatást legszemélyesebb táiéko
zódásához. Nem azt Jelenti e törekvé
se, hogy értéktelennek tartja a tör
vényt, vagy fölöslegesnek a parancso
kat. Azt azonban nyomatékosan han
goztatja, hogy ezeknek szellemét kell
beteljesítenünk. A krísztusi tanítás
"nem annyira a részletek minucíózus
tisztelete alól, mínt inkább olyan nagy
vonalú szeretetre szabadít föl, amelyet
lehetetlen részletesen szabályozni. ...Az
ország fiai nem nyugtathatják meg lel
kiismeretüket az előírások gondos fi
gyelemben tartásával. Aki csak ennyit
tesz, nem teljesíti a mennyei Atya
akaratát."

Jézus nagy újszerűsége - Ezt állít
ja elénk Nyíri Tamás egyértelmű vi
lágossággal ,hogy az emberiséget
nem a paragrafusok sokszor holttá vált
betűi felé irányítja, hanern Isten fe
lé. .,Ez az ember" sorsával is, tanítá
sával is arra buzdít, hogy bátran ha
gyatkozzunk rá az Atva megbocsátó
irgalmára, segítő és megszentelő ke
gyelmére. "Csak az üdvözül. as.i elfo
gadja Isten szeretetét, és szívvel-Iélek
kel válaszol rá."

• Nyíri Tamás: Kt ez az ember? (Szent István Társulat. 19'T6)
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A zsinat utáni idők kereszténye új
ra és újra szembetalálja magát a sze
retet gondolatával. Természetesen vető

dik fel hát benne a kérdés: mí is az
a. szeretet? Nyíri Tamás íg)' válaszol:
"A szeretet a lélek mélyének kiragyo
gása, az ernberből sugárzó légkör, krí
tériurna pedig a gyakorlat, a tett." Az
olvasónak az a feladata, hogy ennek a
világos és kategorikus meghatározásnak
az igazságát a maga életében karnatoz
tassa. Az én legszemélyesebb szerete
tem az én lelkemből forrásozik. S aki
nek a lelke nem megtelelően gazdag,
annak a szeretete is lagymatag, erőt

len lesz. Nekem magamnak kell mín
dent megtennem azért, a magam egy
szerű, esendő, botladozó módján, hogy
elfogadtassam, elismertessem Isten ural
mát, "ami már megvalósult és érvé
nyesül Jézus személyében". Nekem is
igazolnom kell hát Jézust! Nemcsak
azzal, hogy felteszem a kérdést: Ki
ez az ember?, hanem azzal, hogy az
ó szellemében, az ő életelvvé emelt
példája szerint élek abban a kis kö
zösségben ahová sorsom állított. Ez azt
is jelenti, hogy a keresztény magatar
tás alapvetőert dinamikus és teljes mér
tékben beilleszkedik a modern világ
rnínden jóakaratú törekvésének hálóza
tába. Rendkívül emelkedetten elemzi
Nyíri Tamás a keresztény élet lehetsé
ges kűldetését a ma még szétszakított
ég sokszor tragikus arculatát mutató
világban. Teljességgel igaza van abban,
hogyamegbocsátásra és szeretetre ala
pozott jézusi tanításnak talán soha
sem volt olyan jelentősége és idősze

rűsége, mint éppen ma, amikor az em
beriség elég erőt halmozott fel önmaga
megsemmisítésére.

Mégis sokszor tapasztalhatjuk, hogy
a keresztény ember, de még a pap
is elégedetlen szerepével. Talán nem
akad senki, "kit nem érintett volna
meg a válság gondolata. Könyvek és
tanulmányok sora foglalkozik például
a papi hívatás válságával. Pedig - ír
ja Nyíri Tamás -, az Újszövetség
üzenete ma is világos és egyértelmű.

"Az a tanítvány, aki fenntartás nél
kül szolgálja Isten ügyét." Ez a pap
szerepe: Isten országának hirde tését
várják tőle az emberek ... S mí aka
dályozza, hogy az eucharisztikus ünnep
vezetését küldetése velejének tartsa?
"Jézus halálát és föltámadását hirdeti,
amíg el nem jön, s ezáltal jelenvalóvá
teszi megfoghatatlan közelségét, an
nak az eszkatologikus világnak teljes-

ségét, amelyben Jézus él." Korunk
papjának természetesen foglalkoznia
kell a tudományok eIórehaladásábol
adódó kérdések lehetséges megoldása
val; ha alkata olyan, bizonyára haszon
nal végezhet társadalmi jellegű tényke
dést is: de alapvető fdadata szekulari
zált világunkban is az isteni beteliese
désről szóló üzenet hirdetése. "Az alap
probléma nem az, hogy az emberek je
lentősnek tartják-e a Jó Hírt, hanem
hogy igaz-e. Ezt a kérdést nem tár
sadalmi konszenzus dönti el, hanem a
személyes állásfoglalás. Nem lehet ta
nítvány senki, aki nem bízza rá ma
gát Jézusra. S ha oly sokan váltak bi
zonytalanná, annak az a magyarázata,
hogy sosem voltak biztosak, talán nem
is volt alkalmuk, hogy Jézus rnellett,
vagy ellen döntsenek."

Több mint tíz esztendővel a Zsinat
után vagyunk. Ma már nyilvánvaló,
hogy a keresztény élet és kűldetés ha
gyományos értelmezése nem elegendő.

"Az egyház jövője - nagyon hosszú
időre - azon dől el - írja a szerzö -,
hogy ebben a sorsdöntő fordulatban ho
vá állunk, hogy tudjuk-e, akarjuk-e
vállalni az evangélium hirdetésének
terhét. Ezt a döntést nem helyettesít
heti semmi más tevékenység."

Aki az Egyház, Krisztus titokzatos
teste tagjának érzi magát, sosem ve
szítheti el reményét. Még akkor sem,
ha szeme láttára kezd forrongani és
alakulni rnindaz, amit már egyszer
végérvényesnek, befejezettnek hitt. Sze
münk láttára születnek új hegyek és
omlanak le régiek. Az egységesnek hitt
világkép alkotóelemeire hullt. Néha va
lóban megkísért fl. reménytelenségnek
az az érzése, melyet Eliot olv meste
ríen fejezett ki az Ato7'főIdjében:

Mi syökerf>k kú~mak, mi ágazik szét

E kő szemétből? Embernek fi~,

Nem mondhatod, nem sejted, mást nem

Ismersz,

Csak egy csomó tört képet, ahol B

tikl(adt nap,

S a holt fa menhelyet nem ad, tücsök

sem enyhülést.

S a száraz kő se csörgedező VIzet.

(Vas István fordítása)

Hogy korunk keresztény embere még
is megtalálja a forrást, mégis egység
be illesztheti a széttöredezett képet, ab
ban nagy része van annak, hogy olyan
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megbízható, értő és felkészültkalauzai
vannak, mínt Nyíri Tamás és a "nyí
r'itamások".

Voltaképp e széftöredezett képet for
rasztja egységbe a regényírás eszközei
vel Saád Béla is, akitnemrégioen kö
szöntöttünk hetvenedik születésnapján,
s aki korát meghazudtoló alkotókedv
ről és szellemi frisseségről tesz tanú
ságot művében*. A regény fogantatása
is meglehetősen izgalmas: a szerző Ko
váts Arisztid hagyatékában lelt rá egy
régi, már el.Eeledett cikkének Iapkivá
gatára. s vele a kitűnő publicista, Kál
lay Míklós egyik cikkére is, melynek
Vádlott - a válás a címe. Saád Béla
e két írás alapgondolatát fejlesztette
tovább, s így fogalmazta meg alapté
telét: Vádlott - a mulasztás.

Alapvetőerr etikus gondolatcsirából nő

hát ki It regény, és akár moralízáló
művet is írhatott volna konfliktusá
ból a szerző, O azonban közelebb akart
kerülni a kor ízléséhez, amikor a mo
dern ember kínzó drámáját egy krimi
keretei között ábrázolja és fejti meg.
Az olvasót magával ragadja az izgal
mas történet, a titokzatos gyilkosság
megoldásának izgalma, a nyomozás len
dülete, s csak a regény végén ébred
rá, hogy kegyes írói csalás áldozata
lett: Saád Béla számára míndez csak
másodlagos volt, a gyilkosság is, a mo
tívumok is, a tündöklő olasz táj is,
az idillikus jereváni betét is. Számá
ra az igazi kérdés: míért mulasztunk
el oly sok alkalmat, amikor jobbat
tehetnénk, amikor értelmet adhatnánk
az életnek, amikor keresztényhez rnél
tóan élhetnénk. És ez a kérdés, illetve
ennek válaszlehetőségei adják a regény
igazi, belső feszültségét, ez járja át
búvópatakként a mű cselekménvét.

Erkölcsregény és krimi. Ap"rólékos
jellemrajz és útirajz. Ennyiféle műfajt

fogott össze egyetlen markolással a
szerző, és különféle műfajait végül is
szerenesés arányérzékkel tartja egyen
súlyban, így sikerül nagyjából teljes
világot varázsolnia olvasója elé. E
nagyigényű szandéknak azonban van
nak buktatói lS. A krími lendületét
nyilván gátolja olykor az erkölcsi mon
danivaló kifejtésének igénye. A jel1e
mek árnyalt kibontásának csak egyik
háttere lehet a gonddal ábrázolt vál
tozatos környezet. Akit a rendkívül ro-

• Saád Béla: Mulasztás (Ecclesia é. n.)
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konszenvesen ábrázolt felügyelő nyo
mozasa izgat, nyilván nem szívesen ol
vassa azokat a részleteket, melyek meg
akaszt ják a cselekményt, még ha ezek
nek a betéteknek a jelek szerint a
szerző nagy jelentőséget tulajdonít is.
Csak egyetlen példát. Eljutunk a gyil
kosság helyszínére. Valószínűleg hatá
sosabb lett volna itt valamivel ökono
rnikusabb leírás, Saád Béla azonban itt
azt is elmondja, mennyire szerctik az
olaszok a növényeket, s mily változatos
gonddal ültetik be lakhelyük közvet
len környezetét különböző pálmafélék-
kel. Mindez persze értékes ismeret
anyag, hiszen ha netán nem jár va
laki ezen a tájon, sosem tudja majd
meg, mllyen egy olasz ház erkélye
zölddel befuttatva. A krimiolvasó azon
ban türelmetlenkedik. Hol van a-- fel
ügyelő? Miért késlekedik? Miért cso
dálja ő is a természet e mesterséges
pompáját, s míért nem veszi elő már
a nagyítót, hogy nyomokat keressen?
Minden műfajnak megvannak a maga
törvényei, s még olyan morális igény
nyel írt műben, mint Saád Béláé, sem
lépheti át büntetlenül a szerző e tör
vényeket.

A regény másik sebezhető pontjá
nak a szerenlők nagy számát érzem.
A szerző valamennyit igyekszik külön
bőző élethelyzetekben, árnyaltun bemu
tatni. gondot fordít külső és belső [el
lemzésükre, ám épp ezért meglehető

sen sok szálat kell kézben tartania, s
a különféle sorsok, különböző történé
sek nem segítik egységes mondaniva
lóia kiemelésében. A regény néhány
igen izgalmas lapja, költői finomságú
részlete is azt igazolja, hogy erkölcsi
szándékát még eredményesebben való
sithatta volna meg, ha csak a számá
ra is rokonszenves, vagy a tétele ki
fejtéséhez nélkülözhetetlen szeroplők

nek "kegyelmez meg."
Michele - aki különben a történet

egyik legösszetettebb alakja - 1roasz
talán cédulakat talál a felesége. Raj
tuk ilyen feliratok: "A kötelességszerű

jó elmulasztása", "A mulasztás is cse
lekedet". Valamennyiünk íróasztalán
hányódnak ilyen cédulák, Ideje már
rendszerbe foglalni őket, s megtalálni
rájuk életünk válaszát - erre figyel
meztet Saád Béla izgalmas regénye.
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