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"És az Ige testté lőn,
és miköztünk lakozék."

Napjainkban mindegyre sürgeti az egyház a kereszténység "inkul
turációját": a kereszténységnek nem kell semmilyen kultúrához
sem kötődnie,még az ókori héber vagy görög kultúrához sem, még
kevésbé a latin eredetű európai kultúrához. Indiában az indiai, Kí
nában a kínai, Japánban a japán, Afrikában pedig az afrikai kultú
rába kell beletestesíteni Jézus Krisztus egy Evangéliumát. Ez új és
nehéz feladatot ró a teológiára. A programot bátran hirdette meg a
II. Vatikáni zsinat:

"A Krisztusba gyökerezett és az apostolok alapjára épített fiatal
egyházak a megtestesülés üdvrendjének mintájára csodálatos cse
rével átveszik a Krisztusnak örökségül adott nemzetek összes kin
cseit. Népük szokásaiból és hagyományaiból, bölcsességébőlés tu
dásából, művészetébőlés jártasságaiból felhasználják mindazt, ami
képes megdicsőíteni a Teremtőt, szemléltetni az Üdvözítő kegyel
mét, és kialakítani a keresztény életet. Ennek a célnak eléréséhez
szükséges, hogy minden nagyobb kultúrkörben szorgalmazzanak
olyan teológiai tanulmányokat, melyek az egyetemes egyház Ha
gyományának fényében újra megvizsgálják a Szentírásban feljegy
zett és az egyházatyák és a tanítóhivatal által magyarázott isteni
tetteket és szavakat. így világosabbá lesz, hogy a népek bölcseletét
és bölcsességét felhasználva milyen utakon keresheti a hit a meg
értést, és hogy miképpen lehet összeegyeztetni a szokásokat, az
életfelfogást és a társadalmi rendet az isteni kinyilatkoztatásban fel
tárt erkölcsi követelményekkel" (AG 22. Az eredeti szöveg szerint
javított fordítás . A Szent István Társulatnál megjelent fordítás
pontatlan. Különösen sajnálatos, hogy a nagybetűvel és egyes
számban, írt Traditio szót kisbetűvelés többes számban "hagyomá
nyai"-val fordítja . A zsinati szövegben épp arról van szó, hogy az
egy, eredeti Traditio divina-apostolica [Krisztustól származó apos
toli Hagyomány] fényénél kell végezni az inkulturációt, és nem kell
feltétlenül ragaszkodni későbbi részleges "hagyományok"-hoz.)

E felhívás természetesen nemcsak a "fiatal egyházaknak", va
gyis az ún. missziós országokban nemrég keresztény hitre tért
közösségeknek szól, hanem azoknak a "régi" egyházaknak is,
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melyeknél a .megtestesülés üdvrendjének mintájára" még nem
valósult meg kellőképpena kereszténység inkulturációja. Sőt az a
feladat is vár az egyházra és teológusaira, hogy a most születő

posztmodern kultúrába inkulturálják a kereszténységet: tegyék
azt a 21. század embere számára vonzóvá, életközelivé, időszerű

vé, felfoghatóvá és elfogadhatóvá.

Kell-e magyar teológia?

A mai világ egyik alapvető problémája az egységes emberi és a
helyi nemzeti értékek közötti egyensúly megteremtése. A 20. és 21.
század magyar embere számára életkérdés, hogy tudatosítsa: ő ma
gyar, európai és egyszerűen ember. E hármas hovatartozás közötti
harmóniát kell megteremtenünk. Nem teremtik azt meg a csak ma
gyarkodók, akik a többi európai népet, főképp a közelükben élő né
peket lenézik, megvetik, gyűlölik, és képtelenek beleélni magukat
azok felfogásába. De nem teremtik meg ezt a harmóniát azok az "eu
rópéerek" sem, akik az európai kultúrát az egyetlen érvényes kultú
rának tekintik, lenézik a "szÍnesbőrűeket", szégyenlik magyar voltu
kat, és a külföldet majmolják. Végül nem teremtik meg azok sem ezt
a harmóniát, akik csak .vílágpolgárok" akarnak lenni, sekély, felszí
nes, selejtes álkultúra mázát öltik magukra, és abban élik le életüket.

A három hovatartozás egyidejű vállalása szükséges: igen, a
"világnak" vagyok "polgára" a régi sztoikus filozófusok szép fel
fogása szerint, vagyis minden embert testvéremnek tekintek, és
minden ember egyenlő emberi jogait tisztelem és védelmezem;
igen, európai vagyok, és az európai kultúra minden értékét, mű
vészetét, tudományát, humanizmusát, jogállamiságát, stb. sérthe
tetlen kincsnek tartom és magaménak tekintem; igen, magyar va
gyok: e nép történelmében, nyelvében, hagyományaiban, örömei
ben és szenvedéseiben osztozom. Egyetemesség és helyi meghatá
rozottság - e kettő szerves egysége szükséges az ember és a kö
zösségek egészséges fejlődéséhez.

A mai kereszténységen belül hasonló problémával szembesü
lünk. A középkortól a 20. század első feléig a katolikus egyház az
egységet, sőt az egyformaságot tekintette ideálnak. A II. Vatikáni
zsinat ismerte el a helyi egyházak sajátosságait, és szorgalmazta
az inkulturációt. Ugyanakkor természetesen az egyház azt is han
goztatja, hogy "egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Is
tene és Atyja mindenkinek" (Ef 4,5). Amint azonban azt a Pápai
Teológiai Bizottság egyik kiváló okmánya kifejtette, a hit egysé
gén belül lehetséges, sőt kívánatos a teológiák sokfélesége, hogy
kifejtse Isten "sokféle" bölcsességét (Ef 3,10). Szükség van tehát
az egyes hagyományos történelmi kultúrkörökhöz tartozó népek
"kincseit" befogadó és továbbfejlesztő teológiákra.

Nos, hogy állunk e téren mi, magyarok? Igaz, nem vagyunk
"nagyobb kultúrkör", de senki sem tagadhatja, hogy létezik sajá-
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tos "magyar kultúra". Nyelvünk, irodalmunk, történelmünk, ze
nénk, felfogás- és kifejezésmódunk sajátosan magyar. Oly em
berként, aki élete felét Japánban töltötte, és megfordult a világ szá
mos országában, állítom, hogy a magyar "létmód" nem kevésbé
sajátos, mint a japán, az olasz, vagy bármilyen más létmód. Ezzel
természetesen távolról sem akarom tagadni, hogy minden ember
legmélyebb kérdései gyökeresen azonosak. Ezt is meg
tapasztaltam világjárásom során: Jézus Evangéliumának hallatára
ugyanúgy csillog a japánok szeme, mint a németeké, az olaszoké
vagy a magyaroké. A magyar embemek mégis magyar nyelven és
magyar módon kell hirdetnünk az Evangéliumot. Ebből követke
zik, hogy nemcsak japán, kínai, indiai stb. teológiákra van szük
ség, hanem magyar teológiára is. Az a benyomásom, hogy ilyen
teológia még nem létezik. Voltak és vannak kiváló magyar teoló
gusok, de ők műveikben a görög, latin, német, francia, angol stb.
teológiát közvetítették és közvetítik, sokszor igen magas szinten.
Azonban nem hinném, hogy bármelyiküknek is az lett volna a
világos célkitűzése, hogy sajátos magyar teológiát teremtsen. Az
ilyen magyar teológia természetesen figyelembe fogja venni az
európai teológiai gondolkodás hagyományait, és meg fog marad
ni az ~gyetemes egyház hittudatának keretein belül, de azt sajáto
san magyar módon fogja kifejezni.

Milyen lesz egy ilyen magyar teológia? Ezt még senki sem
tudja. Én is csak sejtéseket mondhatok. A görög, német, francia és
indiai teológiák kiépítésében a filozófiák (bölcseleti rendszerek)
játszottak szerepet. A magyar nép szellemi életében és gondolko
dásában azonban a filozófusok kis feladathoz jutottak. Amit más
nemzeteknél a bölcselők végeztek, vagyis a gondolatébresztést, az
ideálok felcsillantását, az erkölcsi felrázást, a figyelemnek a lét
problémákra való irányítását, stb., azt nálunk a költők és a szépí
rók tették. Ha ez így van, akkor talán a születendő magyar teoló
giának is elsősorban a magyar költőkhöz és írókhoz kellene for
dulnia, hogy náluk fedezze fel népünk "szokásait, hagyományait,
bölcsességét, tudását, művészetét, jártasságait, életfelfogását",
hogy ezek alapján, a fentebb idézett zsinati szöveg szerint, egy
inkulturált és sajátosan magyar teológiát teremtsen. Annál inkább
igaz ez, mert Szent Bonaventura bölcs mondása szerint: "finis
theologiae est, ut boni fiamus" ( fIa teológia célja az, hogy jók le
gyünk.") Ha elsősorban elméletek kidolgozására irányulna a teo
lógia, akkor minden esetben a filozófiát kell előnyben részesíte
nie. Ha azonban elsősorban a jóra, mégpedig a krisztusi jóra való
serkentés a teológia célja, akkor a költők kiváló partnerei lehet
nek.

Ilyen megfontolások alapján szeretném a karácsony misztériu
máról szóló teológiai elmélkedésemet egy ízig-vérig keresztény és
magyar költő, Reményik Sándor egy gyönyörű verséhez fűzni.
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János evangéliuma
Ravasz Lászlónak

Összehajolnak Máté, Márk, Lukács,
És összedugják tündöklő fejük
Bölcső körül, mint a háromkirályok,
Rájoka Gyermek glóriája süt.
A gyermeké, ki rejtelmesen bár
S természeifölöttin fogantatott:
De fogantatott mégis, született
S emberi lényként, tehetetlenül,
Babusgatásra várón ott piheg.
A gyermek, a nő örök anya-álma,
Szív-alatti sötétből kicsírázott
Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa
Sugárkörébe. Bús állati pára
Lebeg körötte: a föld gőz-köre.

A dicsfénye bús köddel küszködik.
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok

S induló végtelen karácsonyok,
Vad világban végtelen örömök
Lobognak, zengnek - mégis köd a köd.
S mindez olyan nuomorúan emberi
S még az angyalok Jóakarata,
Még az is emberi és mostoha.

De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekről és nem tud anyáról,
Nem születésről, nemfogantatásról,
Csillag, csecsemő, angyalok kara,
Jászol, jászol-szag, - József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem
Kihull az ő külön történetéből,

Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földíza, emberi dolog,
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!

János, evangélista, negyedik,
Külön áll, világvégén valahol,
Vagy világ-kezdetén, vad szikla-völgyben
S a fénytelen örvényfölé hajol.
És megfeszül a lénye, mint az íj,
Feszül némán a mélységek fölé,
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Míg lényéből a szikla-szó kipattan
S körülrobajlik a zord katlanakban
Visszhangosan, eget-földet-verőn,

Hogy megrendül a Mindenség szíve

Kezdetben vala az Ige.
S az Ige testté lőn.

Végtelen karácsonyok

Összehajolnak Máté, Lukács, és összedugják tündöklő fejük Bölcső

körül. A vers kezdő felsorolásából kihagytuk Márkot, mert őt elné
zésből sorolta fel Reményik: Márk ugyanis evangéliumát Jézus
nyilvános működésének leírásával kezdi. De Máté és Lukács igenis
odamennek, odahajolnak a betlehemi bölcsőhöz, hogy rájok süssön
a Gyermek glóriája. Isten legszebb teremtményei: a gyermekét ölelő
szoptató, ápoló, szerető édesanya, és az anyjához bújó, önfeledten
az anya szeretetébe burkolódzó kisgyermek. Igaza van Hans Urs
von Balthasamak (ki anyai ágon részben magyar származású),
hogy az íróasztala mellett a lét titkairól magányosan elmélkedő

bölcselő elmefuttatásainál is inkább az anya és gyermek találkozá
sában tárul fel előttünk a lét legmélyebb misztériuma. Az anya és
gyermeke kettő és mégis egy, az anya szeretete pedig jó, igaz és
szép. A lét négyes alaptulajdonsága itt válik tapasztalati valósággá.
A szeretetegyesülés ősélményébenpedig az anya és gyermeke meg
élik, hogy "élni, élni, mily édes mi szép" (Madách).

Mégis, a gyermek első hangja sírás. "Neki van igaza, és nem a
gyermek születésének balgán örvendő felnőtteknek" - mondják
a pesszimista filozófusok, akik szerint az emberi élet értelmetlen
szenvedés. Talán igazuk is volna, ha Betlehemben nem született
volna meg ez a Gyermek, "érettünk emberekért, és a mi üdvös
ségünkért". Ö a Felülről jövő közlés jele; Ö az "Immánuel" (Mt
1,23), a "velünk az Isten" (uo.), akinek jelenléte bizonyítja, hogy
Isten visszavonhatatlanul a mi pártunkon áll. Nem a Sinai-hegy
villámai és mennydörgései nyilvánítják ki az emberszerető Isten
mivoltát, hanem ez az anyja ölén védtelenül pihegő kicsiny Gyer
mek. A szíriai egyházatya, Efrém mondotta: "Az ószövetség még
csak kicsiny szövetség volt. Azért kellett ijesztő jelekkel, tűzzel,

villámlással, mennydörgéssel körülvéve megjelennie, hogy az em
berek meg ne vessék. Az új szövetség azonban olyan fenséges,
hogy nagyságát a kicsinység és gyengédség fátylával kellett bebo
rítani, hogy azt el tudjuk viselni". "Deus in minimis maximus"
("a legkisebbekben a legnagyobb az Isten") - mondta Ágoston.
Az anyai és gyermeki szeretet törékeny kicsinységében mond Is
ten igent a világra.

E születés a legnagyobb szegénységben történik. A Gyermek
beleszületett az emberiség nyomorába: rongy, pólya, istálló-lám-
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pa, állati pára, tehetetlenség. A magyar karácsonyi népénekek
végtelen variációban ismétlik: "Hol a fényes palota?, hol a díszes
nyoszolya?"; valóban, valóban, "szegények barátja lettél". Hideg
az istálló, teljes a kivetettség: ilyen mélységekbe száll le Az, aki
majd a szegényeknek hirdeti az örömhírt (Lk 4,18; 7,22), aki bol
dognak mondja a szegényeket (Lk 6,20), aki a koldus Lázár
mennyei boldogságát ecseteli (Lk 16,11).

Nem a társadalmi igazságtalanság eltűrésére és a hatalmasok
előtti meghunyászkodásra biztat bennünket ennek a Gyermeknek
a szegénysége. Hiszen ő maga kiáltotta oda a hatalmasoknak: "Jaj
nektek, gazdagok!" (Lk 6,24). Jézus pártján áll, aki a szegények
jogaiért küzd; Jézus társaságában érezheti magát, aki a szegények
mellé áll.

De mégis: a szegények közé született Jézus a nagy bizonyíték,
hogy senkinek sincs oka kétségbeesni, magát nyomorúsága miatt
az Istentől elhagyottnak vélni: a legnagyobb ínségben is vele van
az isteni szeretet, mégpedig egy szerető anya ölén pihenő kis
gyermek képében.

1942 karácsonyán Sztálingrádban egy német evangélikus lel
kész a körülzárt német csapatokat szorító orosz ágyúk tüzében
rajzolt egy gyönyörű Mária-képet. Mária mezítlábasan, szegényes
ruhában kuporog, alvó Jézuskáját jobb kezével kebléhez szorítja,
bal kezével oltalmazza, kettőjüket pedig betakarja egy nagy szür
ke fátyol. A kép margóján ott a felírás: "Weihnachten im Kessel.
1942. Licht, Leben, Liebe": "Karácsony a katlanban. 1942. Fény,
Élet, Szeretet."

Igen, a halált osztogató ágyúk dörgése között is, a földalatti
óvóhely sötétségében is, a gyűlölet lángolásában is ott van az em
berekben a vágyakozás, az Istenben pedig az ígéret, hogy a Fé
nyé, az Életé, a Szereteté lesz a végső győzelem, mert az a Gyer
mek Betlehemben megszületett.

Az "induló, végtelen karácsonyok" és azok lobogó, zengő örö
mei mutatják, hogy az emberi szív mennyire vágyódik erre az
üzenetre. Még az alig keresztény Japánban is már novembertől

kezdve karácsonyi díszben pompáznak az üzletek, karácsonyi
melódiákat árasztanak az utcai hangszórók. Hiába próbálták a
kommunista világban "Télapó ünnepével", "fenyőfa ünnepével"
kiszorítani a karácsonyt. Karácsonykor megsejtik az emberek az
Istengyermeket, kit irgalma földre lehozott.

Milyen csodálatos a karácsonyok meg nem szűnő végtelen so
ra! De abban is igaza van Reményiknek, hogy ez a karácsony is
"nyomorún emberi és mostoha". Milyen sokan vannak, akiknek a
karácsony az év legszomorúbb napja, mert akkor fáj legjobban,
hogy már nincsenek velünk szeretteink, hogy magányosak va
gyunk és elhagyatottak! Mily gyenge és piciny fénynek tűnik a
betlehemi csillag a világtörténelem nagy éjszakájában! Volt az el
ső karácsony; jöttek a "végtelen karácsonyok", de a világ tovább
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"forog keserű levében". Elmúlik karácsony, jönnek a szürke hét
köznapok, és most is "köd a köd". Megoldhatatlannak látszó
problémák sűrű köde vesz körül; egy lépésnyit sem látunk előre.

Szép a betlehemi történet, szép a karácsonyi hangulat, de nem
csak álom, mese, hiú romantika az egész? Ki tud rajtunk igazán
segíteni? Az ilyeneken töprengő embert szólítja meg "János, evan
gélista, negyedik".

A világ kezdetén, világ végén, világ közepén robajló szó

János evangélistáról mondja Origenész: ,,6 hatalmasabb har
sonával harsogja az Isten titkait". Öróla mondták az egyházatyák,
hogy a napbanéző sas módjára képes belepillantani az Isten misz
tériumába. János tényleg valahol a .vílágvégén". vagy a "világ kez
detén" áll. Mindjárt evangéliuma első fejezetében pattan ki belőle

az eget-földet verő szikla-szó: "Kezdetben vala az Ige. S az Ige
testté lőn" an 1,1; 14). Megérezték a keresztények ennek a szónak
eget-földet verő hatalmát. A hívek kívánságára évszázadokon át
olvasták a nyugati egyházban "utolsó evangéliumként" a mise vé
gén János evangéliumának kezdő szavait. A keleti egyházban pe
dig, különös módon, a húsvéti feltámadási liturgiában olvassák fel,
több nyelven is épp ezt az evangéliumi szakaszt.

Szédületes magasságokba szárnyal itt a jánosi sas. Belepillant
magának az Istennek örök életébe. A Jézussal való hosszas
együttlét és a minden igazságra elvezető Szentlélek benső irányí
tása tették lehetövé ezt a pillantást. "Ki Jézus?" - kérdezi az em
ber. Erre a kérdésre igyekszik a legmélyebb választ adni János.

"Az Isten egy, de nem magányos" (Hilarius). Vele van az egy
szülött Logosz, aki maga is Isten. A logosz szó egybefoglalja az
ószövetségi kinyilatkoztatást hallgató zsidók bölcsességét és a lét
titkait kutató görög bölcselők megsejtéseit. A Logosz: Értelem,
Bölcsesség, Norma, Fogalom, Benső Értelmi Kifejezés, Kimondott
Ige. Az Isten kimondja önmagát, odaadja önmagát, teljesen, fenn
tartás nélkül. Az Isten szeretet. Ezért van Isten és az ő isteni Igé
je; ezért van Atyaisten és az ő isteni Fia.

Mindez talán magasröptű elméletnek tűnhetne, melyhez ne
künk, húsból-vérből való embereknek kevés közünk van. Azon
ban ebből a szédítő magasságból pattan ki az az esemény, mely
től "megrendül a Mindenség szíve": "Az ige testté lőn és miköz
tünk lakozék".

Itt a keresztény misztérium! A két véglet eggyé lesz. Ige és
test, Isten és ember. A "test" (sarx) szó a jánosi szóhasználatban
az egész embert jelenti, de kiemeli annak földi, gyenge, szenvedő
és halandó mivoltát. Nem angyallá lett az Ige, hanem emberré,
húsból és vérből való emberré, emberi elmével gondolkodó, em
beri szívvel szerető, emberi kézzel dolgozó, emberként vérét ontó
és emberként örök életre feltámadó emberré.

958



Ez tényleg "eget-földet-verő" esemény! "Az Isten Fia megtes
tesülése által valamiképpen minden emberrel egyesült" - mond
ja a II. Vatikáni zsinat (GS 22).

A 2. századbeli hittudós, Irenaeus lyoni püspök pedig így
mondja: "Az Isten Fia irántunk érzett túláradó szerétetéből azzá
lett, ami mi vagyunk, hogy bennünket azzá tegyen, ami 6". A
többi egyházatya is ezt ismétli: "Isten Fia emberré lett, hogy az
emberek fiai Isten gyermekeivé legyenek". Sőt egyesek, mint
Szent Vazul, még merészebben így fogalmaznak: ,,Az Isten em
berré lett, hogy az ember Istenné legyen".

Nem panteisztikus keveredés ez. Az Isten-Ige akkor is megma
rad Isten-Igének, amikor emberré lesz, és mi emberek akkor is
megmaradunk embernek, amikor az "isteni természet részeseivé"
(2Pét 1,4) leszünk. Az egység megőrzi a különbözőséget. Hiszen a
lét lényegében szeretet: a szeretet pedig kettőnek (vagy többnek)
egysége.

Azáltal, hogy az Ige emberré lett, mindent önmagával egyesí
tett, és a Szentlelket, a Szeretet Lelkét minden ember szívébe kül
di, olyan aranyháttért alakít ki, amelybe beleírva az egész em
beriség, sőt az egész világ dinamikus történelme mélységes értel
met nyer. János evangelista megértette: maga az Ige áll a világ
kezdetén: 6 az Alfa; és ugyanez az isteni Ige állott a világ vé
gén: ő az Omega. A testté lett Ige a keresztre és az Atya jobbjára
felemelve mindent magához vonz. 6 a szeretetkohó, melyből a
szeretet mindent átható lángjai csapódnak ki, és lángra gyújtják a
mindenséget. Nem pusztító lángok ezek, hanem az élet melegét
árasztó szeretetnek a tűzfolyama.

Mindez pedig azért nem elmélet vagy álom, mert megtörtént a
nagy esemény: "emberi lényként, tehetetlenül, babusgatásra vár
va" megszületett egy pihegő Gyermek. Igaz mindez, mert

.mosian kinyílt egy szép rózsavirág,
akit régen vár az egész világ;
Betlehemben kibimbózott zöld ág;
király nemből nagy méltóság"
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