
BÉKÉS GELLÉRT

Görög földön Pál apostol nyomában
,

Uti jegyzetek

1.

Európa földjén először Thesszalonikában találkoztam Pállal. Rómában ugyan
magam is elébe mentem a Vm Appián a TresTabemae felé, Lukácsnak az Apos
tolok Cselekedeteiben megőrzött útinaplójával a kezemben. Rómában élő bará
tai, az első ottani keresztények is addig mentek a Nápoly felől érkező apostol
~é' - írja Lukács (28,15). Judea akkori helytartója, Fesztusz, katonai kísérettel
küldte Rómába, mert a Cezareában folyó pöre alkalmával a császárhoz felleb
bezett. Caesarem appellasti, adCaesarem ibis - hangzott a római helytartóhoz illő
klasszikusan rövid döntés. (25,12)

Pál tíz évvel a Rómába vivő viszontagságos hajóútja előtt - amit különben
Lukács szintén lejegyzett -, második missziós útján lépett Európa földjére.
Nyilván nem Európára gondolt, hiszen mint kultúrtörténeti valóság ez még
nem is létezett. Annak sem lehetett teljesen tudatában, hogy milyen történel
mi lépésre szánja el magát. Lukács elmondja, hogy Troászban, az Egei-tenger
egyik kisázsiai kikötővárosában egy makedón férfi jelent meg Pálnak álmá
ban. "Jöjj át Makedóniába és segíts rajtunk" - sürgette. Pál megszívlelte a
hívást és haladéktalanul útnak indult "abban a biztos tudatban, hogy Isten
rendelte oda az evangélium hirdetésére" (16,9-10).

Makedóniában Filippi volt az első város, ahol Claudius császársága ide
jén, 52-ben felhangzott az evangélium örömhíre. Pál csak néhány napot
töltött ebben a jómódú római gyarmatvárosban, de ez is elég volt ahhoz,
hogy ott igehirdetése nyomán virágzó keresztény közösség szülessék. Tíz
év múlva, római fogságában sem feledkezik meg róluk. Baráti hangú le
vélben írja, mennyire vágyakozik utánuk, mert "szívébe zárta őket". (1,7
8) Am az idő sürgette: minél hamarabb a kikötővárosba, Thesszalonikába
akart jutni, ahol számottevő zsidó közösség élt, főleg mióta Claudius ki
űzte őket Rómából. Makedónia már Kr, e. II. században a kelet felé ter
jeszkedő rómaiak provinciája lett. A légiók a Rómából Brindisiig kiépített
via Appián, majd az Otrantói szoroson átkelve a via Egnatián vonultak
kelet felé. Pál ezen az úton, de éppen ellenkező irányból érkezett Thesz
szalonikába.

Lukács elmondja, hogy az apostol szokása szerint a zsinagógában kezd
te igehirdetését. Szombatonként három alkalommal is felszólalt, és bibliai
szövegekkel tanúsította, hogy Jézus a választott népnek igért Messiás, de
csak kevesen szívlelték meg szavait. A makedónok körében nagyobb ér
deklődést keltett, amit arról mondott, hogy immár a pogányok is részesei
lehetnek a messiási üdvösségnek. Am éppen ez váltotta ki a helybeli zsi
dók féltékenységét. A császár elleni lázítás vádjával a városi törvényszék
elé akarták állítani Pált, de hívei éjnek idején kimentették a városból. A
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szomszédos Béreában eleinte szívesen fogadta a zsinagóga népe, de a
Thesszalonikaiak izgatására innen is tovább kellett mennie. A hófödte
Olümposz hegyvonulata mentén, a tengerparti úton Athénba indult.

2.

Az Areoszpágosz dombján állok, az antik piactér, az agora felett. Szemben a
még magasabbra emelkedő Akropolisz lépcsőzetes márvány oszlopcsarnokká
kiképzettkapuja, a Propülaía. Pál itt nézhetett körül, amikor Athénbe érkezett,
s ha el is ámult Mnesziklész fehér márvány remekművénekkáprázatán, "szíve
elszorult a bálványokkal teli város láttára". (17J6) Lukácsnak ezt a megjegyzését
úgy értem, hogy az apostol megérezte azt a titokzatos nyugtalanságot, amiről
a görög istenek szobrai és oltárai is tanúskodtak: az Istent kereső ember vallási
nyugtalanságát.

A dombot durva szíklatörnb koronázza. Ez is márvány, de faragatlan. A
századok folyamán síkossá koptatott lépcső mellett a sziklára erősítve Pál em
lékezetes beszédének bronzba öntött görög szövege. Lukács elmondja, hogy az
apostol Athénben is először a zsinagógát kereste fel, de napközben az agórán is
szóba állt az ott őgyelgökkel. Ezek javarészt a hagyományos bölcseleti iskölék
epígonjai, epikureusok és sztoikusok voltak, akik "nem töltötték mással idejü
ket, mint újdonságok elbeszélésével és meghallgatásával". (17,21) A klasszikus
kor bölcseleti örökségéből nem maradt volna más, mint újdonságra szomjas
intellektuelek kiváncsisága? Tény az, hogy amit Páltól hallottak, mindjárt
felkeltette érdeklődésüket. Fel is kisérték az Areoszpágoszra, hogy az eszmé
ket megillető tisztes környezetben hallgassák meg újszerű mondanivalóját.

Pál a világért sem szalasztotta volna el az alkalmat, hogy ebben a társa
ságban hangot adjon az evangéliumnak. Okos dialektikával arról kezd be
szélni, amiről feltételezte, hogy hallgatóinak gondolatait foglalkoztatja. Az
istenek szentélyeit szemlélve - mondotta -, egy olyan oltárra akadt, ame
lyen ez a felirat állt: "az ismeretlen Istennek". Nos, szándéka pontosan az,
hogy arról beszéljen, akit hallgatói "ismeretlenül is tisztelnek" (17,23). Pál
bizonyosan hallott róla, hogya görög kultúrvilágban százados hagyománya
volt a valláskritikának. Neves filozófusok Xenofánésztől Platónig és a sztoi
kusokig megkísérlik, hogy ésszerűen magyarázzák a népi vallássá vált ho
méroszi mitológia elbeszéléseit. Ezek valójában az ember tulajdon sorsát ve
títik ki az istenek világába. Erények és bűnök, nemes és nemtelen szenvedé
lyek, bátor nagyratörés és gyalázatos elbukás ez a sors, ami végső soron az
istenek kénye-kedvétől függ. Szobrot vagy oltárt állítanak nekik, hogy kegye
iket elnyerjék, vagy haragjukat engeszteljék. Az igaz Isten, a kozmosz terem
tője ellenben "nem kézzel épített templomban lakik, hiszen ő a mennynek és
a földnek Ura". A platóni hagyomány nyomán kialakult misztikus vallás
bölcselet is azt tanította, h9gy az ember belső mivoltát tekintve ehhez az
isteni valósághoz tartozik. Eletének igazi értelme és feladata az, hogy ezt az
"ismeretlen Istent" keresse. Pál pontosan erről beszél és szavait a két görög
poéta, Arátosz és Kleantész versével erősíti meg: "hiszen Isten nincs messze
egyikünktől sem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk" (17,27-28).

Mindezt látható érdeklődéssei hallgatták a filozófusok késői unokái, mert
az ő nyelvükön szölt, és szüntelenül visszatérő témája lehetett vitatkozásaik-
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nak. Ám amikor Pál bibliai nyelven a megtérésre és az ítélet napjára fordí
totta a .szöt, sót kijelentette, hogy Isten egy férfit jelölt ki, akit feltámasztott
a halálból, ésminden ember bírájául rendelt, ezt már megelégelte a szkepti
kus értelmiségi társaság. Volt, aki gúnyos megjegyzésekkel akarta nevetsé
gessé tenni, amit mondott, mások meg leintették: ebből elég mara, majd más
kor folytasd... Pál itt találkozott először a racionális kritika, s nem a zsidó
írástudók ellenkezésével. Meg kellett tapasztalnia, amit elvben jól tudott, hogy
a hit Isten ajándéka, amit csak azok kapnak, akik készségesen megnyílnak feléje.

3.

Kísértaz a gondolat, hogy ott az Areoszpágoszon Pál találkozása az értelmiségi
szkepszissel döntő hatással volt teológiai gondolkodásának kialakulására. Az
apostol azt tapasztalhatta meg ott, amire az első Péter-levél int: "Mindig álljatok
készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekről kérdőre von
titeket" (3,15). Az Areopágoszon ugyan nem volt módja, hogy megfeleljen a
kételkedőnek, mert beléfojtották a szót, de a kérdés befészkelte magát hívő gon
dolkodásába: hogyan lehetne mégis szót érteni azokkal, akik az értelmiségiek
közé sorolják magukat? Van-e értelmes válasz a racionális kritikára? Ez a kérdés
annál is inkább izgatta, mert meg volt győződve, hogy hite Jézusban értelmes
és igaz. Alapja történeti tény, nem mítosz. Isten Szentje életében-halálában
mennyei Atyjához tartozott, s tartozik is mindörökre. Aki őt követi, annak Atyja
lesz az Isten. Nincs kiszolgáltatva a vak végzet kegyetlen hatalmának, mert Isten
szereti. Mégha igényes is, de üdvözítő ez a szeretet. Jézusban hinni annyi, mint
hinni Isten emberszeretetében.

De ha nem mítosz, amit Pál hisz, akkor talán logosz? Hozzámérhető-e az
Areoszpágosz egykori bölcseinek ésszerű gondolkodásához és értelmes taní
tásához? Választ ad-e kérdéseikre: mi a világ és az ember? Honnan a koz
mosz és a lét? Mi az igazság, az erkölcsi jó és az eszményi szép? Milyen a
helyes társadalmi rend, a jól szervezett állam? Az Akropoliszon ott emelke
dett előtte Athéne temploma, a Parthenon: a tiszta gondolat és a harmonikus
szépség eszményi megvalósulása. Talán Pál is úgy látta, mint én: a lenyugvó
nap sugaraitól sárgásfehér fényben ragyog a dór oszlopok márványcsarnoka
a mennybolt kék mélységében. Mint valami plátói eszme lebeg az érzékek
zűrzavarában kavargó város fölött. Igen, ez az értelmes szépség: az igaz, a
jó és a szép görög eszménye. Mintha a mítosz álmai értelmes logosszá, nemes
étosszá és lelkes érosszá alakulva testet öltenének ebben a márvány csodában.

Ez az eszmény, és mi a valóság? Pál a római hívekhez írt levelében élesen
kiemeli a kettő közti ellentmondást: "Noha felismerték az Istent, nem dicső

ítették őt Istenhez méltóan és nem adtak hálát neki... Azzal kérkedtek, hogy
bölcsek, de oktalanokká váltak... Felcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét

halandó emberek képmásával... Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgál
tatta őket az erkölcstelenségnek..." (1,21-25). Ezt az ellentmondást a gondo
latban élő eszmény és a tettekben kifejezett valóság közt mindannyian átél
jük, de talán az antik görög kultúrában nyilvánult meg a legélesebben. Ez az
ember belső meghasonlottsága, amit Pál maga is megtapasztalt: "A belső

ember szerint örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt látok
tagjaimban: ez küzd értelmem törvénye ellen és a bűn törvényének rabjává
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tesz ..." (7,22.23). Én szerencsétlen ember! - kiált fel: ki szabadít meg ettől a
kínos meghasonlottságt6I?! Nyilván nem a mítosz. De még a logosz sem. Az
értelmes gondolkodás, az erkölcsi jó felismerése vagy az eszményi szép cso
dálata ehhez még nem elég. Arn ha az isteni Logosz, a Teremtő őseredeti

eszméje ésereje magára vállalja ezt a meghasonlott emberséget és megosztja
emberi sorsunkat, egyszerre megnyílik szabadságunk útja. Onrnagát nem
tudja felszabadítani az ember, de ha Isten teszi szabaddá, akkor valóságos
életében is képessé lesz arra, hogy az eszményhez közeledjék: az igaz, a jó
és a szép életté váljék benne.

Ez a keresztény humanizmus eszméje. Miért ne érthétte volna meg ezt az
apostol éppen Athénben? S hogyha nem így gondolkodott, hogyan írhatta
volna Filippi-beli híveinek: "Testvéreim, irányuljanak gondolataitok mindar
ra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltö, ami tiszta, ami szeretetre és
dícséretre szolgál, ami erényes és magasztos, Amit tanultatok és elfogadta
tok,... azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene" (4,8-9).

4.

Delfi sziklapart az olajfák ezüstzöld tengerében. Mondják, hogy több mint két
millió kérges törzsű ősi fa él itt évezeredek óta. A Parnasszos lejtőjéről Pleisztosz
szurkodán keresztül ez az ezüstzöld folyam kiárad Larissza síkságára, s szinte
beleömlik Itea öblének acélkék vizébe. Apolló szentélye meredek sziklák tövé
ben, babérfák lombjai közt húzódik meg, mint valami sasfészek. A szentély
eredete az istenek világában is emlékezet előtti időkre nyúlik vissza. Már a
mítoszok születésének idején jártak itt halandók, amikor Apollónak Pithonnal,
a kígyóistennel kellett megküzdenie, hogy birtokába jusson az Omfalosznak,
annak a kerekre csiszolt bazaltkúpnak, amit "a világ köldökének" képzeltek a
régiek. E titokzatos kö mellé, ahol az istenség érintkezik a földiekkel, egy mé
lyedésbe, háromlábú oltárszékre ültette Apolló Püthiát, a jósnőt. Amikor sors
döntő kérdésekben az istenség orákulumát kérték, forrásvízbe áztatott babérle
velet rágcsáltattak vele, hogy transzba essék. Ebben az önkívületi állapotban
összefüggéstelen szetöredékek hagyták el ajkát. A szentély papjainak feladata
volt, hogyatörmeléket összegyújtsék, és jó pénzért értelmes orákulurnot for
máljanak belőle. Ez többnyire kétértelmű volt, amint az [bis redibis non morieris
in armis mondat, az orákulumok iskolapéldája mutatja. Attól függóen, hogya
non szócskát a megelőző vagy az utána következő szóhoz kapcsolják, jelentheti
azt, hogy a harcos visszatér, mert nem hal meg a küzdelemben, de ennek éppen
az ~enkezőjét is.

Am a mítosz talaján nőtt történetnél. úgy érzem, sokkal súlyosabb vallás
történeti jelentőségevan annak, amit a szentély jelmondata hirdet. Gnothi sze
auton! A végzet hatalmának kiszolgáltatott embert, aki tudni akarja, mi lesz a
sorsa, ez a felirat figyelmezteti: "Ismerd meg önmagadat!" Alig hiszem, hogy
~ mai értelemben jelentene önismeretet. Inkább az antik vallási érzést tükrözi.
Ebredj tudatára, halandó, hogy nem vagy a magad ura! Sorsodról felsőbb

hatalmak döntenek. Ne quid nimis! Ne merészelj olyasmire vállalkozni, ami em
beri erőket meghalad! Ha elvakít a gőg, a hübrisz, elpusztítanak az istenek!

Az antik embernek ebből a vallási érzéséból született voltaképpen a görög
tragédia. Nem meglepő. hogy Apolló szentélye mögött, akárcsak más szent
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helyeken, a domboldalban amfiteátrum épült. Mint valami holdkaréj tárul ki
a völgy felé a lépcsőzetes nézőtér a félkört lezáró színpadával. A görög tra
gédia melegágya a mítosz. Jaj annak, aki sorsával elégedetlenül fellázad a
végzet hatalma ellen! Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész, ha a vallási ér
zékenység különböző fokán is, azt viszi színre, hogyan sújtja az elkerül
hetetlen végzet a sorsa ellen lázadó embert, aki szembe mer szállni az istenek
akaratával. Ismerd fel halandó voltodat! Add meg magad a végzet hatalmá
nak! Ez az antik ember istenfélelme.

Pál leveleiben nincsen utalás Delfi bölcsességére, de ha hallott volna róla,
hevesen tiltakozott volna ellene. Bibliai hite ilyen istenfélelmet nem ismer.
Jahve, ha bünteti is a törvényszegőt, az irgalom Istene marad. Jézus Atyja
pedig a mi mennyei Atyánk, aki megszabadít a lét bizonytalanságában gyö
kerező szorongástól. Amire Jézus tanít, az bizalom gondviselésében. "Ne ag
gódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Elég a
mának a maga baja. Keressétek először Isten országát és annak igazságát, s
amire szükségtek van, azt mind megkapjátok" (Mt 6,33-34).

S.

A korinthusi csatornát átívelő hídon hajt át az autóbusz. Amikor Pál itt rótta az
utat Athénből Korinthus felé, még nyoma sem volt a csatornának, pedig már
évszázadokkal előtte a görögök, s az ő idejében a rómaiak is tervezték, hogy
keresztülvágják az Iszthmoszt, ezt a Hellászt Peloponézosszal összekötő hat ki
lométer széles földnyelvet. A loni-tengert akarták öszeszekötni az Egei-tengerrel,
hogy meggyorsítsák a kelet-nyugati hajóforgalmat. A feladat akkor megoldha
tatlannak látszott, s ezért már a Krisztus előtti hatodik században más megol
dáshoz folyamodtak. Nem akartam hinni szememnek, amikor megmutatták an
nak a kikövezett pályának, a dioklosznak maradványait, amin kerekeken gör
dülő ügyes szerkezettel gályákat is át tudtak szállítani a korinthusi öbölből a
szalamiszi vizekre, és viszont. Az Iszthmosz sziklatalajának átvágása végül is
csak a múlt században valósulhatott meg. Kevesen tudják, hogy a terveket 1881
ben Gerster Béla, a panamai földszoros átvágásánál ismertté vált magyar mér
nök készítette. Miért szabta olyan szűkre, hogy nagyobb hajót nehéz volna ke
resztülvontatni rajta, nem tudom, de a helyi forgalomnak ma ez éppen elég.

Az öböl partján terjeszkedő forgalmas kikötőváros Pál idejében magasab
ban, az Akrokorinthosz lejtőjén épült. Itt is, mint Thesszalonikában, számot
tevő zsidó közösség élt, köztük az újonnan érkezőkkel, akiket Claudius ki
űzött Rómából. Egy újabb ásatások során előkerült felirat is bizonyítja, hogy
volt zsinagógája a városnak. Pál az újonnan jöttek körében egy házaspárra,
Akvilára és Priszcillára akadt, akik ugyanazt az ipart űzték, mint ő: sátorké
szítők voltak. Társul szegődött hozzájuk, mert jól tudta, hogy ha Korinthus
ban akar maradni, akkor kétkezi munkával kell megkeresnie kenyerét, kü
lönben nem lesz becsülete a szorgalmas nép körében. Szombatonként azon
ban rendszeresen felszólalt a zsinagógában. Am akárcsak Tesszalonikában,
itt sem tudta meggyőzniközönségét, pedig a képzett rabbi felkészültségével
igyekezett kimutatni, hogy Jézus a választott nép üdvössége, ő a Messiás.
Keservesen kellett megtapasztalnia, hogya diaszpórában élő zsidók a jude
aiaknál még gyanakvóbban fogadnak minden tanítást, ami megbontani lát-
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szik féltékenyen őrzött hagyományaikat. Türelmét vesztve végül is törésre
vitte a dolgot. "Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok" - jelentette ki és
otthagyta a zsinagógát.

E kozmopolita kikötőváros laza erkölcsű keverék népe nagyobb érdeklő
déssel fogadta az üdvösség örömhírét, mint a zsidók. De éppen a pogányok
közt elért sikere, és néhány tekintélyesebb zsidó család csatlakozása annyira
felháborította a zsinagóga népét, hogya város főterére, a bémának nevezett
ítélőszék elé hurcolták Pált. Gallió prokonzul, a politikai hatalom és a köz
rend hivatalos képviselője azonban a szófecsérlésnek ítélt vallási vitákkal
nem törődött, és sztoikus fölénnyel elutasította a vádaskodókat. Pál nem
vesztette bátorságát: másfél éven keresztül tovább hirdette az igét a pogá
nyok közt. S amikor eljött az ideje, hogya munkatársainak megnyert Akvi
lával és Priszdllával visszatérjen Antiochiába, ahonnan missziós útjára in
dult, akárcsak Thesszalonikában, virágzó keresztény közösségtől búcsúzott.

Korinthusban és Thesszaíoníkában elevenen átéltem, amit tanulmányaim
ból csak elméletben tudtam: mindaz, amit ezen az útján megtapasztalt az
apostol, súlyos lelkiismereti kérdés elé állította. Nem kevesebbről volt szó,
mint arról, hogyan értelmezze hitelesen Isten bibliai szavát, az üdvösség tör
ténet~t. Mi az Isten szándéka választott népével? Vajon végleg elveti őket,
mert nem fogadják el a Messiást? A Római levél három fejezetébenG-Tl)
mint vulkánból a láva, tör elő lelkéből a keserű csalódás: "Nagy az én keser
vem és szűntelen szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam le
gyek átkozottként távol Krisztustól testvéreimért, test szerint való rokonai
mért, hiszen ők Izrael fíai.;." Mint a Jézusban beteljesedett ószövetségi hit
követője, Pál mélyen meg volt győződve rola, hogy az üdvösség rendjében
Isten különleges kiváltságokkal ajándékozta meg a választottpépet. Igen, ők
a személyes isteni megnyilatkozás és a szent szövetség népe. Ok kapták Isten
törvényét, szolgálatának rendjét és az üdvösség igéretét. S még ha csak "test
szerint" is, de közülük származik a Messiás, "aki mindenek fölött való,
nundörökké áldott Isten". Lehetséges volna, hogy Isten megszegje szavát, és
visszavonja ajándékait?

Am ha Jézussal, a Messiással beteljesítette mindazt, amit ígért, és megva
lósította mindazt, amit ajándékai előre jeleztek, akkor Isten valójában hűséges

maradt népéhez. De ezt a népet már nem a testi leszármazás határozza meg,
hanem a hitből való megigazulás és a lelki újjászületés. A keresztre feszített
Jézust Isten feltámasztotta a halálból, és ezzel az egész emberiségnek utat
nyitott az üdvösségre. S ha a pogányok megtérésének Izrael hitetlensége az
ára, amikor majd mind Istenhez térnek, akkor Izrael is meg fogja találni az
üdvösség útját. Ez az üdvösség történetének istení dialektikája. S Pál szemé
ben ennek végül is csak egy magyarázata van: az embert nem vallási hagyo
mányai és teljesítménye, csak egyedül Isten könyörületes kegyelme üdvözíti.

6.

Pál egyházainak görög földön éppúgy, mint a római egyházban, három viszon
tagságos századot, az üldöztetések és a mártíriumok véres időszakát kellett át
élniük, mígnem - a konstantini béke jegyében - megépíthették az első bazili
kákat. Bazilikát épitettek, nem templomot. A templom - mint a szó eredete is
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mondja - a mítosz isteneinek gondosan elkerített szentélye volt, ahová, főleg
az istenszobrot őrző cellába, csak a szentély papjai léphettek be. Aldozat idején
a templom köré sereglett nép tisztelettel vegyes kíváncsisággal kívül várta az
istenség orákulumát a város ügyes-bajos dolgaiban. A keresztények ezzel szem
ben, mint a zsidók, beléptek az istentisztelet helyére és ott gyűltek össze, hogy
együtt hallgassák Isten szavát a szent iratokból, és testvéri közösségben ünne
peljék az eukarisztikus kenyértörést. Ezért nem templomot építettek, hanem
mint Rómában, a politikai gyűléstermek mintájára, a mennyei bazi1eusz, az Ur
Krisztus házát: bazilikát.

Görög földön a legjellemzőbb ilyen épületet Thesszalonikában láttam:
Szent Demeter vértanú öthajós bazilikáját. Az V. század közepe felé építették
a mártir emlékére emelt kis kápolna helyére. Az ősi bazilika, sajnos, kétszer
is elpusztult, de amikor 1917-ben, egy tűzvész után, másodszor is hozzáfog
tak helyreálIításához, a romok alól gondosan kiásták a sokszínű márvány
oszlopokat, és a mészréteg alól kibontották a bizánci kort megelőző mozai
kokat. Ez a szakrális oszlopcsarnok így újjáépítve is az eredeti bazilika mél
téságcs egyszerűségénekfelemelő hatását kelti.

Erdekes, hogy ez a stílus, a bazilika építészeti formája végül mégsem ho
nosodott meg görög földön. A hatodik század folyamán, Jusztiniánusz csá
szár idejében, valószínűleg szír hatásra, egy új építészeti forma alakul ki,
amit ma bizáncinak nevezünk. A római bazilika tégla alapú oszlopcsarnokát
olyan zártabb épület váltja fel, amelynek egyenlőszárú kereszt az alaprajza
és négyszögű, később nyolcszögű középterét. a kereszt szárainak találkozá
sánál, kupola koronázza. A legtisztább formája ennek a stílusnak talán a Há
gia Szofia Thesszalonikában, a konstantinápolyinak kisebb mása, és Athén
közelében Dafné kolostortemploma és Hoziosz Lukász szentélye. Ezek váltak
az ortodox egyházi építészetnek azóta is uralkodó mintáivá.

Mi magyarázza meg ezt a stílusbeli átalakulást? Az indítás, mint mondják,
magától a teológiában jártas Jusztiniánusztól és tanácsosainak teológiai esz
méiből ered. Isten házának belső terét úgy kell kialakítani - ez volt a vezér
eszme -, hogya hívek liturgiára összegyűlt közössége felismerje benne ön
maga eszményi mivoltát: ők maguk az egyház, Isten szent népe, Krisztus
titokzatos teste, a Szentlélek temploma.

Hogyan érhető el ez a hatás? Elsősorban is annak érzékeltetésével, ami a
görög gondolkodásban a keresztény hit lényege: a láthatatlan, transzcendens
isteni valóság megjelenése látható emberi alakban. Ez a teofánia az, aminek
eredete a kupola terében uralkodó Pantokrátor mennyei alakja, a kozmoszt
teremtő és újjáteremtő isteni Eszme és Erő: Krisztus, a Küriosz. őt, az ő
emberi világban megvalósult isteni misztériumát fogadja be, és éli meg a
középtérben összegyűlt egyházi közösség. Hogyan? Az apszisban a Theo
tokhosz trónol ölében a Gyermekkel: ő az Isten-szülőSzűz Mária, az egyház
szimbolikus képe, mert általa valósul meg a teofánia, általa jelenik meg Krisz
tus a világban. Körül a falakon a krisztusi epifánia evangéliumi jelenetei: az
angyali üdvözlet és a szűzi születés, Urunk megkeresztelése és színeváltozá
sa, végül maga a keresztáldozat, s a szentély fölött, annak gyümölcse a Lélek
pünkösdi kiáradása. Nos, amit a képeken látnak a hívek, az titokzatos jelen
valóság és szakramentális részesedés lesz az eukarisztiában: a hívek közös
sége valóban egyházzá lesz, Krisztus földi "testévé", mert nem más, mint a
krisztusi misztérium látható megjelenése és megvalósulása a világban.
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Úgy érzem, hogy Pál egyházaiban görög földön a bizánci építészettel in
kább János apostol, a szeretett tanítvány teológiája öltött testet. Amit hallot
tunk -írja levele első mondatában - azt saját szemünkkelláttuk, amit szem
Jéltünk. azt kezünkkel tapíntottuk: s ez maga Jézus, az élet Igéje, Istennek
emberi személlyé lett szava. Benne, a láthatatlanul szóló láthatóvá vált, s a
mennyei szózat evilági örömhírré. Igy lett a platóni gondolkodás ízig-vérig
kereszténnyé, mert az örök isteni Eszme immár emberi valóságként azono
sult velünk: magára vette sorsunkat, sőt bűneinket is, hogy életével és ke
resztáldozatával kiengesztelje a mennyei Atyát, és mi lélekben azonosulva
vele, megosszuk örömét az isteni életben.

7.

Utolsó estém az Akropoliszon. Athéna Niké, a győzelem szárnyafosztott isten
nőjének kicsiny templomát csodálom a Propülaia kiugró peremén. A törökök
erődítménnyé építették át az Akropoliszt, és az istennő temploma helyére bás
tyát emeltek. Felszabadulásuk után a görögök összegyújtötték a ión oszlopok
márvány darabjait, s ma tiszta vonalainak könnyedségével. frízén a díszes dom
borművekkelolyan, mint Athéne kincsesládája, a kicsinnyé varázsolt Parthenon.
Oszlopai mögött a falakat díszítő domborművek legjavát, mint az Erechteion
méltóségteljes kariatidáit is, az Akropolisz múzeuma őrzi. Niké jelenik meg raj
tuk változatos formában, mint áldozatot bemutató vagy győzelmi jelvényeket
osztó, de mindig szárnyak nélkül. Mondják, hogy az athéniek így akarták rá
venni, hogy el ne röppenjen tőlük, hogy harcok idején el ne hagyja őket a sze
rencse.

A szárnyafosztott Niké legművészibb ábrázolása mégiscsak a saruját iga
zító istennő emberibbnek tetsző kecses alakja. Jobb térdét emelve, könnyed
mozdulattal lebbenti fel tunikája szegélyét, hogy elérje a lábbelit. Közben
enyhén előre hajol, és testének finom vonalai átrajzolódnak a tunika redőin.

Mintha azt fejezné ki ez a mozdulat: ha nincs szárnyam, hát gyalogosan
indulok útnak. Kár, hogy Pál küldetésének lázában erre nem figyelt. Talán
azt gondolta volna, amit én: gondolatainknak szárnya van, de a való életben
gyalog járunk. Hiszen ő maga írta a második korintusi levélben: a hit gyalo
gútján vándorlunk, nem szárnyalunk látomásokban (5,7). De hogyan járjuk
ezt a göröngyös gyalogútat, ha hitünk saruját nem erősíti meg a remény?

A szárnyafosztott istennő szobra alá odaírom: .

Niké, hová tűnt lengő szárnyad?
Nincs mi lendűsen? ám szerény
sarudat gonddal igazítja
gyalogútjára a remény.
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