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BŰNÖSSÉG ÉS MEGVÁLTOTTSÁG-
-BELSŐ rrAPASZTALATAINK TÜKRÉBEN

I.

Messzire kell visszamenni múltunkba, ha a bűnnel való első találkozásunk
nyomait kutatjuk.

Az ártatlan, gyermeki lény, aki voltam, szorongó rémülettel áll egy rianás
előtt, ami idiJ.li világába betör: nem értem, míről van szó, s élményem ezért is fé
lelmetes. Am ez az ocsmányság, ami oly idegen, furcsa módon mégis közelí : meg
érzem, sejtem, hogy míndennek köze lehet hozzám. Nemcsak úgy, mint a tőlern

idegen világ sajátosságának, ami életem során majd meggyötörhet és szorongatní
fog, hanem, mínt aminek útja lehet, útja van az én természetemhez is: belém
szivároghat, megtöltheti lényem ismeretlen szakadékait, s fölbugyborékolhat onnan,
mint sötét, piszkos folyadék.

Az ifjúság küszöbén, nagy öntelfedezéseink s barátkozásaink korában, új ba
rátom egyszer azt kérdezte .tölem : "Te hiszel a bűnben?" Akkor zavarba jöttem,
s nem tudtam felelni. Addigra már lesüllyedt, eltemetődött bennem a gyerekkori
megrendülés, racionalfzálódtak az élmények, s az eszméletemben kirajzolódó vi
lágnak felfogható, megérthető, megmagyarázható arca volt. A magam belső világa
meg épp hogy bűvöletben tartott; gazdagságával, burjánzásával. lehetőségeivel káp
ráztatott. Nem tudtam a bűnről.

A bűn felfedezése s bűnösségünk felfedezése valami módon mindig kegyelmi
történés. Éppúgy, mint Isten felfedezése: ez a kettő mélyen összefügg, egyik a
másik nélkül nem is lehetséges. A bűn míbenlétét csak Isten viszonylatában ért
hetjük meg; s Istenre szorultságunk igazában bűnösségünk állapotának átéléséből

nyomul elő.

Ha a magunk belső világában nem ís, de az emberiség történetével Ismerkedve.
hamarosan szemünket kibőkően érzékelnünk kell azt a ríanást, törést, "sötét fo
lyamot", ami végighömpölyög a történelmen: az ember bűnér. Történetünket szem
lélve, ambivalens élményünk alakul ki: elragad ez az élőlény, az ember, ahogy
kidugja fejét a föld porából, ahogy szelídftí, kordába szorítja magát, ahogy ki
talál, alkot, küzd, lebírhatatlan; ahogy fölveri lelkét az egekig, ahogy szárnyal,
ahogy hisz, ahogy szeret. De beletekintve a "sötét folyamba", eliszonyodunk faj
tánk gonoszságától s Tealjasulásaitól. Kiformálódó társadalmai. intézményei torzulá
saiban azt látjuk megjelenni, ami benne, természetében is fájdalmasan meglevő,

s színte kikerülhetetlenül meg-megjelenő, megvalósuló torz lehetőség. Megkísért
az a primitív, skizoíd látásmód, hogy az emberiséget jókra s gonoszokra osszuk;
hogy úgy érezzük, valahol külön vagyunk mi, s valahol van ,;a gonosz ember",
- ám realista szemléletré akkor teszünk szert, amikor fölfedezzük saját, esetleg
kisszerű, szűrke, rejtőzködő bűneinkben az emberiség nagy botrányaival azonos
indulatokat.

Személyes bűnösségünk igen ritkán fedi föl magát előttünk. Altalában inkább
érezzük elfogadhatónak, igazolhatónak, sőt tisztának tetteinket, mint hogy meg
gyötörne azoknak zavaros és alacsonyrendű kuszasága, Míndössze néhány meg
rendítő élményből és tapasztalatból merítjük hétköznapi - tudásunkat bűnössé

günkről ugyanúgy, mint a többi misztéríumról, például a szerétet vagy a szeritség
mísztériumáról is. A keresztény tapasztalás felé megnyíló bűnösség-élmény, bár
mennyíre fájdalmas és megsemmisítő is, soha nem megnyomorító - mivel
szinte abban a pillanatban, amikor az ember a legmélyebbre kerűl, meghasad
benne valami, ahonnan aztán beszivárog, a remény: van valahol szabadulás, meg
tisztulás, bocsánat, újjászületés.

Korunk mélylélektana igyekszik kibékíteni avval a ténnyel, hogy tele va
E,'Yunk ismeretlen, vagy félig ismert szörnyekkel. S valóban, bebizonyítottan vadóc
ösztönök, öröklött terhek, determínáltságok hálójában vergődünk: hát tehetünk
mi erről? S megoldási lehetőség az is, amit lélekbúváraink ajánlanak: szelídített
állatkertet tartani féken a lelkünk mélyén, etetni kissé szörnyetegeinket, együtt
élni velük, - vagyis társadalmasított, szublimált cselekvési formákat találni. Ám
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mí mégis egészen másra vágyunk. Énünk mélyére való leszállásunkban olyan helyre
szerétnénk bukkanni, 'ahol mindezen túllendülhetünk. Valójában nem társadalmiasu
Zásra, kulturált-civilizált énre vágyunk, - sokkal inkább katarzisra, megváltódásra.

Körüljárom. megismerem magam. Érzékelem azonosságomat, egyanyagúságomat
emberi fajtámmal. Fájdalmasan átélern természetem kétértelműségét: oda tapo
gatózom önmagam mélyén, amivel igazabb azonosságot fedezek föl. Úgy érzem,
oda való, onnan való vagyok, ahol a szabadság s a szeretet van, - de megkö
tözöttségem és indulati kuszaságom is reménytelennek tűnik. Abban a vágyam
ban, hogy feloldoztassam, s lehetőséget nyerjek azzá lenni, aki valójában vagyok,
s abban az érzésemben. hogy önmagamat föl nem oldozhatom, s mintegy "kí
vülről" kell keresnem megváltást, - ezekben is azonosságot fedezek fel őseim,

testvéreim vágyaival és sejtéseivel : végül is minden belső élményem azonos anyagú
az emberiség összélményeivel. Ezeken az élményeken keresztül fölfedezem, hogy
az a szimbolika, ami természetünket a Bibliában megfogalmazza, kifejező az én
esetemben is, s nagyszerűen megfelel arra, hogy éljek vele, használatba vegyem.
Az Isten képére teremtett ember, a bűnbeesés utáni ember, a Megváltóra szoruló
ember: én vagyok. Használni kezdem. hát ezt a szimbolíkát, de még ezek után is
meglepő. hogy milyen mélyen érint. Azokon az elemeken túl, arrlit magam fedez
tem föl, s ami analóg mindevvel, a Biblia szimbolrkája további mély igazságokra
utal, amelyekre rezonálok, s amelyeket aztán későbbi tapasztalataim igazolnak.
Ebből a könyvből Isten szólít meg, Aki - modern lélekbúvárainkkal ellentétben
- úgy szól hozzám, mint Vele egytermészetűhöz, mint szellemi, szabad élőlényhez.

Akárhol ütjük is föl a Szentírást, mindenünnen ezt a csodálatos megszólítást
halljuk, ami Istenképűségünkre apellál, ami olyan igényeket támaszt irántunk,
mintha szabadok, szerétettől elteltek, s megkötözetlenül szárnyalők volnánk,le
hetnénk. S érdekes módon, ez a követelés nem letörö, bár szinte nyilvánvaló, hogy
nem tudunk mindennek megfelelni: s egyedül Krisztus miatt nem az; merthogy
O van, s a miénk.

Vágyunkat, ősképünket önmagunkról Jézus Krísztusban találjuk meg, O az
Emberfia és Isten fia: ez vagyunk mi is, Isten teremtő -szándékában sa magunk
álmaiban egyaránt. Azért is szeretjük meg őt oly szenvedélyesen, mert saját
istengyermeki őslényünket, s jövendő megvalósulásunkat szeretjük benne. Igen,
"kívülről" keressük ugyan a megváltást, de ez a " kívülrő!", úgy érezzük, lényünk
legmé!yével rokon. Azonos anyagúak vagyunk evvel a kívü!ről-jövővel, sőt, na
gyobb, több köze van hozzánk, mint önmagunknak önmagunkhoz. A Vele va!ó
rokonságunkl ősibb igazság, mélyebb valóság, mint romlottságunk, gyengeségünk,
megkötözöttségünk.

Megváltottságunkba úgy lépünk be, mínt Megváltónktól kapott ajándékba.
Tőle kapjuk ezt a csodát, aki hatalmas árat adott érte. Nem kell reinkarnációk
kínos lépcsőfokait megmásznunk. nem kell véres áldozatokat hoznunk, nem kell
törvények börtönrácsait építenünk magunk, köré: mindez ajándék. S elfogadnunk
azért oly könnyű és jó, mert aki ezt adja nekünk, közelibb mihozzánk önmagunknál
is, rejtelmes, csodálatos azonosságunk van vele.

A bűnösség s a megváltottság keresztény megtapasztalása azonos elemeket
hordoz az emberiség őstapasztalataival, s feleletet ad az ember legmélyebbről fel
törő vágyakozásatra. A keresztény megoldásra jellemző, hogy kívülre helyezi az
ember megvalósulását: Istentől, Megváltótól vár tisztulást, szabadulást, fölemel
kedést. Erről a kívülre-helyezésről azonban tapasztalataink nyomán kiderül, hogy
mélyebb rokonsága van emberségünk leglényegével. mínt a magunk felszínes köze
önmagunkhoz. A megoldás onnan jön,· ahol jobban ismernek minket, mint Illi
magunkat, s ahol jobban szeretnek mínket, mint saját magunkat szeretni képe
sek vagyunk. így tehát mégsem kívülről jön: olyan ajándék, ami lényünk leg
belsejéből buzog elő, ami emberségünk ősforrásában füröszt meg minket.

II.

Makacs naivitással vagyunk megverve saját természetünket illetően. Idéznek
néha híres. embereket, akik úgy nyilatkoznak, hogy ha ők hinni tudnának, hát el
nem mozdulnának naphosszat az imazsámolyről ; lépten-nyomon találkozunk
botránkozókkal, akik épp azon háborodnak föl, hogy "hívő létére!" - ez meg ez
a családtagjuk. embertársuk mícsoda tökéletlen, szörnyű alak. No és történetesen
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emlékszem önmagamra is, amint húszévesen azt latolgatom. kb. 10-15 esztendő

lesz elég ahhoz, hogy kiábrázolódjon bennem Jézus Krísztus képe... Mindezek
a vélekedesek természetünk alapos félreismeréséből erednek, s tévedést jelente
nek Isten munkálkodásának természetét illetően is.

Istenhez tartozóságunk feltétlenül megköveteli, hogy erkölcsileg tisztázott élet
módot alakítsunk ki; hogy tisztázatlan, tisztátalan, avagy elnyomó-kizsákmányoló
helyzetekben létező egzísztencíánkat puritán szituációba helyezzük át. Ha ezt el
mulasztjuk, Isten meHetti döntésünk hiJtJel nélküli lesz; mindaz a belső, élmény
beli megismerés és rátalálás, ami eleinte tiszta öröm volt, hamarosan megromlik
és zavarossá válik; valódi tapasztalataink átváltoznak öncsalássá, igazságunk
hazugsággá. . ',

De az erkölcsi puritánság még távolról sem jelent szerit állapotot.
Isten népe, ha tömegében nézzük, igencsak hasonló más emberekhez: nem ra

gyogóbb, nem tökéletesebb, nem kellemesebb, nem megnyeröbb. Szentsége általá
ban nem egy-egy szernélyt teljesen átvilágító módon van jelen: kivételesen így
is; ezek a kivételes lények azonban éppúgy a zsenialitás: sajátos jegyét hordozzák,
mint a gondolkodás vagy a művészi alkotás nagyjai. Sőt, mí több: látnunk kell,
hogy Isten népe történelmének is megvannak a maga nagy botrányai, csakúgy, mint
az összemberiség történelmének. Találkoztam emberekkel, akiknek ismertem if
júkori megtérését, boldog hitét, - majd kiábrándultak lettek: színte minden
esetben az volt ennek az oka, hogy csalódtak keresztény társaikban. vagyvőn

magukban. Holott ebben "csalódni" naivitás, 'vagy még inkább ostobaság jele: a
"hit az emberben" - nem tévesztendő össze az ember természetének félreisme
résével.

A keresztény ember megkaphatja megváltottságának átélését, - de bűntelen

ségének, tökéletességének megélésére még csak ígéretet sem kap. Míndig igaz
marad az, hogy bűnösök vagyunk, a szó teljes, esetleg köznapi. vagy akár tra
gikus értelmében: események sodrása, idegi állapotok feszítő ereje töréseket, ki
siklásokat, katasztrófákat is előidézhetnek erkölcsi világunkban. Az "Én vétkem,
én, igen nagy vétkem!" - nem csupán egy kegyes szólam, amit illik naponta
mellet verve hangoztatnunk; ha ezt nem értjük meg, határtalan tévedésekbe és
csalódásokba esünk, eshetünk. A keresztény életút annak a pályának a bejárása,
amelyen végigmenve már egyálta~án nem csodálkozunk el önmagunk alacsony-·
rend.űségének és haszontalanságának bármilyen megtapasztalásán sem. Az a mód,
ahogy el vagyunk telve önmagunktől. elképesztő, és sokszor hetvenhétszer ismét
lődő lelepleződéseink után is képesek vagyunk "bedőlni" magunknak. Isten leg
nagyobb pedagógiai munkája, ha kiábrándít minket önimádatunkból.

Ha belépve megváltottságunkba, ezután mindhalálig ilyen tökéletlen lények
maradunk, - hát nem Isten mindenható akaratának botránya ez? - tesszük föl
még mi-magunk is néha a kérdést, s megint csak félreértjük Isten beavatkozá
sának médját az életünkbe. Az emberiség megváltása nem látványos módon tör
tént, s nem látványos módon hat a történelemben sem. Az egyes ember történe
tében is csak igen ritkán produkál látványos eredményeket, - s az idő még
ezeket is gyakran kétségessé teszi. Persze, a mí szenzációéhségünk berzenkedik
ez ellen, s próbál is sokszor átfestésekkel operálni, - ám hazugságaink leleple
ződnek.. Éppolyan naivitás lenne azt követelni Istentől, hogy látványosan mű

ködjön bennünk, mint csalódni a teremtésnek abban a zseniális módjában, aho
gyan az történt, s számon kérni Tőle a magunk gyermekded teremtés-mítoszaít.

Am a keresztény életút egy másik pálya bejárását is jelenti: ennek nyomán
világossá válik előttünk, hogy Isten mégis mindenható, s hogy szent, és szentté
tud tenni minket is. Ennek a kettőnek dinamikus egyensúlya, vagy még inkább
birkózása, bíllegése jelenti tapasztalataink magvát: én bűnös vagyok; s Isten szent
és szentté tevő. Hogy nem vagyok szent (s Isten tudja leginkább, mennyíre nem
vagyok az '), az nem rajta, hanem egyedül rajtam múlt, s múlik.

Mit állapíthatok meg tehát, mint eredményt, ami megváltottságom következmé
nye? Semmi olyat, ami önelégültté tehetne. - de ennél mérhetetlenül többet.

Abból a tökéletesen egyszeru és szenzácíó nélküli tényből, hogy megvallom
Istent és elfogadom a megváltást. kisarjad az a csodálatos élet, ami minden hivő
keresztény közölhetetlenűl bensőséges élménye, s ami sokkal több, mint bármiféle
tökéletesség. Végül is abból a gesztusból. amit esetleg tapogatózva, félhomályban
tettem meg, életem folyamán egyre erőteljesebben ragyog elő az igazság fénye.
Megismerem Istent, s megismerem önmagamat. Istent, Istenemet: Aki Van; és
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ettől lakható számomra a világegyetem s élhető az életem. Ugyanakkor látnom
kell, hogy természetem megmarad a maga sérültségében s kiszolgáltatottságában:
életem- színterei egyúttal kudarcaim színterei is, - bár soha nem olyan csata
terek, ahol magam is ott maradok.

Esendő lényünk viszonya szent Istenünkhöz megint csak olyan természetű do
log, amit másokkal nem közölhetünk. A cinikus viccelődés, hogy "De könnyű

nektek! Vétkeztek, aztán szaladtok gyónni, és minden rendben van!" - igazat
is mond, meg nem is. Valóban, könnyű nekünk: nem fülledünk bele bűneinkbe,

nem kényszerülünk velük kompromisszumokat kötni, romhalmazaink nem temet
nek reménytelenül maguk alá. Minden pillanat alkalmas arra, hogy fölkeljünk,
hogy új rakezdj ünk, hogy megújult emberként lépjünk holnapunkba. A keresztény
életút valójában nem va,lami hegy megmászása, ami csak keveseknek sikerül, s
a többiek minduntalan visszacsúsznak: a keresztény életút a minden percben való
megújulás lehetőségétől gazdag.

A megváltott embernek 'Útja van Istenhez, nincs elzárva Tőle. Ugyanolyan
anyagú, mint minden embertestvére: ugyanolyan ösztönei, vágyai vannak; ugyan
úgy hajlamos a köznapíságra, ellaposodásra. Nem válik bűntelenné, nem lesz be
lőle "szuperember", vagy átszellemült élőlény. Csupán, valami megmagyarázhatat
lan kiválasztódás folytán, - Pál apostol megfogalmazása szerint - világosság
támad a szívében, hogy fölragyogjon neki Isten dicsőségének ismerete Jézus: Krisz
tus arcán. Végül is mindent meghaladó élményévé válik, hogy Isten: van. Még
az sem igaz úgy egy az egyben, hogy a keresztény ember teljességgel megoldott
életű, s hogy mindenképpen boldog: bár tudja, ismeri és vallja élete megoldott
ságát, - de ez az emberélet évtizedei alatt nem élőképpé merevedett valami,
hanem hullámzásoknak kitett valóság; bár ismeri a maga mérhetetlen "boldog
ságát" is, ~ de ez nem állandóan ténylegesen boldogító ragyogás, e mellett meg
férnek a lelki üresség, zavartság, vagy akár az agónia szenvedései is.

Valóban, egyszer s mindenkorra nem oldható meg az emberélet, még keresz
tény szinten sem. Az élet mindig több, mint meqouiás. Viszont az Isten is több,
mint az élet.

SAÁD BÉLA riportja

EMLÉKEZÉS CZAPIK GYULÁRA
Riporter: az 1976-os év közepén, harmincegy évvel a felszabadulás után tel

jessé és rendezetté vált a magyar katolikus hierarchia, kivétel nélkül megvés
püspökök kerültek az egyházmegyék élére, főként pedig megtörtént az eszter
gomi érseki szék betöltése. Lékai László dr. lett az esztergomi prímás érsek,
akit VI. Pál az ősi szokásoknak megfelelően hamarosan a bíborosi kalappal is
kitüntetett.

Lékai László kinevezése után, szinte székfoglalóként, átfogó nyilatkozatot tett
a magyar sajtónak, amely azt, jelentőségének megfelelően, teljes terjedelmében
közölte.

Ebben a nyilatkozatban említés történik Czapik Gyuláról, az 1956-ban el
hunyt egri érsekről is. A nyilatkozatnak ez a része a következőképpen hangzik:

"A második világháború végén hazánkban olyan történelmi és társadalmi át
alakulás indult meg, ami teljesen új szituácíó elé állította egyházunkat. Nem kell
most részl~~nem, hogy akkoriban az egyház útkeresése a jövő felé egyáltalán
nem volt problémamentes. Sok megrázkódtatást élt át egyházunk. Keresztény hi
tünk és reményünk azonban arra bátorította az egyház akkori vezetőit, hogy a
kezdeti nehézségek ellenére is tántoríthatatlanul keressék a kibontakozást: elő

ször ezért ültek le már több mint két évtizeddel ezelőtt tárgyalóasztalhoz álla
munk képviselőivel közös dolgunk jószándékú rendezésére. Ennek a kibontakozás
nak alapelveit' Czapik Gyula egri érsek így fogalmazta meg: 'Hűség az Istenhez
hűség a néphez; hűség az egyházhoz - hűség a hazához!' Az istenszeretetet az
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