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Az ember
maximuma több
mint emberi
Életünket legsúl yosabban talán nem külső jelenség fenyegeti (van
ilyen is, az elviselhetőnél több s kíméletl enebb), hanem belső : az
elszürkülés, a belefáradás, a szé toldó dás folyam ata . Személyenként
sem a tömör sze rvesség, hanem az elmosódó massza benyom ását
keltj ük: láts zatra is, arcra is, sorsra nézve is elszemé lytelened ünk.
Ha azonban életünk kitűzött célt követ, ha erői időben földeríttet
nek, s ha természetes nehézkedése tartja egyens úlyban, akkor vo
nulata van, mely kan yarog, élénkülő és elny ugv ó szakaszokból fű

ződik egybe, határozott irán yultság és kedv sze rinti, játékos irán y
talanság követi egymást menetéb en, pszichikai állapotok, örömö k
és levertségek, gyors reakciók és lassú töpren gések jellemzik moz
gását. A megfigyelő (akit - szerencséjére - éppen megfigyelői

státusa óv meg att ól, hogy tévedhetetlen lehessen) az t tap asztalja,
hogy az emberi életek igen gyakr an futnak zá tony ra, korábban (és
összevissza hányva érveket, vádakat, jogos és jogtalan kifogásokat,
fölkészületlenül, hamis ítéleteket alkotva életről, lehetőségekről),

jóval korábban annál, mint ahogy azt fogyó erőik érthetővé tennék.
A hajótörést szenvedett életek másokat is hajótöröttekké tesznek. A
sérü ltek sebeket okozna k, a válságokban visszavete tteknek nincs
elgondolásuk sem (meg)menekülésükről, sem fölt ápászkod ásukról,
sem gyógyulásukról. Környezetünket és szűkebb-tágabb értelem
ben vett otthonunkat jobb ese tben tartós emberi nehézségekkel
k üzd ő, rosszabb esetben végképp elrontott életek népesítik be. Azt
talán nem lehet (s ha lehetne, sem szabadna ) mondanunk, ho gy a
mai társadalom közösségi képe nyu godtan vethető össze egy or
szágos méretű kijáró kórház képével, de az t mondhatjuk, ho gy az
összezavart és -zavarodott, értéke vesztett, bizalmában és kilátása
iban megrendült (s megrendített) mai magyar népesség túlnyomó ré
sze gyógyításra, lelki-szellemi támogatásra és vigasztalásra szorul.

Figyelembe véve a lefu tott és még közkézen forgó s nép boldo
gításra vállalkozó politikai áram latokat, filozófiai és sze llem törté
neti irányzatokat és nó gatásokat, am elyek újítani, tanítani, elmé t
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nyitogatni vagy ellentmondásokat előcsiholni képesek ugyan, de
a vészhelyzetbe került személynek egzisztenciális segítséget nyúj
tani nem, az ember, mint olyan, hitre szorul, vagyis arra az előtte

álló vagy rajta kívül fekvő, de benne termő létteljességre, mely
magába foglalja a látható s a láthatatlan dolgokat, célokat és ér
telmezéseket a legszemélyesebb attitüdként. Így jelenik meg a (val
lásos) hitben a létteljesség alapja, maga a Lét, ki a létezés ősoka,

a hitben fölvilágló s megérinthető Isten. Mármost, ennek ellenére
is ki lehet jelenteni: én nem hiszem. Nincs. A kereszténység bez
zeg ... - és így tovább, hogy a filozófusok kételkedése meg az
erős tisztánlátók. meg az ateizmus világsikerei stb., stb. Már min
den elhangzott a hit és a hívők ellenében, már minden ellenérv
fölszámyalt és alábbhagyott, érdekes volt és unalmas lett, már
mindenen túlvagyunk, már megértettük, hogy senkit sem lehet
sem hitre, sem örömre kényszeríteni, akarata ellenére.

E sorok írójának egy időben volt alkalma (kölcsönkapott fehér
orvosi köpenyben) meghallgatni emberek tucatjainak legintimebb
vallomásait. Megtudta, hogy van ember, akin már úrrá lettek szo
rongásai a mind gyakoribb közúti balesetek hallatán. Hogy az egész
ségesnek hitt emberek nagy része mindennapos s megokolhatatlan
félelemben él, s azt lehet mondani, reggeltől estig kapkodja a (pszi
chikai) fejét. Hogy a tetszetős családi házak és komfortos lakások
zárt ajtói mögött pokoli bugyrok fortyognak. Hogy a szívek szeretete
híján a testek szeretete perverzitássá alacsonyodik, elfárad, undort
kelt, s végső soron gyűlöletbe torkollik. Hogy az emberek nagy része
nyugtalan, sőt nyughatatlan, de legalábbis (szelíden vagy nem sze
líden) szeszélyes. s inkább tépett, mint meg- és átgondolt lelki életet
él - ha egyáltalán. Hogy túl sokan hiszik igaznak azt, ami pedig
kérdéses, pontosabban zavaros vagy tarthatatlan - véleményben,
ítéletben, fogalmakban. Hogy el vagyunk egymástól vadítva. Nem
is sejtjük, milyen éltető vagy romboló hatásuk van azoknak a sza
vaknak, amelyek elhagyják a szánkat. Nem vesszük komolyan. hogy
az emberben lélek él, az ember szellem, akit direkt durvaságainkkal.
érzéketlenségünkkel az év minden napján vagy minden órájában
fö1sértünk. Utáljuk a csöndet, pedig ez akaratlan szünet lehetne "öl
döklésünkben", Már az is sokat segítene egymás által meggyötört
közösségeinken, ha naponta egyszer rádöbbennénk: emberek lévén
mindnyájan testvérek vagyunk, nem mindent tehetünk meg egy
mással. Sőt, éppen ezért csak a jót, a legjobbat tehetnénk meg. Ez a
jó (mely közös atyánktól származik, Istentől): a szeretet.

Az istentudat szükségképpen a legmélyebben rendezi az emberi
életet. E rendezésnek spontán erői, hatásai és szakaszai vannak.
Az istentudat tulajdonképpen nem más, mint ébredés; fölébredés
az ösztönösségből. amely rendetlenséget és ráébredés a szellemire,
amely rendezettséget akar. Az istentudat meggyökereztet, fejlő

désre sarkall és építkezésre. Ezért mutatja az emberi élet fokozódó
szervességét, elmélyülését. A belső rendezettség teljesítményre, tu-
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dásra és körültekintésre irányít, fönntartja az emberi természet
hasznos szenvedélyeit, ezeket fölszabadítja és erőteljes működésre

készteti. Az ember istentudata hitében teljesedik ki (és be), élete
pedig e teljesedés gyümölcse. Hit és élet tehát egymásban "elha
talmasodó" lét-tartományok, melyek sohasem jelentenek kettőt, bár
kezdetben még nem teljesen egyek, végül azonban egy-ben vannak.
Világos, hogy a hitében élő ember az ünnepeket nemcsak mint
külső eseményeket éli át, hanem olyalkalmakként, amelyek élet
erőt ajánlanak, megtisztulást, újjárendeződést, ezeket szentségek
ként szolgáltatják. Ünnepeiben a keresztény ember az embersorsot
vállaló Istenfiúnak borul le.

A szeretetről sok okosat mondott már az ember, de sok körül
ményeskedő laposságot is, mint olyan valaki, aki botladozva a maga
szeretetében, szívesebben beszél róla, mintsem újrakezdené. Isten már
nem beszél a szeretetről; Ö maga az. Viszont folyton szeretetet cse
lekszik, s lényegéből következően indítja szeretetre a teremtményeket
a világban. A Szentháromság-Egyisten legnagyobb szeretetműve az,
hogy Fiát, a Második Isteni Személyt közénk küldte, a kezdettől

Vele s Benne élő Fiút alábocsátja az emberi dimenzióba, azaz Ö
maga jön el ide a Fiúban, s az embertől megszületik Jézus Krisztus,
az emberi végességet vállaló Istenember, tehát Megváltó. Ch. Péguy,
a nagy francia misztikus költő, akiben a társadalmi, közösségi érzé
kenység és felelősség mintegy forradalmi hevűletű volt, s aki az első

világháború kitörésekor szinte azonnal, néhány perc múlva elesett
a fronton, azt írja: Jézus Krisztus "megtestesülése az ember maxi
muma és" - amennyiben ez Isten ember iránti szeretetének csúcsa
- "mintegy Isten maximuma is". Ami azt bizonyítja, hogy Isten
tényleg nem maradt, nem maradhatott az emberi problematikán kí
vül. S mert Isten szeretet, a Fiú, aki ezt mondja az Atyát érintő

viszonyáról: "Aki engem lát, látja az Atyát", maga is szerétet. S
mivel Jézus Krisztus örök (az idők elmúlnak, el fognak múlni, az ő

szavai azonban nem), a szavai is szeretetből vannak. A Fiú ígéreteivel,
megváltói aktusával, bocsánatával és beszédével, ajándékaival és
szenvedésével, testével és vérével, egyházával és híveivel, születésével
és folyamatos agóniájával, mindenestül nem más, mint szeretet. Fö
lülmúlhatatlan, kikerülhetetlen, végtelen szeretet. Aki őt követi, a
szeretetet követi, valósítja meg s ezért Ö világosság a föld megis
métlődő sötétségeiben. Ünnepeljük is őt; de hogyan?

Miközben nagyon jól tudjuk (technikailag kitűnően szervezett
közönyünkkel újra és újra ellene mondva), változtatnunk kellene
életünkön és gondolkodásunkon ahhoz, hogy valóban, kitartóan és
eredeti (emberi) hivatásunknak megfelelően szeretetben éljünk; a
"születés" ürügyén például megelégszünk egy estére a csillámló
karácsonyi hangulattal. A hangulat nem több egy habcsóknál, és
nem súlyosabb egy lebegő díszgömbnél. Az ünnep nem hangulat,
nem bevásárlási láz, nem ajándékozási eufória, nem idegbajos ló
tás-futás, hanem ráhangoliság a létezés titkára, amelynek megrázó
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szépsége van. Nem egyszerűen a szeretetet, hanem a legyőzhetetlen

szeretetet ünnepeljük, amelyhez inkább drámai hangok, mint kétes
értékű meghatottság felhangjai illenek: Isten ember képében hídfőt

vert az elbitangolt világban, de ez a tény - az éterien tiszta
angyali-emberi öröm közepette is - előre vetíti árnyékát. Ha a
megtestesülés a többé sem visszavonulásra, sem halálra nem kény
szeríthető isteni szeretet végtelenül alázatos drámája lenne számunk
ra, akkor mindenekelőtt a lelkiismeretünket terhelné meg. Fölvetné
bennünk ezt a kérdést: először: Kik vagyunk mi? S milyenek? Al
kalmasak-e s méltók Isten Fiának fogadására? Másodszor: Ki ez az
Isten? Akinek emberi eljöttére egy országos, kontinentális, sőt az
egész földgolyóra kiterjedő ünnepi fölismerés a válasz?

Az ember, akinek a hit a próbája, önmagában mindig új s talán
meglepő fordulatra számíthat, lévén, hogy változásban van maga is,
a hite is. E néha parttalan vagy nehezen megfogható változásban
Istennek a lélekben adott válasza az állandó. Miféle belső esemény rémlik
föl a megméretés pillanatában? Mily ismeretlen vagy az öröm által
kirajzolt körvonalak bontakoznak e szembesülésben. ahogyan az em
ber Ura elé áll? A javíthatatlanul tékozló fiú végső megnyílásában
fogadhatja az atyai megbocsátást, mint valami betakaró palástot,
amely nemcsak átölel, óv is, nemcsak megítél, vissza is fogad.

Miért fontos önismeretünk? Mert időről időre meg kell tudnunk,
valójában Illi rejtőzik bennünk. Ez a többiek érdeke is. Át kell gon
dolnunk cselezgetés, elkenés, magyarázgatás nélkül, mit szánunk
magunkban egymásnak. Életet vagy halált? A helyzetek őszinte

tisztázását-e vagy összebonyolító hazugságokat? A szeretet élezte
valóságlátást vagy ellustító, ítélkezésre mégis fürge homályt? Az
értelem ravasz kísérleteinek dacára lelkiismeretünk adja meg a
választ, amelyet legbelül nem értiink félre, s a lélek befoghatatlan
szájából, a szavaiból tudunk meg. Az önvizsgálat eredményét, az
önmagunkkal folytatott beszélgetést Isten ránk vetülő fénye hite
lesíti vagy vonja kétségbe. Az Ö erőterében vetkőzzük le szellemi
álöltözeteinket, az Ö háttérsugárzása hatol át rajtunk, tesz minket
áttetszővé,mutat meg (s be) magunknak. Hogy milyenek vagyunk,
arra Máté Evangéliuma hívja föl figyelmünket Izajás prófétát idéz
ve, Jézus szavait írva le: "Hallani fogtok, de érteni nem, /Nézni
fogtok, de nem láttok, / Megkérgesedett e népnek a szíve: /
Fülére nagyothall / És behunyja szernét, / Hogy szemével ne
lásson / És ne halljon a fülével. / Szívében értelem ne legyen és
meg ne térjen, / Hogy meggyógyítsam őt." (13,14-15)

Tudjuk, mi a jó, mit kéne tennünk, de nem akarjuk tudni. Nem
az okos szóra hallgatunk, inkább a varázslókéra. A téves eszmékre.
A fülbesúgókra. Befogjuk szemünket a tények látványa előtt, s
inkább a szavakkal parádézó mágusokra figyelünk. Ne mondják
meg nekünk, mi a valóság. Csak nyugodtan kábítsanak minketl
Több se kell a hivatalos kábítók hadának. Revükkel kedveskedik
szájtátó híveinek, elfödve a valóságot. Meglovagolja az emberi
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hiszékenységet, bájol és bűvöl. Jézus, az ember orvosa azonban
gyógyítani akar, igazán és radikálisan, ezért jaj-t kiált a "talprae
sett" farizeusokra. akik fájdalmunk, sorsunk, osztályrészünk fölött
ápolt tenyerekkel hókuszpókuszolnak. 6 elutasítja a vakság és a
süketség megátalkodottjait. ezzel a keserű szóval: aki nem akarja,
hogy szioéi az isteni értelem hassa át, annak legyen úgy, ahogy akarja,
nehogy meggyógyítsam őt... Szeretni csak az tud, aki nem ragaszkodik
sem a vakságához, sem a süketségéhez. Aki elhárít mindenféle káp
rázatot, és a valóságot akarja tudni is, átélni is, habár fájdalmas. A
fájdalom mélyén ott rejtőzik a fölismerés. Ez világosságra vezet, e
világosságban pedig a remény nemcsak végső érv, hanem erő is,
mely eljuttat addig a pontig, ahonnan már kivehető a derengő

jövő. (Ezért) szakrális minden valóság - írja Hamvas Béla.
A valóság Isten teremtményeként szakrális. Isten pedig a valóság

mögötti végső Valóság. 6 lépett színre Jézus Krisztusban. "Ket
tejűkről" szól az Ó- és Újszövetség. Ha a lelkiismeret magát az
embert már megnevezte, Istent elkerülhetetlenül meg fogja nevezni,
még ha más névvel illeti is, mert az ember mint személy a végső

tökéletesség felé rnutat, aki Isten. Isten és ember Jézus Krisztusban
forrott egybe, végtelenül. Ezért a szeretet nem más, mint élet, s mivel
életnek is befejezhetetlen, örökélet. Az Ószövetségben száz és száz
oldalon át beszél magáról Isten, a próféták szájával. Jeremiásnál ezt a
ma kivált megfontolandó szemrehányást teszi az embemek: rt : •• gonosz
ságot követett el népem: / elhagyott engem, az élő vizek forrását ..."
(2,13) Ozeásnál meg ezt mondja magáról: rr- •• Isten vagyok, nem
ember / a körötökben élő Szent, / nem szeretem a pusztítást!"(ll,9)
Micsoda beszéd ez, közvetlenségébe és haraggal vegyes méltóságába
beleborzong az ember; mintha Isten magasba emelt karját látnánk
a mondat mögött, akár Michelangelo freskóján. És micsoda áldott
harag az, amely ilyen baráti szóváltásra kész a teremtménnyel, akit
mégsem hagy magára, bár értésére adja: te szerencsétlen ember, aki
nek én a körében maradok, te szereted a pusztítást!

Ez az Isten öltötte magára a helyreállító, az irgalmas, a szerető

- és a vándorló emberiség élén haladó - Istenfiában, Jézus Krisz
tusban az ember testét-lelkét. Abban az első csöndben, melyben
megnagyobbodtak a csillagok, magas fűben hallgatóztak a vadál
latok, a didergető közel-keleti éjszakában elindult szülni egy kis
anya, Mária. Ezt az éjt valóban az angyalok ringatták. valóban a
hátukat egymásnak támasztó pásztorok vigyázták. Mintha tudták
volna, hogy egy isteni rangú Személyiség szűletik, aki ketté fogja
osztani és ugyanakkor egybe is gyűjti az emberiséget, a tetteket és
a szavakat. Aki előtt nem állhat meg senki anyaszülte, és senkinek
az igaza sem. Ez a Személyiség mindnyájunké. 6 Bíró és Bárány.
Az igaz ítélet és a szeretet Királya. Maga a bölcsesség, a szív tudása
és a tiszta igazság. Aki Világosság, az egyetlen Úr, a vitathatatlan
Fölség, az isteni Fájdalom, a mi Üdvösségünk. Tetszik vagy nem.
Akarjuk vagy sem. Választjuk vagy sem. 6 a remény Istenének Fia.
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