
Ki nekem Jézus?
A Vigilia 1970 karácsonyára evvel a kérdéssel fordult a szellemi élet

néhány jeles képviselőjéhez: írókhoz, művészekhez, teológusokhoz, gondolkodókhoz.
Azóta egy emberöltő telt el, világunk sok tekintetben megváltozott.

Jézus kérdése azonban ma is időszerű, s ugyanúgy szól, mindnyájunkhoz,
személyesen: "Te kinek tartasz engem?"

ASZALÓS JÁNOS (matematikus)

A teljes Jézus

Az agyamban gomolygó érzések és gondola
tok mellé támasztó karóul néhány hasonlatot
hívok segítségül; talán kitartanak addig, míg
gyökeret nem eresztenek, vagy el nem fújja
őket valamilyen frissebb szél.

Ki nekem Jézus most, életem végefelé jár
ván, s istenkereső éhségemben egyre merede
kebb utakra sodródván?

Akivel birkózom, szinte reménytelenül, s
biztosan halálomig tartóan. Mennyivel egy
szerűbb lenne, ha Diderot deizmusával,
Arisztotelész mozdulatlanságával, Mohamed
fatalizmusával, C. G. Jung archetípusával, a
Távol-Kelet személytelen misztikájával vagy
hasonlókkal kereszteltek volna meg, a "vagy
vagy" kristálytiszta vizében. A Jordán szent
folyója azonban evilági földet is hurcol, s ben
ne a történelem és az örökkévalóság, a fent és
a lent, a kívül és a belül, az én és a felebarát
szétválaszthatatlanul összevegyül. S az én fe
jemre ebből a vízből zúgott fel a felszólítás:
Öt hallgassátok.

Aki Jézushoz csatlakozik, az örökös parti
zán-küzdelemre szánta el magát. Nincs tiszta
frontvonal: a néha oly távoli evilágból is az
Ö beszennyezett arca néz rám, s az "én" leg
alján, még bűneim bugyraiban sem vagyok
egyedül. Legnagyobb ellenségem - ha lenne
ilyen - védőpajzsán is az O neve szerepel.
Ugyanakkor, az imádság óráiban viszont tün
tetőleg távol tartja magát tőlem. Az ifjúko-
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romban oly fényes szentélyben Valaki leoltot
ta a villanyt. Nem hagyom magam: konokul
tapogatózva, még közelebb megyek. Lesz mit
kérdeznem virradatkor.

A csecsemő kiszolgáltatott, tehetetlen, mint
a napos csibe gazdája tenyerén. Egy óvatlan
vagy gonosz mozdulat akár össze is roppant
hatja. Jézus olyan Istenről tett tanúságot, aki
ben volt bátorság a földi csecsemő-l éthez:

ezer év prófétáinak dörgedelmes hangját el
nyomta egy jászolban fekvő kisgyermek sí
rása. Mert Jézus életének minden szakasza
Isten arcáról vett hiteles mintát. Fordítva is
igaz: ezek az életszakaszok - a Golgotát is
beleértve - Isten végleges elhatározását
dokumentálják: Isten evilági sorsa - Jézus
ból eredően - a mi kezünkbe került. És ér
zem, hogy nem nagyzolok: az én kezembe
is.

Kegyetlen szelídség. Jézus az evangélisták
leírása szerint az erősekkel, hatalmasokkal
szemben kemény, haragvó - a gyengékkel
szemben elnéző és szelíd volt. Számomra Is
ten az egykori, de egyetlen Húsvét óta Jézus
utóbbi arcát viseli, kétezer éve, töretlen állha
tatossággal. Nem tud meggyőzni a minden
kori hatalom rohamra tüzelő "Jézus" kiáltása,
sőt a keleti ikonok gyönyörű, de szigorú te
kintetű Jézusa sem. Számomra a feltámadás
utáni jézuskép csöndes, bensőséges szelídsé
ge Isten feltétel nélküli lemondását jelzi fön
séges hatalmáról, s éppen ez az, ami kemé
nyebben szegez Hozzá, mint bármiféle pa
rancs, elrettentés vagy legkegyetlenebb bün
tetés. Mostanában újra és újra csak ezzel a



szelíd, szinte könyörgő és koldus tekintettel
nézek szembe, amikor Istenre gondolok.

Az egyetlen remény. Nem remény, ha csak
én remélek; sorsom éppen Jézusban kapcso
lódik elválaszthatatlanul a felebaráthoz.
Azaz: minden élő, meghalt és születendő em
berhez. Ezért elfogadhatatlan számomra akár
egyetlen ember végleges, teljes pusztulása.
Kárhozatukkal én is elkárhozom. Nem tu
dom, nem akarom elfogadni, hogy bárkinek
is totálisan értelmetlen, értéktelen, fölösleges
lett vagy legyen az élete. Mivel a látszat mil
liókra, milliárdokra mondja ki ezt az ítéletet,
ezért a priori posztulátumként ragaszkodom
Jézus életének és halálának egyetemes, min
den emberre kiterjedő megváltó győzelmé

hez. A sztálinokéra, a hitlerekére, a leendő

gyilkosoméra vonatkozóan is.

Akiben Isten vereséget szenvedett. A Golgo
ta nem utolsó állomás, de örökre jelenvaló.
A megvert, a kiközösített, a mozdulatlan
ságba szögezett, a tehetetlen Isten jelenléte
a földön. A feltámadt Jézust csak azok lát
hatják, akik szeretik. Mások számára csak
elmosódott történelmi, kulturális emlék
vagy legfeljebb gyermekkori, gyermekes
nosztalgia.

Nem lehet nagyobb a tanítványa Mester
nél. Ennek a mondásnak tanúságát nehezen
tanultam meg, ám újra és újra elfelejtem.
Győzelmesen, dicsőségesen akarok a társada
lom elé állni, pedig a haldokló Jézus mellett
a helyem. 6 pedig magát a szegényekkel, a
számkivetettekkel, az éhezőkkel, hajléktala
nokkal, betegekkel és a börtönben sínylődők

kel azonosította. Ma - mint mindig is 
bennük, velük haldoklik.

Akiben Isten győzelmet aratott. Nem olyat,
amiről a hadvezérek, a politikusok, a spor
tolók, a gazdagság lovagjai és sokan mások
álmodnak. Ez a győzelem nem valaki, vala
kik ellen válik állandóan valóra, hanem a
másért, másokért élő-haló emberek erőfe

szítéseiben és áldozatában. Akik Jézus taní
tására és példájára rátették életüket, azok
már győztek, s a "legyőzötteiket" is győz

tessé tették. Az "igen-nem" harcos, de
pusztulásra ítélt dialektikáját, ha szűk kör-
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ben is, már felváltotta az "igen-igen" halk, de
örökre megmaradó dialógusa.

A barát. Szívem szerint megkétszerezném
a kérdést, az antropológiai megközelítés mel
lé a teológiait állítván: ki vagyok én Jézus
nak? Gondolt-e rám kétezer évvel ezelőtt,

amikor istenemberi hivatástudatának kibon
takozása során egyre gyorsabban lépte túl a
nemzeti s majd az időbeli korlátokat, s talán
emberi tudatával is megsejtette kései, kissé el
fuserált követőjének arcvonásait a huszadik
század végén? Gondol-e rám most - szá
momra most! - ember-isteni méltóságában,
a korabeli képzelet trónusán, az Atya jobb
ján? Lehet-e ott gondolata felőlem, amikor
aligha végzett még a kettős világháború, a
náci és szovjet lágerek, az éhínség, a belhábo
rúk áldozatainak kígyózó sorával, mely ott
tipródik Isten trónusa előtt és folytonosan mi
értet kiált, alleluja helyett? Tartozik-e nekem
egyetlen pillantással is, legyen az szigorú, fe
nyegető, együttérző vagy talán baráti? Volt-e,
van-e "terve" velem? Adott-e felismerhető

küldetést, vagy csak nagyravágyó képzele
tem olvasott bele életem mondatai közé egy
egy prófétai utasítást? Bízik-e még bennem?
Ha igen, katonájának tekint-e, vagy szemé
lyes barátjának? Ha igen - szabad-e nagyot
kívánni? - egyetlen vagyok-e számára, ki
cserélhetetlen, mint milliárdnyi más ember
is?

Most még nincs válasz - csend van és sö
tét.

Akiben minden elhallgat. Van csöndje a ha
lálnak és van az életnek is. Minél nagyobb,
sűrűbb, teljesebb a halál és az élet egysége,
annál nagyobb ez a csönd. Jézussal töltött rit
ka pillanatokban érzem meg lelkének min
dent átható és beborító, szavakon, prófécián,
híváson és hivatáson, tudáson és érzelmeken,
erényen és bűnökön túli csöndjét, melyegyet
len pontban, a kereszt fáján forraszt össze éle
tet és halált. Ezért természetes, amikor az ősi

keresztény himnuszok életfáról énekelnek a
golgotai kereszt ünneplésekor. ahol "az Élet
halt halált s holtával adott életet."; (Fortuna
tus: Vexilla Regis).



BALASSA PÉTER (esztéta)

Ő mondja meg, ki nekem Ő

Jézusról beszélni, írni (aki csak egyszer írt,
akkor is porba), minden ellene mond ennek.
Neki. Talán éppen az a mínden másról fecse
gő mozgás, ez az "el Tőle" az, ami paradox
módon (mi nem paradox, ha Jézusról beszé
lünk, írunk, hacsak az igazi, kérés nélküli
imádság nem az) teremtés és passió összefüg
géseit, egységét jelentené, ha tudnánk még ol
vasni a saját eltávolodottságunk és fecsegé
sünk néma tényeiben. Ez az egység: Atya és
Fiú dialogikus egysége, teremtésé és áldoza
té, amely mintaszerűen ugyanaz, mínt két
ember, az emberközösség egysége - ha vol
na. Márpedig van, a maga és magunk előtti

elrejtettségében. Ez Jézus a Krisztus, vagyis Is
ten Országa, mely mindent magában foglal,
amely tehát csakugyan "minden minden
ben". A dialogicitásban teremtődő: távolodó,
közelítő Isten-ember kapcsolat valójában dia
logikus önkiüresítés, önmagamtól eltávolo
dás a Másik felé, a Másikban feltámadás, új
raéledés, magamra találás, "csak másokban
moshatod meg arcodat" (józsef Attila), alannyá
fokozódott visszavontság. Tehát a távolodás
magamtól végtelen befelé mozgás, közelítés is
magamhoz, aki/ami nem-én vagyok, "hanem
a bennem élő Krisztus", Ez a mozgás nem azo
nos a szimbiózissal, hanem a figyelem tökéle
tesedése, teremtő figyelem, nem én, ám mégis
a legteljesebb alannyá válás a világban, azaz a
Másikban. Másikon értve mindazt, aki úgy van,
ahogy van, olyan, amilyen. Ez: roppant nehéz
ség. Jézus: roppant és szelíd tét. Ezért mondja We
il, az evangéliumok nyomán, hogy a felebarát
szeretete - zsenialitás. Ez a zsenialitás nem te
hetség, nem siker és kiváltság dolga, hanem ön
kiüresítő, teremtő figyelem, amely felszabadul
hat önmagától. Míndez itt és most termé
szetesen kegyelem, mint minden. Az igazi ba
rátság, "ha ketten, hárman összejöttök" - Jé
zusról tudósít, ha valóban összejönnek, a tarta
lomtól szinte függetlenül (ez nem veszélytelen,
de Jézus "körül" semmi sem az).

Tulajdonképpen a személy-fogalom, mint
nem-én, egyedül Istenre mondható, ezt mu-
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tatja be a feltámadás eseménye, esélye, felis
merése: Jézus a Krisztus, bennünk és köz
tünk, vagyis a kérügma testében, közegében.
Egyedül a felfoghatatlanok megsejtésén érde
mes fáradozni. Jézus mint Krisztus, a Szent
Személy - ez a szabadságra vágyakozó és
engedelmességre törekvő emberhez méltó
munka és feladat.

Simone Weil, Pilinszky és "a többiek" jog
gal mondják: a teremtés az Atya lemondása,
visszahúzódása, szemérmes ajándékozás. És
ez ugyanaz, mínt Jézus kenózisa a Getszemá
né-kertben és a kereszten: az abszolút sze
méllyé válás paradoxona. Isten csak titokban,
szinte semmiként, nem-egzisztálóként lehet je
len a világban. Éppen ez a "Legyen meg a Te
akaratod" egyik, dialogikus, visszaigazolásra
engedett titka. Bennünk való közel-léte tehát
a lehető legnagyobb távolság. Nem uralmi
okokból, hanem tapintatból: szabadjára enge
désünk végtelen szeretetéből. Jézus jelenik
meg - rejtetten, szenvedőn és örömtelien
egyszerre - a mindenkori Másikban, a barát
ságban és a szerelemben. és ez éppen hogya
szabadság rettenetes döntéseiben nyilatkozik
meg igazán. A ráhagyatkozás és odaadás ret
tenetes nehézségében. amiről egyre keveseb
bet tudunk; tehát egyre kevesebbet Óróla. De
ez sem történelmi vagy kulturális, esetleg val
lási hanyatlás, hanem éppenséggel ebben a
távolodásban. ebben a kétségkívül posztke
resztény állapotban kellene keresnünk az Ó
jelét, jelenlétét. Mi ez? Ó kérdi ezt miáltalunk.
Mert ez a bizonyos állapot, amelyet rnind
nyájan - igen különbözően, sőt egymással
csúnyán és nem méltányosan vitatkozva 
érzékelünk, mintha ismét emlékeztetne az Is
ten-halál, a kereszthalál eredendő, mindenek
előtti, teremtő lemondására. Jézus szabad
sága, mint teremtő szeretet, rejtőzködő,mégis
felfokozott alannyá változottság mintha ma
napság a radikális nem-én, a szubjektum
apály formájában adná hírül magát. Ez az "el
Tőle", ami a jel s ami ismét paradox tanúság,
Ó az, aki körbefogja a világot, és így teszi le
hetővé, hogy a világ állandóan felülmúlja ön
magát. Talán éppen ez a fokozódó hiány az,
ami valami gyermeki zsenialitással és ellen
játékkal teszi láthatatlanul folytonossá a te-



remtést és a passiót, az Atyát és a Fiút, amint
- mégiscsak - beszélgetnek. Ez a beszélgetés,
amely bennünk nemigen hallható, nem is tű

nik folytonosnak - rámutatás a világ képtelen
szépségére, amelynek gyermeki szeretete ré
gen kiveszett a kereszténységből. Miért? Ezt
kéne talán folyton kérdeznünk, s akkor talán
közelebb kerülnénk az Ö kérdéséhez, ami a
posztkeresztény állapotban fölénk hajol. Mert
Jézus, mint a teremtés és a passió önkiüresítő

szeretet-párbeszéde, szabad engedelmessége
a világ szépségének rejtélyét (az "úgy, ahogy
van" rettenete és elfogadása ez, a "Legyen
meg a Te akaratod" fölfoghatatlan viszont-jó
váhagyása -, nem pedig valami "esztétikai"
szép) mint rejtett, örök jelent helyezte belénk,
embertársaiba - a tekintet, a figyelem, a
mozdulatlan ámulat formájában. De ez a
mozdulatlan, örök jelen soha nincs itt igazán,
szinte sehol nincs - ez Jézus drámája ben
nünk s a történelemben. A posztkeresztény
állapot mintha ennek csupán felfokozása vol
na, Jézus földi helyzetének negatív lenyoma
ta, ismétlése.

Hogy ez a világ így, ahogy éppen az örök
és változó most-ban van, szép lenne, talán ez
az a botrányos: rejtett üzenet, amit a legnehe
zebb fölfognunk. "Jézushoz viszonyítva az
anarchisták is akadémikusok" (Pilinszky). A
világ szépségének felismerése - maga is fel
támadás - oly roppant nehézség, ami miatt
joggal hihetjük, hogy Jézus tényleg a testének
templomáról beszélt an 2,21), és sejthetjük,
miért. A szépség ugyanis az evilági örökké
valóság, ami bennünk és az anyagban van ott.
A szépség nem a világ igazságosságáról, ha
nem igazi mivoltáról "szól". "A szépség az
egyedüli evilági céL.. Tulajdon létét kínálja fel
nekünk. Nem kívánunk mást, miénk Ő, és
mégis kívánunk még. Teljes tudatlanságban
vagyunk afelől, hogy mit kívánunk. Szeret
nénk mögéje kerülni a. szépségnek, de csak
felülete van.... Táplálkozni szeretnénk belőle,

de csak tekintellinknek elérhető, és bizonyos
távolságban jelenik csak meg. Az emberi élet
nagy kínja, hogy enni és szemlélni két külön
böző tevékenység. Másfelől egyedül... az or
szág, amelyben Isten él, az egyedüli s ugyan
az a tevékenység... A testi szerelemnek a tár-
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gya is, minden formájában, a legmagasabbtól,
az igazi házasságtól vagy a plátói szerelemtől
a legalacsonyabbig, egészen a lezüllésig, a vi
lág szépsége... a vágya világ szépségére, az
egyetemes szépségre irányul... Az emberi
lény vágya, hogya világ szépségét szeresse,
lényegében a Megtestesült vágya" (Simone
Weil: Ahol elrejlik az Isten).

A szépség tehát nem valami "esztétikus" do
log, hanem a testvéri vágyakozás és jézusi egy
ség (vö. Jn 17,20-21) értelem- és igazság- esemé
nye, abaráti dialógus feltáruikozása. Hogy eza világ
itt szép lenne mégiscsak, mert van, oly titok,
amelynek megközelítésére csak a kapott sza
badságunk (azaz az Atya és a Fiú önvisszafogá
sának) gyakorlása: aszkézise mint rejtőzködő

bemutatott szeretet tehet képessé valamelyest.

Ez a "képesség" maga Jézus, aki valamikép
pen, (Eckhart mester: "Aki Istent egy bizo
nyos módon keresi, az csak a módot ragadja
meg s nem a módban rejtőző Istent."), na
gyon intenzíven, intimitásában és szentségé
ben (vagyis félelmetes tisztaságában és fölül
múlhatatlan gyermekségében) itt, a földön,
közöttünk/bennünk (Lk 17,21) támad Krisz
tussá, azaz Isten Országává újra és újra. Szép
ség és feltámadás szorosan összetartozik,
amennyiben "a gyermekség Isten Országá
nak fő jellernzője", és amennyiben "a kérüg
mában támad fel" (Walter Kasper: Jézus a
Krisztus). A kérügmában - ez valami nagyon
testi érzékletes, amely beburkolja Öt, a rejtőz

ködő gyermeket és a szenvedő szolgát, s
amely halkan eldadogja a feltámadás rejté
lyét. Azt, hogya feltámadás mindig lemondás
az egóról, önkiüresítés és ajándékozás, tehát
a teremtés és a passió ismétlése, gyakorlása:
aszkézise.

A világ szépségének szeretete: szabad en
gedelmesség, örökös, képtelen igen és ámen,
amit nem lehet azonban vágy nélkül kimon
dani, ahogyan erről Zoszima utolsó tanításai
beszélnek A Karamazov testvérekben. Erről a
vágyról tanúskodik paradox módon a Zsi
dókhoz írt levél (10,31): "Félelmetes/rettene
tes dolog az élő Isten kezébe esni." Mi más
volna a világ szépségének szeretete, mint az
élő Istené, tehát Jézusé? Éhség: Istent kívánni
és lemondani, ez a világ szépségének szere-



tetében nyilvánul meg. Feszültség van benne,
öröm és tragikum örökös, csakis igenlésre
méltó közössége. A várakozás a beleegyezés
szabadságát újítja meg szüntelenül. A vágya
kozó párbeszédet, vagyis a nászt és a me
nyegzőt, amiről Jézus példabeszédeiben több
ször szó esik. Oly végső dolog (eszkaton) ez,
amely itt van távol.

Isten Országa, mint vágyakozó és vágyott
teremtés, passió és feltámadás hármas egysé
ge, azonos Jézus megjelenésével a közös-ké
rügmatikus cselekvésben (moccanatlan tanú
ságtétel, esendő tanítványok, mindenkor),
amely egyúttal a Szentháromság "formáját",
"dinamikáját", "aspektusait" hirdeti és igenli.
(Az idézőjelek mindig arról beszélnek, hogy
Jézusról beszélni, írni, nos ennek mindig min
den ellene mond.)

Mindezért a szent mondatok/kiáltások 
"Jöjjön el a Te országod, Legyen meg a Te
akaratod" - azt a kérdést és vágyakozó be
leegyezést rejtik, ami a semmi helyét - Jézus
evilági helyét - a világ szépségének szere
tetével összekapcsolja. "...Ö az egyetlen, aki a
semmibe öltözve van jelen. Isten itt nem az,
akinek semmije nincs, hanem az, aki nincs"
(Pilinszky). Ö azért az egyetlen realitás, mert
titkon szeret jelen lenni, mintegy semmiség
ként.

"Válaszom" címének magyarázója, ponto
sabban inspirátora az a rejtélyes, igaz Pi
linszky-mondat, amelyet ő válaszolt a Vigilia
1970. decemberi körkérdésére: "Isten és én???
Pontosan ez az a kérdés, amire egyedül Isten
válaszolhat."

BARNA GÁBOR (néprajztudós)

Christus spes mea

A félév végi hajrá napi robotjában váratlanul
ért a kérdés. Szorongást is okozott, vajon
lesz-e néhány nyugodt órám átgondolni a vá
laszt. Nem volt. Közhelyeket persze könnyű

volna írni, hiszen okos és szent (==példakép)
emberek idézeteit kellene csak elővenni. Mégis,
megfontolt és átgondolt válasz helyett azt írom
le, ami rögtön eszembe jutott a felkérő levél kér-
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désének olvasatán: ki nekem Jézus? Ki nekem
Jézus életem mindennapjaiban?

Jézus nekem a Remény. A remény forrása,
maga a remény: nagybetűvel. Érdekes, ez a
gondolatom konkrét tárgyhoz is kapcsolódik
emlékeimben. Egy szentképhez, amit "családi
papunktól", a szétszóratásban szülőhelye

men rekedt, szüleimmel jó barátságba került
s nevelésünkben fontos szerepet játszó cisz
terci szerzetes paptól, Arnold atyától kaptam
a 60-as évek elején. Talán ezüstmiséje alkal
mából. Rajta több Krisztus-szimbólum, s a la
tin felirat: Christus spes mea.

A képet nagyon szerettem és szeretem. Gye
rekként is, felnőttként is sokszor megnéztem.
Imakönyvben tartottam. Sokszor éreztem úgy
életem sikeresnek vagy kudarcosnak látszó for
dulóin - amiket mindig jelként fogtam fel, hogy
valamit vár tőlem az Úr, valamilyen irányba akar
ezzel terelni -, hogy fel kell tennem a kérdést:
miért, Istenem? Hogyan tovább helyesen?

S a Krisztus-szimbólumok értelmezése az
ezüstmisés szentképén gyakran segitett a vá
lasz megtalálásában. Abban, hogy minden fel
merült kérdést, problémát, hogy mindent Hoz
zá viszonyítsak.

A képen horgonyban végződő ókeresztény
Krisztus-monogram, a horgony szárain két
hal, alatta pedig az alfa és az ómega. A kezdet
és a vég. S az idézett latin szöveg. Minden
arra utal, amit a halban kifejezett titkos görög
rövidítés is tartalmaz: Jézus Krisztus, Istenfia,
Megváltó. Hiszen ez a remény alapja, hogy Jé
zus a Megváltó. Aki engem s minden generá
ciók emberét önfeláldozó engedelmességével
az örök életre megváltott. Szeretetébe vont. S
ez az egyetlen remény. Az önző szempontú
viszonyítási pont. Mert hiszen emberként,
akár még hívő emberként sem könnyű kü
lönbséget tenni a helyes és helytelen, a jó és
rossz között. Különösen ma nem, amikor
minden Jézushoz mért mértéket tudatosan vi
szonylagossá tesznek. Hogyan éljen, visel
kedjen, dolgozzon ma az ember? Eszembe
jut, mennyivel könnyebb volt gyermekko
romban, az ötvenes-hatvanas évek forduló
ján. Akkor természetes ösztönnel éreztem
eszmélődőemberként is az embert nyomorító
sötét valóságot. S ez sokmindentől megóvott



akkoriban. De ki segít ma nekem és gyerme
keimnek? És tanítványaimnak, hallgatóim
nak? Ebben a sokszor apokaliptikus jegyeket
mutató világban?

Tudjuk-e, tudom-e ma mércének, példa
képnek, viszonyítási pontnak tekinteni Jé
zust? Aki tudott határozott, sőt, kemény is
lenni, tudott visszahúzódni, s tudott megbo
csátani. Még a kereszten is. Ez a fajta megbo
csátó szeretet ma érthetetlen, a gyengeség, a
- finoman szólva is - megmosolyogtató bu
gyutaság jele. S mégis. Tudom-e ebben követ
ni? Tudom-e vállalni önfeláldozását? Tudok-e
másokat szolgálni? Tudok-e példát mutatni, a
legkisebb dologban is? így élni családban,
munkahelyen, nagyobb közösségben? Tudok
e Jézusban lehorgonyozni, aki a kezdet és a
vég, a Megváltó. Az engem is megváltó.

S reményem, döntéseim, tetteim alapja
épp ez: a megváltottság. Ez ad erőt mindent
feldolgozni életemben, s reményt arra, hogy
halálom után szeretete nem talál könnyűnek.

BENEY ZSUZSA (költő, orvos)

Ki nekünk Jézus?

Elie Wiesel Éjszaka című könyvében szerepel
egy jelenet: néhány más társával együtt egy
gyereket is felakasztanak, s az egész tábornak
el kell vonulni a kivégzettek előtt. A gyerek
túl könnyű ahhoz, hogy súlya lehúzza ("a ha
lál örvényébe"), és ott rángatózik a kötélen.
Az egyik fogoly megkérdi: Vajon holvan ilyen
kor az Isten? A bensőmben megszólalt egy hang,
és így válaszolt neki: - Hogy hol van? Itt van
felkötve, erre a bitóra...

Mostanában sokat foglalkozom a holoca
ust irodalmával, a megírhatóság lehetőségei

vel. Ez, az én számomra, egybeesik a túlélés
lehetőségével: egyik utolsó képviselője va
gyok annak a nemzedéknek, akinek a shoa
nem történelem, hanem az életünket végigkí
sérő, legmélyebben egzisztenciális és legmé
lyebben transzcendens probléma. Most már,
visszanézve, mondhatom, hogy ez határozta meg
egész életünket, s rákényszeritett, hogy egész éle
tünket ennek a kérdésnek közelségében éljük le:
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Ki nekem Jézus? Ki nekem Isten, aki nem tudott
mást, mint ebben a gyermektestben szenuedni?

Nyilvánvaló, hogy a wieseli történet Jézus
történetének parafrazeálása. Csakhogy, na
gyon eltúlozva, ha ennek a mondatnak mé
lyére nézünk, rá kell jönnünk, hogy egyike a
holocaust-irodalom szükségszerű abszurditá
sainak - esztétikailag: hazugságainak. Isten
ugyanis, mindenek felett állásával, minde
neknél, mindenkinél jobban szenved: szenve
désében az egész teremtés, amely igazán soha
sem tudott elszakadni teremtőjétől, vele szen
ved. Csakhogy lehet-e rettenetesebb, egyeteme
sebb ennek az egyetlen gyermeknek a szenve
désénél? Felérhet-e Isten szenvedése egyetlen
kisgyermek szenvedéséhez, elhagyatottságához,
Istentől-megfosztottságához? Feltételezhető,

hogy Jézusban, Isten önmagát emberré degra
dáló aktusában Isten önmagától fosztotta meg
önmagát - de akkor a világot is meg kellett
fosztania az isteni jelenlét biztonságától.

Hans [onas, a holocaust egyik teológusa
veti fel az alternatívát: a holocaustban Isten
úgy jelenik meg, mint aki a teremtésben
"összezsugorította" önmagát (ez a kabbala
egyik ágának legfőbb alaptétele is), hogy he
lyet adjon az autonómmá teremtett világnak.
Ugyanezt a kabbalisztikus gondolatot: Isten
önkéntes degradációját olvashatjuk ki a jézusi
megtestesülésbőlis. De ezzel azt a jonasi gon
dolatot is el kell fogadnunk, hogy ez az
"összezsugoritás" a mindenhatóságról való le
mondást jelenti. Annak a gyermeknek, egyálta
lán: a másik lénynek szenvedését csak úgy tud
juk megélni, ha benne Isten szenvedését éljük
át; egyedül ez teszi lehetővé számunkra az ön
magunkból való kilépést, és ezáltal, éppen ez
által önmagunk beteljesítését is. A fizikai meg
törettetés (beleértve a meghalás kínját is) ezáltal
lesz metafizikai eseménnyé, Jézus pedig az ön
magán túlemelkedőembemek és az emberben
szenvedő Istennek örök szimbólumává. A
szimbólumot itt most mint létformát értem:
mint az epifánia egyik lehetőségét.

De ettől, a mi tudásunktól függetlenül, az
a gyermek alighanem az Isten nélküli halál
gyötrelmeit szenvedte végig, mint ahogyan
mi, akik magunkat az ő helyébe képzeljük,
szintén az Isten nélküli szenvedés kínjait él-



jük. A fizikai szenvedés megvakít. eltömi a
hallójáratokat. teljességében, minden sejtjéig
betölti az embert. Nem tudom elképzelni,
hogyagázkamrák vaksötétjében. a hirtelen
meginduló sipító szélben, a fulladás verítéké
ben, tehát az embert önmagától megfosztó
pánik tudattalanjában bárki is (legfeljebb na
gyon-nagyon kevesen) tudtak Istenhez for
dulni. Paradox módon azonban mégis ez az
Isten nélküli állapot teszi jelenlévővé, és még
is abban a gyermekben szenvedővé Istent 
mert nem hiszem, hogy Isten nélkül a szen
vedés olyan mélységei lehetnének egziszten
ciánk részei, mint ez emberfelettivé növelt lé
tezésében. Jézus, a kereszten szenvedő, az Éli,
Éli, lámma sabbaktáni Jézusa számomra ennek
a szenvedésnek metaforája; alakját, a megtes
tesültet a megteremtettel, a világgal azonosít
va a teremtettség szenvedésének, a teremtés
aktusában és a teremtés isteni eredetében
megjelenő lényege, egyedüli kifejezhetősége.

Mert Isten, a mi életünkben - most a ho
locaust utáni életről beszélek, a világnak erről

a megváltozott metafizikai állapotáról, mely
nek a náci népirtás éppen annyira tünete,
mint oka -, ebben a lelkét vesztett és lelkét
kereső korban hiányában van jelen. Azt hi
szem, a mi korunkra ennek a hiánynak irtó
zatos súlya nyomja rá bélyegét; Jézus alakjá
ban pedig az a misztikus aktus, amelyben Is
ten lemond önmagáról, és hiányának jelenlé
tével ad misztikus értelmet a szenvedésnek.
De ismét csak meg kell kérdeznem: létezik-e
az a pont, amelyben annak a gyermeknek és
Istennek szenvedése találkozhat? Istennek
emberré-levése, Jézusban, vagy az auschwitzi
mártírokban, vagy egyszerűbben: minden
emberi szenvedésben misztikus aktus; az em
beri tudat számára mindenképpen csak mint
misztikus titok érzékelhető. De az emberi
szenvedés számára sohasem (vagy csak na
gyon-nagyon ritkán, egy-egy szent életében)
mutatkozik az isteni szentség fényében. Ép
pen ellenkezőleg: az embert mintegy rákény
szeríti az Istennel való szembenállásra. Lehet
séges, hogy a szenvedésben nem Isten hagyja
el az embert, hanem az ember taszítja el magá
tól Istent; a testbe teremtett létező teste tölti ki,
valósítja meg az én-t. A világnak mint isteni te-
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remtménynek léte nem fér össze ezzel a szen
vedéssel, amelynek lényege talán éppen Isten
alászállása ebbe a szenvedésbe, az isteni nél
küli testiségbe, az önmagáról történő leválás
ba.

Jézus számomra ennek a mindig is meg
fejthetetlen metaforának, ennek az emberi ér
telmet meghaladó paradoxannak kifejezése
- vagyis szimbóluma. Az a pillanat, amikor
a tudatunkban, életérzékelésünkben termé
szetesen örökkévaló Isten tudatunkban, élet
érzékelésünkben megismeri a halált - és ez
zel önmagán át ismerteti meg velünk. Talán
úgy is mondhatnám, hogy az, ami Istenben a
legnagyobb, az igazi rejtély: a pillanat örökös
megújulása, a meghalásnak (nem a halálnak)
örökkévalósága, a gondolat számára befo
gadhatatlan és megválaszolhatatlan kérdés: a
Megváltó alászállása a megválthatatlanba, s
ezzel a világ megválthatatlanságának ígérete.
Nem - azt hiszem pontosabb, ha azt rnon
dom: a megváltás örökös vágyának beteljesü
letlensége és e vágy elmúlhatatlansága.

Nem tudom, hogy lehet-e, szabad-e (min
den vallás rituáléja ellenére) Istent attribútu
makkal jellemezni. Ha igen, akkor az én szá
momra Jézus a világnak Istenben megjelenő

szenvedése.

GYÖKÖSSY ENDRE (református lelkész)

A kozmikus Krisztus

Ismerjük mi Jézus Krisztust, akiről az Ige be
szél? A mindenséget betöltő Jézus Krisztust?

Gondoltatok-e már a Mindenséget betöltő

Krisztusra? De előbb azt kellene kérdeznem.
hogy gondolunk-e olykor a mindenségre?
Nem vagyunk-e kicsit hasonlatosak ahhoz a
svájci paraszthoz. aki fönt élt egy magas
hegytetőn néhány tehénkéjével. fagerendák
ból összeácsolt házikójában. és 1945-ben lejött
egy kis hegyi faluba, ahol megtudta, hogy vi
lágháború volt, de már vége is van...

Gondolunk-e arra, hogy a mindenségben
ez a sárkupac, amelyen élünk, 108 ezer kilo
méteres sebességgel száguld egy - 250 (mí
nusz!) Celsius-fokú, jéghideg űrben, abszolút



sötétben a világmindenségben; és egy basutó
vadász, aki az egyenIítőn hasal, és azt hiszi,
hogy mozdulatlan, míg lesi áldozatát, másod
percenként 464 métert tesz meg.

Hallgassuk meg az Efezusiakhoz írott le
vél szövegét: "Aki leszállott, ugyanaz, mint
aki fel is ment; minden égnél feljebb, hogya
mindenséget betöltse."

Gondoltál-e már arra, hogy ha csak egy
fokkal közelebb keringene hozzánk a Hold,
akkor a tengerek elöntenék aszárazföldeket,
és ha egy fokkal távolabb keringene a Hold
Földünktől, akkor megposhadnának a tenge
rek. Semmi ezen a földön ki nem vonhatja
magát a mindenség rendjének, ritmusának
végtelen és változhatatlan lüktetése alól. Min
den a végtelen Rend ritmusára lüktet, téved
hetetlenül. Csak egyvalaki, egyetlen egyvala
ki teheti meg, hogy azt mondja: kivonom ma
gamat a Rend alól! Egyetlen egy teremtmény
nek ezen a földön engedtetett meg, hogy ha
akar, a Rend szerint él, ha akar, rendetlenül
él, kivonva magát a végtelen, lüktető Rend
ritmusából. Ez a mi kiváltságunk: az emberé.
És ez a mi tragédiánk: az emberé. Mi va
gyunk az egyetlen teremtmény, akik azt
mondhatjuk: mi nem törődünk a Renddel!

Tudunk mi a végtelen Renden kívül is ren
det csinálni! Tudunk mi külön rendet is épí
teni! Történelmünk kezdete óta. A méh, a
hangya társadalma mindig ugyanaz, mert
mindkettő örök Rend szerint él. De mi min
dig mást akarunk csinálni, mint ami a mi ren
dünk volna, mint ami a mi feladatunk.

Ma már ott tartunk, hogy módunkban és
lehetőségünkben van ezt az isteni szeretettel
ápolt, melengetett, agapéval pörgetett, irányí
tott, tengelyét-hajlított földet akár el is pusztíta
ni, a mi rendetlen rendünkön belül. Ezt a Föl
det, amit a teremtő lsten Paradicsomnak for
mált! Nem a Teremtő hibázta el, hanem mi,
akik a Rendből kilépve, külön rendet akarunk
formálni, és külön rendre rázzuk az életünket.

De mert Teremtő Isten, a végtelen Agapé a
Mindenségben nem akarja, hogy ez a Föld
Pokol maradjon, ezért egyszer a végtelen
Mindenség Rendje tengelyének a közepéből

kipattintott egy szikrát egy asszonyszívbe,
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aki világra hozta. És ott, a betlehemi bölcső

ben növekedett az, Akit mi így nevezünk:
Ember Fia és Isten Fia; aki egyszerre kozmi
kus Krisztus is.

A Kozmosz rendjének, lüktetésének egy
ide, a Földre pattintott szikrája! Hogy mi újra
megtalálhassuk rendünket a világmindenség
ben is. Hogy újra rá tudjunk hangolódni, hogy
újra megtaláljuk a Rendet a rendetlenségen be
lül! Annyira szereti az embert a kozmikus Jó
ság, a kozmikus Agapé, hogy újrakezdte ve
lünk! Az újjáteremtésben újrakezdte velünk!
Újjá akar teremteni minket a Krisztusban!

Nos, nemcsak az a mi kiváltságunk, hogy
szabad kilépnünk a Mindenség Rendjéből,

hanem megengedte Isten Krisztusban, hogy
szabad oda visszalépnünk. Szabad elölről

kezdeni. Szabad észrevennünk a Krisztust, és
mint egy kozmikus alaphangra, újra ráhan
golódhatunk. Szabad rácsodálkoznunk, sza
bad felfedeznünk, szabad megtalálnunk itt,
ezen a Földön, már ebben a kis életben azt a
nagy Rendet, ami szerint minden, de minden
él a világmindenségben.

És: aki kéri, bibliai nyelven: aki a Szeritlel
ket kéri, az Isten Szentlelkének kozmikus ára
dását: "Jöjj Szentlélek Úristen", töltsd be, újra
töltsd be a mi szívünket, hogy "ép" legyen!
Aki ezt kéri, aki ezt hívja, annak az életét az
örök, kozmikus Renddel betölti. És annak
rendbejön az élete!

És aki betölt, az ugyanaz, Aki leszállott, és
Aki föl is ment, hogyavilágmindenséget, az
egész Kozmoszt betöltse. Mi ebből nekünk,
modem embereknek a hasznunk?

Élek! Végre emberi életet: a Krisztusban!
Isten Fiának az életét a Krisztusban! Kozmi
kus életet a kozmikus Krisztussal!

Ez a haszna: Egy végtelen rend a lényed
mélyén! Olyan békesség, amit a világ nem
adhat, és el se vehet. A Kozmosz nyugalma!
Visszakerültél a Rendbe: az Isten Lénye lük
tetésének rendjébe, a Krisztus által. Visszake
rültéi, hogy magad is a Rend embere legyél
embertársaid között s egy emberibb Rend
munkása: a jövő embere, a Teremtő dicsősé

gére és a föld hasznára.



GYURKOVICS TIBOR (kőltő, író)

Jaj, édes Istenem

Úgy vagyok ezzel a kérdéssel, mint szerelmes
a szerelmével. Szeretem szeretni Jézust. Éle
tem főszemélye. Ha nem röstellném, legszí
vesebben azt a pofonegyszerű gyermekkori
dalt dudorásznám: "Édes Jézus, neked élek. ..
Életemben, halálomban, Édes Jézus, tied va
gyok."

Nem esik hát nehezemre, ha 1970 után
még egyszer válaszolnom kell arra kérdésre,
"Ki nekem Jézus?" Azért írom le, magát a
szót is újra, mert jólesik zengetnem. S nem
kell előkeresgélnem, mit is írtam akkor, nem
is emlékszem pontosan, de ahogy félrebillent
fejű apácák, avilai terézek, megtört férfiszer
zetesek vagy falusi ősanyókák, örömest ro
vom kacskaringós betűimet.

Valláso(sságo)rnnak - ha van ilyen, inkább
reményernnek - egyetlen alapja. 0, a szemé/y,
a grünewaldi kifacsart kezű horpadt test, a
giccsesen nevetgélő kisbaba, a lehetetlen Isten.
Szűz Mária hasában, igen, a lehetetlenül megkép
ződött írmag, s ha már ilyen szépen idekerült a
tollarnra, hadd idézzem, mi is volna ez, a Magyar
nyelv történeti-etirnológiai szótárából az 1781-es
adat "utolsó vagy egyetlen példány; ivadék, sar
jadék, a legkedvesebb gyermek a családban"
egyúttal gyökér: Aristologia rotunda (='farkas
alma'): Eryr vel lykasfyw - 1525-összóértelrne
zésszerint Ugye, klassz? Nos, ilyesmi lenne Jézus
- ha lenne. Mert a plusz rnagáncsodálatosság,
hogy nekem is be kell dolgoznom az ő létébe.

Igen, nekem is folyamatosan csinálnom
kell Jézust, gondolom, mint minden valami
revaló pszichológiai vagy éppen démonoló
giai Istent. Együtt kell csinálnunk az Istent.
Neki velem, nekem vele.

Kutatásaim fő tárgya Jézus. Nem egysze
rűen úgy, hogy különbözőnedvedzőepluvet
tában kavargatom sistergő és sejtelmes sejtjeit
a kék bunzenláng fölött lelkem fém-fényes la
boratóriumában, hanem oly módon, mint a
bandita, aki el akarja ejteni áldozatát. Magáévá
akarja ölni, s be akarná kebelezni, mint éhező a
kenyeret - akár a rablás árán is. (Ahogy ezt
harminchat évvel ezelőtt is írtam egy versben:
"Jézus próbakő. I Jézusra mindenkinek választ
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kell adnia. I Az üveges váróteremben állva
ferre felel az utazó, a pap, a bandita.")

A lehetetlenséget kutatom. Jézus lehető lehe
tetlenségét. Úgy vagyok vele, mint a kémikus,
aki élete minden percében - elkalandozva és
nyomjelzőket keresve, szerelmi örvényekben és
borotválkozás közben - a kép/etet keresi. ("Át
kozott, szent Lehetetlenség, IZengem sorvasz
tó éneked.") Csak az a különös, hogy ez a vi
lágképlet: személy. Élő, volt, holt, újrakelt, lán
goló spiritualitás - aki: személy.

Oly sokan, százezrek, milliók kutatták, élt
e Jézus, csak úgy, milyen történelmi személy
volt Jézus? Természetesen és elsősorban zsi
dók, zsidó vallásúak, akik - természetesen
és érthető módon - vagy sok alakból össze
szőtt ál-képzetnek, vagy rabboid filozófiájú
prófétácskának akarják degradálni. Gondo
lom, a legnagyobb megdöbbenésükre, midőn
sokezer adaton át akarják dokumentálni az
apokrif evangéliumoktól, tekercsektől a kora
keresztény kori judeista iratokig, hogy Jézus
mint olyan zsidó volt, azt kell tapasztalniok,
ha ig~z kutakodók, hogy Jézus ellenzsidó
volt. Ugy fordult szembe önnön származásá
val és vallásával, mint messiás - uram bo
csá', Isten -, aki a kegyetlen kiválasztottsá
got a szeretet királyvizébe oldta.

Csupa vas, csupa fék, csupa béklyó helyett
csupa tűz, csupa fény, csupa láng. Óh, aggok
vén menhelye, miniatűr, kétségbeejtő igazsá
gok helyett a csaknem ellenőrizhetetlensze
retet S.ldlllyai,,:>d0d LSi'jJva. Óh, teremtőm. A
súlyos, aszott realitások ódon szombati tik
takja helyett, a templomi pusmogások és gö
röngycsilingelő egyeztetések helyett a sze
gény kisgyermek panasza. A rend helyett a
szabadság siráma. Ez volna Jézus.

Azután mi marad? A történelem évszá
zadról évszázadra fölépített és guanószerűen

lerakódott, zsinatviták vályogszerűen fölra
kott épületegyháza, amelyben nem lakik Is
ten, hanem a fekete-nyüzsgő papok Péter-ka
tedrálisig fölhangyázó rendje, a mindenkori
- a történelmet nem fölül, hanem alulmúló
- aranypapok kövér egyházi hatalma.

Pedig... a kereszténység az egyetlen világ
szemlélet, egyetlen ideológia, ahol a tan, az
eszme egy személy. Ez talán legnagyobb ér-



deme - eme vallásnak -, hogy Istenéhez
úgy lehet odafordulni, mint földi-égi sze
mélyhez, mint egy vőlegényhez, remegő kezű

egyedhez, baráthoz, társhoz, szerelmeshez,
gyerekhez. Sőt! Meg is lehet enni! ("De elfo
gott a rémület, / mint kannibálokat vasárnap,
/ megesszük az istenünket / áldozata áldo
zatának? / Föláldozzuk a legszebb testet/rá
matricálva és előre? /Fölzabáljuk a kenyeret /
és Jézus Krisztus lesz belőle?")

Ugye, rémeseket és okosakat mondtam?
De hinni? Az - Isten kitüntetése.

"Jézus olyan,
mint egy kereszt,
két karja ki van tárva
s átmetszi egyfüggőleges."

Jaj, édes Istenem...

JELENITS ISTVÁN (piarista teológus)

Szőlőtő

Szőlőtőnek mondta magát: "én vagyok a sző

lőtő, ti pedig a szőlővesszők". Nagy örömöm
ráismerni emberekben, akik nemcsak paran
csait vették komolyan, hanem valóban közős

ségben éltek vele. Elsősorban a szentekre
gondolok. Ahányan, annyifélék, de mozdula
taikban, szavukban megjelennek Jézus voná
sai. Nem tanult szerepként, hanem valami
belső késztetésre, önkéntelenül, ahogyan az
egy családba tartozók arcán, mozgásán fel
tűnnek az összetartozás jelei. Milyen érdekes
egy öreg ember figyelmében meglelni a fiatal
Jézus érdeklődését!

Némi gyakorlattal a körülöttünk élő embe
rekben is felfedezhetjük ezeket a Jézusra valló
jegyeket, pedig rejtegetik őket, mint meg
annyi stigmát. Ha az evangéliumból a Jézus
ról szóló szűkszavú beszámolókat olvasom,
ezért találom ismerősnek azt a férfit, aki ott
jár-kel tanítványai közt.

Nem idegenként fürkészem az arcát, sző

lővesszőként én is hozzá tartozom. Nekem is
mondja: "maradj bennem, s én benned mara
dok". Esténként, mielőtt lefekszem, keresztet
vetek, hogy míg alszom, addig is benne ma-
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radjak. Az ő szavával atyámnak szólítom Is
tent, s amikor valakit nagyon nehezen tudok
elviselni, eszembe jut, hogy "ő is testvér, aki
ért meghalt Krisztus".

A szőlőtő képe mellett gyakran gondolok
Pál szavára: "Minden a tiétek. Akár Pál, akár
Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet,
akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jöven
dők. Minden a tiétek. Ti pedig Krisztuséi
vagytok, Krisztus pedig Istené."

KATUS LÁSZLÓ (történész)

Jézus és a történelem

A kérdést száz sorban reménytelen megvála
szolni. Vagy több kötet kellene hozzá, vagy
elegendő egy szó is: minden. Kompromisz
szumként arról mondanék néhány szót, hogy
mit jelent Jézus nekem mint történésznek, aki
hivatásszerűen kutatja, rekonstruálja, értékeli
a múlt történéseit, s keresi a történelem szín
padán zajló zűrzavaros komédia értelmét.

Kisiskolás korom Jézus-képére a félelem
nyomta rá bélyegét: Jézus volt a szigorú bíró,
a számonkérő és büntető, akinek nevében a hit
oktató néni nád pálcával vérserkentően kemé
nyet csapott összezárt ujjainkra, ha nem szósze
rint mondtuk a hittanleckét. Szerencsére a gim
náziumban (Liska) Zoltán atya megismertetett
az evangéliumok Jézusával, kezünkbe adta az
Újszövetséget, s rászoktatott a mindennapos
Biblia-olvasásra. Ennek köszönhetem, hogy a
további évtizedekben az intézményesült ke
reszténység kétévezredes történetének hordalé
ka nem temette maga alá bennem az élő, az
örömhírt hozó Jézust, az evangéliumok Jézusát.

Nekem mint hívő kereszténynek Jézus Isten
Fia, aki érettünk, a mi megváltásunkért ember
ré lett. Az Isten végtelen szeretetének jele. De
mit jelent ez a Jézus a történésznek? Mit mond
számára az a tény, hogy Isten emberré lett, s
emberként lépett "a történelem színpadára"?
Ha ez így van, akkor ez a tény a történelem
középpontja. tengelye, innen nézve nyer értel
met számomra "a protoplazma őrült kalandja".
Akkor számomra üzenet nemcsak az, amit Jé
zus mondott, tanított (a búzáról és a konkolyról
szóló példabeszédben benne van a történelem



egész teológiája - amint azt Maritain kifej
tette), hanem a Földön emberként eltöltött rö
vid három évtizedének minden mozzanata. A
hely, a miliő; merre járt, kikkel érintkezett,
kikkel vállalt szolidaritást. Mindez kulcsot ad
a történelem megértéséhez. Helyére teszi a
dolgokat, jelzi, hogy mi fontos, mi nem, me
lyek a valódi értékek, melyek a hamis látsza
tok.

Asszonytól született, rnint mi, a Római Bi
rodalom elmaradott perifériáján. Földi élete
túlnyomó részét egyszerű kézműveskéntélte
le a farizeusok és írástudók által megvetett
Galileában, egy "istenhátamögötti" kis tele
pülésen. A korabeli évkönyvekben és króni
kákban nincs nyoma tetteinek. A lenézett,
szegény és tudatlan, a törvényt be nem tartó
nép - az am-há-árec - körében élt, velük
érintkezett, nekik hirdette az örömhírt, szá
mukra érthető példabeszédekben írta le Isten
Országát és az oda bejuthatás feltételeit. Nem
azok társaságát kereste, "akik szeretnek
hosszú köntösben jámi, és szeretik, ha nyil
vános tereken köszöntik őket, (...) akik szíve
sen elfoglalják a zsinagógákban és a lakomá
kon a főhelyeket, (...) akik felélik az özvegyek
házát, közben színleg nagyokat imádkoz
nak". Nem azokét, "akiket a világ urainak
tartanak, akik zsarnokoskodnak a népeken, s
vezető embereik éreztetik velük hatalmukat".
A Szanhedrin urai elé csak vádlottként került,
s akit közülük valóban érdekelt személye és
tanítása, csak éjjel, titokban merte felkeresni.
Azokat hívta, akik elfáradtak, s akik terhet
hordoznak. A leprások, a bűnösök, a vámo
sok, a szamaritánusok számára jóval több
időt és figyelmet szentelt, mint az írástudók
nak és farizeusoknak, a törvény minden be
tűjét betartó tökéletes zsidóknak. Tanítványa
it tarisznya, kenyér és pénz nélkül, egy szál
ruhában küldte az emberek közé, "mint bárá
nyokat a farkasok közé".

Nem a hatalomgyakorlókkal. a gazdagokkal,
az erőszakosakkal. a fent lévőkkel. a győztesek

kel, a hatalmi, vagyoni és szellemi elittel vállalt
szolidaritást - bár örömhíre nekik is szólt, or
szágába őket is meghívta -r--, hanem a kicsikkel,
a szegényekkel, a védtelenekkel. az elesettekkel.
a mindennapi létfenntartásért keményen dolgo-
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zókkal. azokkal, akiket manapság nem szo
kás megkérdezni arról, hogy ki nekik Jézus,
mert senkit sem érdekel a véleményük.

Ez a jézusi üzenet arra utal, hogy a történe
lemben nem az az igazán fontos, ami annak
látszik. Arra utal, hogya végső szó nem az erő

szaké, a hatalomé és a pénzé, hogy a báránynak
is igaza lehet a farkassal szemben. Arra utal,
hogy a történelem folyamán - a demográfu
sok becslése szerint - a Földön élt mintegy 70
100 milliárd ember 99°/o-ának az élete nem volt
értelmetlen, nekik is érdemes volt megszületni
ük, s leélniük azt az életet, amely semmi örö
möt nem hozott számukra, csak verejtékes
munkát, nyomort, és szenvedést.

Arra utal, hogy a látszat-történelem mö
gött van egy igazibb, valódibb, mélyebb tör
ténelem, amelyben máshol vannak a súly
pontok, ahol más események és személyek
fontosak, ahol mások az értékviszonyok.
mint az évkönyvekben és krónikákban meg
örökített, tudományos monográfiákban fel
dolgozott történelemben. Ahogy H. I.
Marrou, a jeles francia történész és törté
netfilozófus írja: "A valódi történelem látha
tatlanul valósul meg a látható történelem
esetlegességein, kísérletezésein. árulásain és
kudarcain keresztül. A látszat ellenére semmi
sem vész el véglegesen az emberek erőfeszí

téseiből és szenvedéseiből. Ami pozitív dolog
a földi lét rendjében megvalósul, mindaz el
raktározódik az öröklét csűrjeiben."

KELÉNYI BÉLA (költő, tibetológus)

A láthatók

ideig valók - csak ennyit másoltam ki ma
gamnak kétségbeesésemben a Könyvből,

amikor arra gondoltam, hogy ez az egész átte
kinthetetlen, kaotikus kép- és képzet-világ a Fiú
felelőssége. A felhalmozott, összelopkodott. az
után újrarendezett és rendszerezett, mindent el
tömítő kép-halmaz: erőszakosan át-, visszaemel
ve a mi jelenünkbe is, amíg csak egyetlen darab
ja marad... Ez a túlzsúfolt labirintus nem az
egyetlen "eredeti" elfedése csupán? Az ábrázol
hatatlan megkerülése? A láthatatlan Atya bevo
nása valamilyen kép-ragacesal a Fiú nevében?



És mi az, ami ábrázolható ezeken a képeken?
Csak a halottak végeérhetetlen sorát látom;
elbarnult fényképeket, megfakult, régivászna
kat, széttört márványdarabokat és homokba raj
zolt gyerekarcokat. Hol találom meg köztük azt a
képet, amit keresek? Mellettem? Bennem, mögöt
tem vagy valahol máshol? Vagy ott van mindab
ban, ami eltűnik, megsemmisül? A láthatatlan
ban? Apám földbe fektetett testében, a műkőből

készült sír lekopott feliratában, a földben, amit
téglával raktak ki a teste körül? Vagy inkább a
visszafordulásban, amikor hazafelé menet még
egyszer belátni az egész falut? Agyerekkorába
akart visszatérni Apám? A gyerekkorába akart
volna eltűnni, visszafeküdni a földbe? Hová
fektetem majd az én gyerekkorom?

Kamaszkoromban egyszer lopva elolvastam
Anyám naplóját. Nem értette, félelmetes volt
számára, hogy folyton Grünewald isenheimi 01
tárképének Krisztusáról beszéltem otthon is.
Nem Krisztusról, hanem a sebekről. Nem tud
tam, nem is akartam szabadulni az akkor meg
nyílt, begyógyíthatatlan és kivérzett sebektől.

Folyton magam előtt láttam azt a tövisekkel
vert, elszürkült és bomló emberi testet. Előtte,

a sötétség mélye előtt csak az Anya fehérsége
világít. Tökéletes a csend.

Emlékszem egy másik képre is. A kockákból
összeálIt kereszt mágneses terében lebeg a test,
láthatatlan erőkkel odaszögezve. Idő kellett,
amíg fel mertem fogni, hogy Dalí itt is önmagát
festette meg. Itt nincsenek sebek, csak áhítat. De
a megdicsőült test mintha csak viaszból lenne.
Ez a sötét háttér előtt fénylő kereszt nem más,
mint az önimádat zajos apoteózisa.

Akkor már inkább Arnulf Rainer Krisztus
sorozata. A feketével és a vörössel összemá
zolt arc. Mindent eltakar a szégyen és az őr

jöngő tehetetlenség. De a fekete és vörös csa
pásai alól mégis kivillan a szem és a tövisko
rona. Lehetetlen elfedni azt a képet.

Még halála előtt láthattam Érmezei Zoltán
saját testéről készített corpusait. Először megbo
csáthatatlan volt számomra, hogy valaki a saját
élő testét helyettesíti be abba a testbe. De hát nem
ez a Fiú igazi sorsa? Az Apához való visszaté
rés? Ez az utolsó kép a láthatatlan háttér előtt?

A Sixtus-kápolnát tartom Róma szívének.
Itt együtt kavarog a Teremtés és Végítélet, kö-
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zépen az ítélkező Krisztus alakjával. Amikor
a teremben már elviselhetetlenné válik a ké
peket bámuló turisták zúgása, az őrök tapsol
ni kezdenek. Hirtelen csend lesz; lassan, csak
nagyon lassan, mintha egy hangtechnikus
húzná felfelé, erősödik a halk moraj újra vá
sári zsivajjá. Amikor lehunytam a szemem,
úgy próbáltam meg elképzelni a kápolnát,
mintha még teljesen üres lenne. Fehérre me
szelt falakkal, a felállványozás előtt. Akkor
mintha megpillantottam volna egy hatalmas
és nyugtalan szív dobbanásait.

Csak a kérdést nem válaszoltam meg: hogy
ki nekem Jézus. Mindaz, ami itt meglátható? Ha
tovább másolom: a láthatatlanok örökkévalók.

MOHÁS LÍVIA (író, pszichológus)

Hezitálás, giroszkóp, szabadakarat

A kérdés zavarba ejt, annyira intim. Ösztönö
sen és sebesen lezáródnak tőle a legbensőbb

zsilipek. Összecsapódnak a függönyök, a kapu
kat csukva kell tartani, mikor benn a Király.

A Kifürkészhetetlen utáni vak vágyakozás
ról csak az elmebetegek tudnak őszintén be
szélni. A boldog szerencsétlenek, És ez érthető.

Mert ha nézed, ott a helyszínen, ahol és
amikor megtette, amiért itt járt, és nézed az
arcát, a testét, hát...

Kifosztott embert látsz, Véres tiszta home
less-t. Meztelent, elvették a jóhírét, a megbe
csültségét, a királyságát, a szavahihetőségét,

megkínozták, épp csak meg nem nyúzták, és
most elveszik a földi jelenlétét. Nem lehet kö
vetni. Mert ha csupán szenteltvíz illatú fürtös
fiúcska lenne, fehér ingben, ahogyan a gyer
mekkori szentképeinken néztük őt - az más,
De így? Azon a szégyenfán?

Akkor mitől van mégis a vak vágyakozás
utána?

Érthetetlen, hogy miért Ö az európai kultúra
magja. A kollektívembereszmény. E kollektív
embereszményen belül az enyém is, és annak a
földi halandónak is, aki talpig ateistának tartja
magát. Kemény és szívós hitetlennek. Aki csu
pán a matériában képes hinni, és nem bírja el
viselni lényünk végtelenségét. Akkor is, neki is
Krisztus jelenti az emberi eszményt Európában.



A tudat és a tudattalan rácsozatánál neki
is azt súgják, hogya parancsolatok érvénye
sek/ mióta csak Hóreb hegyéről lehozták azo
kat/ érvényesek, minden ellenkező emberi
ténykedés dacára, és Ö szelídítette meg eze
ket, ahogyan az ószövetségi vadságot. Ezt
mondják a legjobbak, Krisztust mondják, szü
letését, szenvedését, feltámadását valahány
európai múzeumban, erről írnak muzsikát és
kórust a legjobbak, miatta építik a legszebb
tornyos és hagymakupolás épületeket
Moszkvától Rheimsig, és ha a sok kis-én,
mint bamba turista bóklászik a képek, a szob
rok, az ikonok és a tornyok között, hallgatja
a zenét, gondolhatja önmagáról, hogy ő ate
ista, miközben lelke rácsozata mögött is ott
úszik az Arc. A megcsúfolt Királyé, az ősva

lónk, az európai kollektív eszmény. A követ
hetetlen.

Csakhogy van az a bizonyos vak vágyako
zás/ és mégis elindulunk utána mind. Nem
lehet másképp, bármennyire is ügyes ked
nénk, kerülgetnénk: a kis és a nagy kálváriák
mindenkire várnak. Egész életünkben neki
nekilódulunk a hegynek. Pedig semmiképp
sem akarunk kifosztott és otthontalan áldo
zattá válni. Nem és nem. Követnénk, de még
se. Nekem talán ezt a hezitálást jelenti Krisztus,
az ingadozást az egyetlen igazi vak vágyakozás
és az ijedtség között, Egyik oldalon a vállalt
odatartozás, másikon a rémület a fájdalmaktól.
Vonz, mert védőpajzs, riaszt, mert utánoznom
kellene abban, hogy alázatos, nincstelen és
szenved. No nem.

Amivel néha-néha feloldható talán a konf
liktus mégis, az a sok között a legnagyobb
ajándék: a szabadakarat. Meg van engedve ne
künk, hogy addig menjünk bele a dolgokba,
az Eszmény imitációba, ameddig bírunk és
merünk. Ameddig gyávaságunk, élvhajhász
természetünk, jóakaratunk, fájdalomtűrő ké
pességünk, okosságunk és lelkiismeretünk 
ők a bennünk élő Bölcs Öregek gyülekezete
- megszabják a határt. Meg van engedve 
remélem - a gőgös kis-én-nek, hogy belebe
széljen saját sorsába, és abban szabadon ágál
jon. A Király, nem tudni miért, ezt a szabada
karatnak nevezett isteni ajándékot tiszteli
bennünk.
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A szabadságkínálata ennek a mostani kor
nak akkora, de akkora, hogy el lehet tévedni
Nélküle, elkószálni idétlen hatalmas vizeken
és így tovább. Nagy ennek a veszélye. Krisz
tus nekem a giroszkóp. így hívják azt a külö
nös készüléket, amelyet hajók, repülők, löve
dékek testére szerelnek, és hányódhat a hajó,
fejjel le és föl pörgettyűzhet a repülő, a benne
ülő összezavarodna, de a giroszkóp állhatato
san mutatja az irányt. Amihez hozzáigazod
hatok a nyomorult és a nem nyomorult per
ceimben, mert a szabadságkínálat alkalman
ként felforgat.

NÉMETH G. BÉLA
(irodalomtörténész, akadémikus)

NoHte timere

Meglehet, különösnek tűnik, hogy szinte
diákéveimtől fokozatosan s egyre inkább a
Megváltó kettős nevéből a Krisztus lett szá
momra az igazi, a lényeghordozó, a méltó
ságsugárzó. Talán gyerekkorom s érlelő esz
tendeim élményvilága ültette el ezt a külön
böztető vonzást. Aztán a - bármily kezdő

szintű - bölcseleti es érdeklődés tovább nö
velte, erősítette.

Jellegzetes nyugat-dunántúli faluban nőt

tem fel, s iskoláztam Mária Terézia-korban
épített iskolában. Írástudatlan már a múlt
században sem akadt a viszonylag jómódú,
ősi településen, amely öntudattal közlekedett
a közeli kisvárosokkal, s még inkább a nagy
városból ilyen vagy olyan okbólodavetődő,

proccoló kispolgárokkal.
Az ünnepek rendjében a húsvét állott itt

az első helyen, a karácsonya másodikon. Az
a bazári hangzavar, egymásra licitáló, hará
csoló üzleti verseny, amely ma oly jellemző a
karácsonyra, teljesen idegen volt. Nem az
ajándékot, hanem az ünnepet vártuk, a zengő

éjféli rnisét, amely megkoronázta a derengő

roráték fényvágyakozását. Nem hasznavehe
tetlen bóvli, hanem maga az ünnep volt az
ajándék. A karácsonyfagyertyák gyújtásának
bensőséges pillanata. A fa alatt új cipó, új ru
ha s egy-egy könyv, meg a délután készült
sütemények illata. A .Kísjézusról" egy-egy



félig városias szájon esett csak szó, a gügyögő

.Jézuskázés" meg egyértelmúen elutasító íz
léstelenségként hatott. A Csordapásztorok s a
Mennyből az angyal töltötte be, férfihanggal is
igazán a templomot; a Fel nagy örömre kissé
már affektáltan, érzelgősenhatott. S a húsvét,
a nagyszombat esti föltámadási "processzio"
(s persze, előtte a virágvasárnapi s a nagy
pénteki passiómondás-éneklés) egyértelműen
s együttesen felnőtt-gyerek ünnepet hozott.
Az alkonyodó, az esteledá-homályló abla
kokban égtek a gyertyák, a házak fala frissen,
újrameszelve, az utcák fölsöpörve, s a monst
ranciát kisérő csengő hangjait túlzengte a
.Krisztus feltámadott" diadalmas éneke. Ta
vaszünnep, természetöröm, életbízakodás,
létértelemhit együtt.

S iskolavárosom, ez a csöpp valódi város,
szabadkirályi oppidurn, gótikájával, rene
szánszával, barokkjával: Kőszeg tovább fo
kozta a Krisztus névhez való vonzódásomat.
A bencések Szent Jakab templomában hús
vétkor a Máté-passió és Handel-fúga. Ad
ventben meg a verbiták tágas kápolnájában
az előénekes meleg, visszafogott, enyhén par
landós gregorián szakaszaira rni kicsit mutá
ló, de örömmel telt hangon feleltük újra meg
újra: a Regem venturum Dominum, venite
adoremus-t.

Aztán, mikor már úgy ahogy beléízleltem
a bölcseletbe, a Straussok, a Renanok gyer
mekes fölényű "vie de" meg "Leben Jesu"
ténybízonygatásai, amelyek a Krisztus-misz
tériumot - a minden nagy vallásban, sőt,

igazában minden nagy világnézetben, így
vagy úgy, megtalálható megváltá-alak s -gon
dolat legnagyobbikát pusztán csak közembe
ri vagy éppen mondai-mesei szintre kívánták
lerántani. kiváltotta a lélek ellenállását, belső
hangjának elsőbbségét a papíros mindent el
viselő betűjével szemben. A fiatal Jaspers egy
szer azt mondotta: az élet legnagyobb s
egyetlen igazi kérdése a halál. De megtalálta
a Krisztus-misztériumban a föloldást: a Sein
zum Tode keresztény képviselője lett. S ha el
elfogja is az embert a kétség, az agnoszticiz
mus sugallma, az irodalom, a művészet, a
gondolkodás, de mindeneklőtt a rnindenna
pok történelme (mint [asperset is) arra int,
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hogya "resurrexi" s a "nolite tímere" Krisz
tus-alakjában és tanításában összegződő

transzcendenciát nem szabad, nem lehet mel
lőzni, megkerülni.

PAJOR ANDRÁS (plébános)

Az ö teljessége

Rendkívül fogékony vagyok minden, az
egyéniséget kiemelő vonásra. Isten teremtő

fantáziáját leginkább ezekben, a személyiség
titkáról szóló jelekben fedezem fel. Jézus so
kakat megihlető, tanítványait feltűnő vonze
rővel követésére késztető egyéniség volt. De
éppen az Ö egyénisége nem jelentene nekem
semmit, ha teljes valóságát egy kicsit is beár
nyékolná a szubjektivitás bármely tévedése.
A csak ember Krisztus nem más, mint egy
kamaszkoránál megrekedt lázadó, aki nem
ad távlatokat ahelyett, ami ellen lázad. (Le
het, hogy az arianizmus korában ez a viszoly
gás tartott volna meg az igaz hit mellett.) A
szupersztár Jézus olyan magányos, mint álta
lában a szupersztárok, ettől persze mi is csak
magányosabbá válunk, igazából feloldhátat
lanul. A csak Isten Jézus távoli, mindent tud
rólunk, de rnindent felülről, legkeserűbb pil
lanatainkban nem szőlíthatiuk meg, mert
nem értené, mit akarunk tőle, miért zavarjuk?
A minden kellemes érzelmet magába foglaló
szeretet Jézusa valójában nem szeret minket,
mert nem a javunkat akarja, hanem édeské
sen megnyugtat a rosszban. Az egyház nél
küli, .forródrótos" Jézus pedig gúnyt űz a
Szentlélekből, akit pedig Ö küldött el.

Mindebből következik, hogy legbensőbb

barátom és társam a dogmatikus Jézus, az
egyetemes zsinatok Krisztusa. Úgy fogalmaz
nám meg, hogya teljes, valóságos, kisajátít
hatatlan Krisztusban hiszek, Ö a személyes
megváltóm, és benső, Istennel való kapcso
latom hídja, e kapcsolat minden érzelmi és
értelmi vonásával együtt. Róla írja Szent János
evangéliumának bevezetőjében, hogy .Mínd
annyian az Ö teljességéből merítettünk kegyel
met kegyelemre halmozva". Valójában mind
annyian úgy vagyunk érdekesek, hogy az Ö
emberi teljességéből merítjük egyéniségünk ér-



tékeit, a gyermekmosolyoktól az idősek bölcs
bólintásáig, a kamaszok egyéni, felfedező vi
láglátásáig. Az én Jézusom a kiegyensúlyozó
erő a mai világ értékválságában, káoszában.
Hiteles közössége, az egyház pedig a világ
maradék józan esze. Nélküle nem találnám itt
a helyem. Egy jó, szép és humánus világban
nehezebb lehet öt megtalálni. mert ott köny
nyebben elhisszük, hogy az ember létrehozhat
ja önmaga harmonikus életét. Ma viszont köze
lebb kerülhetünk hozzá, mert fájóbb a hiánya.

E válasz megfogalmazásakor tizenkét éve
vagyok pap. Jézust képviselni az emberek kö
zött állandóan együtt jár az Ö jobb, mélyebb
tapasztalatokkal gazdagodó megismerésével.
Ez alatt az idő alatt voltak ugyan józanabb
korszakok a világ életében, nagyobb nyitott
ság az isteni élet iránt, gondolkodóbb légkör
és lelkesebb közösség-keresés, de igazi, nagy
tömegvonzást nem tapasztaltam a vallási
életben. Ha ilyen létezne, talán kissé elkáp
ráztatna bennünket, felületesebbé tenne a
személyes odafigyelésben. abban a szemlélet
ben, ahogyan Ö figyel valamennyiünkre.
Igaz, a nem hívők szemléletébe egy kissé ne
hezen tudom beleélni magam. Enélkül a teljes
Krisztus nélkül úgy érezném magam, mint a
színvak, a dolgok és személyek öncélúan és
értelmetlenül jelennének meg a világban. A
szekták Jézusa pedig nem a megtestesült Is
ten Fia, hanem az a magunkból kivetített
álom-lény, amelynek könnyed tagadása az a
teizmus vesszőparipája. Róla könnyű elfo
gadni, hogy nincs. Ha egy ilyen Jézusban hin
nék, állandóan úgy érezném. hogy szívessé
get teszek neki. Azzal, hogy megálmodom,
nem fognám fel, hogy mennyire rászorulok
arra, hogy naponta felfedezem a valóságát.

Számomra a Jézussal való barátság már
kamaszkori hitem megtalálásával elkezdő

dött, a diakónus és papszenteléssel pedig
egészen lekötelezett. Emellett kereső marad
tam - papságommal a keresők társaként. Nem
emlékszem komolyabb hitbeli kételyre, de jó
néhány újra-felfedezésre igen. Ugyanakkor ál
landó készületben várom a nagy kihívást. Arra
gondolok, hogy az emberiséget mindig más
szédíti meg. Hol a nagy földrajzi felfedezések,
hol a gőzgép felfedezése, hol más egyéb tech-
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nikai csodák hitették el az emberiséggel a kü
lönféle korszakokban, hogy nincs szüksége
Istenre, Jézusra, a szeretet törvényére. Ma a
számítógépek világa hat bódítóan, teszi egyre
embertelenebbé életünket, hamarosan elérke
zik egy igazi értékek után kiéhezett korszak,
ahogy ez ilyenkor menetrendszerű. Akkor
majd tőlünk, a teljes Krisztusban hívőktől

várja a világ a választ legkínzóbb kérdéseire.

POSZLER GYÖRGY
(esztéta, akadémikus)

Jézus vagy Manunon
(hitetlen vallomás?)

"Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s
felvonultatta szeme előtt a világ minden orszá
gát és dicsőségét. Ezt mind neked adom 
mondta -, ha leborulva imádsz engem. Jézus
elutasította: Távozz sátán! Meg van írva: Ura
dat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!"

Hogy mit jelent nekem Jézus? Nem mindig
ugyanazt. A hetedik évtizedben lehet hozzá jo
gom. Mást hívőn. Mást hívőből hitetlenbe vált
va. Mást hitetlenből hívő hitetlenbe vagy hitet
len hívőbe térve. Különböző [ézus-i.olvasata
im" vannak. Mint a legcsodálatosabb mítoszok
ról, legmegrendítőbb remekművekről. De
mindegyik valahogya Hegyi beszéd körül cso
portosul. Legalábbis a Máté-Evangélium von
záskörében. Valaha - még ifjan - a Gondvise
lés ígérete ragadott meg. Az ég madarainak táp
láléka, a mezők liliomainak öltözéke. Később 
már nem ifjan - az erkölcsi tanítás ragadott
meg. A régi törvény betöltése és a hamis prófé
ták felismerése. Ma - még nem öregen? - az
igazság reménye ragad meg. Az elesettek védel
me és az emberi méltóság lehetősége. Persze ez
is erkölcsi tanítás, csak hétköznapibb szinten.

Ez egyben a Hegyi beszéd "szociális" tartal
ma is. A szegények védelme, a gazdagok fi
gyelmeztetése. Legtöbbet a Hegyi beszéd után,
már Jeruzsálemben a templomba belépő Jé
zusra gondolok. Hogy elkergette a kufárokat.
Kiűzte onnan, akik adtak-vettek. És felforgat
ta a pénzváltók asztalait és a galambárusok
padjait. Mert a templom az imádság háza,
nem a rablók barlangja.



Sokat gondolkodom a Beszéd szerkezeti el
helyezésén is: keretért, ahogy az Evangélium
teljes kompozíciójában - zseniális egyszerű

séggel - elhelyeztetett. Előtte a kísértések
vannak. Az anyag kísértései a szellem ellen.
Változtassa a követ kenyérré; győzze le a ne
hézkedést; válassza a földi gazdagságot. Utá
na a csodák vannak. A szellem győzelmei az
anyag felett. A leprás beteg megtisztítása; a
szenvedő szolga meggyógyítása; a háborgó
tenger lecsillapítása. Igy vezet el a Beszéd mű
vészi üzenete a megkísértéstől a csodáig. Az
anyag lehetséges győzelmétől a szellem tény
leges győzelméig. A kettő között a Beszéd tar
talma. Az igazság reménye. Az elesettek vé
delme és az emberi méltóság lehetősége.

Ahogy - az anyag lehetséges győzelmétől a
szellem tényleges győzelme felé haladva 
fokozatosan megvalósul.

Moly és rozsda

A moly a földön gyűjtött kincset rágja, a rozs
da a földön gyűjtött kincset marja. Ezért kell
mennyei kincset gyűjteni. Ahol nincs se rágó
moly, se maró rozsda. Sőt, nincsenek se betö
rők, se tolvajok. A földön gyűjthető égi kin
csek természetrajzát két paradigmatikus uta
lás hordozza és egy metaforikus tételsor. A
két úr szolgája és a szűk kapu paradigmája.
Meg a nyolc boldogság metaforája. Mindez
együtt pedig az igazság reményéről szól és az
elesettek védelméről.

A két úr szolgája paradigmája lehetetlen
ségre utaló tiltás. Nem egyszerűen arról be
szél, hogy nem lehet egyszerre szolgálni Is
tennek és Mammonnak. Hanem bonyolultan
arról, hogy aki szereti az egyiket, gyűlöli a
másikat. És természetesen fordítva is. A szűk

kapu paradigmája lehetőségre utaló jelzés. A
tágas kapu és széles út a romlásba vezet.
Hozzátehető: ez Mamrnon szolgálatának útja.
A szűk kapu és keskeny út az életbe vezet.
Hozzátehető: ez Isten szolgálatának útja, Tiltó
és jelző paradigmában egyazon igazság. A
mennyei kincsek (szellem) győzelme a földi
kincsek (anyag) felett. A szegénység győzel

me a gazdagság felett.
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A nyolc boldogság metaforája értéket jelző
tanítás. Méghozzá a mennyei kincsek, szel
lem és szegénység értékét jelző tanítás. Mert
a lélekben szegényektől - a szomorúakon és
szelídeken át - az üldözést szenvedőkig az
elesettekről és az elesettek boldogságáról be
szél. És persze az igazság reményéről.Figyel
jük csak meg: a boldogságra esélyes elesett
éhezők és szomjazók az igazságot éhezik és
szomjazzák. A boldogságra esélyes üldözést
szenvedők az igazságért szenvednek üldö
zést. Mindez gyönyörűen érvényes. Csak a
lelki szegényeket sajnálom, hogy - új fordí
tásban - lélekben szegényekké lettek. Tu
dom, így jobban kifejeződésre jut a teljes ki
szolgáltatottság. A szegénység nem materiá
lis, hanem sprituális értelme. Meg lekopnak
róla a mellékjelentések. Igaz, éppen ezeket, a
mellékjelentéseket szerettem. A lelki szegény
séget a szívbéli jámborság, tiszta együgyűség

értelmében. A lelki szegénységet a világi le
mondás, a feladatra összpontosítás értelmében.

Szálkaésgerenda

A szálka a másik szemében van, amit észre
veszel. És ítélkezel a másik felett. A gerenda
a magad szemében van, amit nem veszel ész
re. És nem ítélkezel magad felett. Pedig a jó
ítéleten múlik minden. A másikhoz és önma
gadhoz való emberi viszony. E viszonyt a
bűnre és a szeretetre vonatkozó tanítás fog
lalja össze. Meg az emberi viselkedés arany
szabálya. Mindez együtt pedig az emberi
méltóság lehetőségéről szól.

A bűnre és szeretetre vonatkozó tanítás
meghaladja az emberi lehetőségeket. Esz
mény. Törekedhetem rá, de el nem érhetem.
Mikor törekszem rá, nagyságomat-erőmet ér
zem. Mikor el nem érem, kicsiségemet-gyen
geségemet. Önmagam legyőzésének vágya
van benne. Mint emberségem felső lehetősé

ge. Ami elképzelhető, de megvalósíthatatlan.

Mert az ölés bűn. Tilalmá t - termé
szetesen - meg tudom tartani. Lehet, a harag
is bűn. De tilalmát - természetesen - nem
tudom megtartani. És az asszonyra tekintő

vágy? És a bűnre csábító félszem és jobbkéz



kivájása és levágása? Nos, értem az elvet.
Nemcsak a végrehajtott, hanem a szándékolt
bűn is bűn. Nemcsak a bűn kerülendő és
büntetendő, de a bűnre vezető szándék is.
Mégis. A haragból sok rossz fakadhat. Akár
gyilkosság is. De ha haragszom, még nem va
gyok gyilkos. A vágyból sok rossz fakadhat.
Akár bűn is. De ha vágyakozom, még nem
vagyok bűnös. És a szépség Isten (avagy a
természet) műve, Meg a szépre irányuló vágy
is. Mikor töltöm be Isten (avagy a természet)
művét, és mikor fordulok ellene? Szemem pe
dig nem vájom ki, kezem pedig nem vágom
le. Az elvet értem, a parancsot nem teljesítem.
Mert azt hiszem, a parancs az elv ellen for
dul. Az elv, a bűn kerülése mélyen emberi. A
parancs, az önmagam csonkítása mélyen nem
emberi. Még képletesen-jelképesen sem.

Mert a szeretet erény. Igaz, ha csak azokat
szeretem, akik engem is szeretnek, azaz bará
taimat, még messze vagyok az erénytől. Igaz,
ha azokat is szeretern, akik engem gyűlölnek,

azaz ellenségeimet, már megvalósítottam az
erényt. Pontosabban megvalósítanám, de
nem tudom. Eszmény, törekedhetem rá, de el
nem érhetem. Igaz, a Beszéd is tökéletességről

szól. Isten tökéletességéről.Amit el nem érhe
tek.

De az aranyszabály az enyém. Testemre
szabott parancs. Nagyságomra-kicsiségemre,
erőmre-gyengeségemre. Amit akarok, hogy
velem tegyenek, én is tegyem másoknak. És
fordítva: amit nem akarok, hogy velem tegye
nek, én se tegyem másoknak. Megtehetem.
Ha megteszem nagyságomat-erőmetközelí
tem, ha nem teszem, kicsiségemet-gyengesé
gemet.

A bűn és szeretet parancsában törekvésem
a tökélyre, az aranyszabályban megvalósítá
som mértéke magamhoz és másokhoz való
viszonyom, azaz emberi méltóság mértéke is.

Szikla és homok

A sziklára házat az okos ember épít. Aki hall
gatta a tanítást, és követte. A homokra házat
a balga ember épít. Aki hallgatta a tanítást,
de nem követte. A Beszéd utolsó nagy példá-
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zata. Ha a korábbiak az igazság reményéről,

az elesettek védelméről és az emberi méltó
ság lehetőségérőlszóltak, e későbbi mindezek
magatartásbeli biztosítékát keresi.

Csak egyet a biztosítékok közül. A beszéd
tisztaságát. Ebben nem az eskü tilalma, ha
nem az egyértelműség parancsa érdekes.
Hogy az igen igen, a nem pedig nem. "Ami
ezen felül van, a gonosztól való." Nem hi
szem, hogy magyarázatra szorulna: annyi ha
mis eskü, nemet jelentő igen és igent jelentő

nem után helyreállítandó a beszéd tisztessé
ge. A tett értékű szó becsülete. Enélkül nincs
remény az igazságra. Nem védhetők az ele
settek. Lehetetlen az emberi méltóság.

Ezt jelenti nekem Jézus. Hetedik évrize
demben. Nyolc évvel egy történelmi forduló
után. Három évvel egy időszámítási forduló
előtt. Egy régi, nem jó világ után. Egy új,
egyelőre nem jó világ előtt. Erkölcsi tételek
egyszerű tanítását. Tételeket, amiket elfogad
hatok vagy tagadhatok. Elérhetek vagy alat
tuk maradhatok. Elérés vagy alatta maradás
emberségemmel függ össze. Ha nem érem el,
törekedhetem rá. Ha alatta maradok, javítha
tok rajta. A törekvés és javítás a lényeg. Ettől

emberi a tanítás és ettől egyszerű. Ezáltal ígé
ri, hétköznapi-emberi szinternen, a szellem
győzelmét az anyag fölött. Így lehet igaz:

"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki
kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget,
annak ajtót nyitnak."

TAKÁCS ZSUZSA (költő)

Parancs és próba

Isten közönyét, a jóságba vetett hit megcsúfo
lását felpanaszló írások egyike Nemes Nagy
Ágnes egy utolsó verse, a Hiánybetegségeink
legnagyobbika, amely Jób panaszának távoli
visszhangjaként szól, Babits Jónás-versének,
Baka István utolsó költeményeinek testvéri
megfogalmazásaként. "Tudod te, milyen a
félelem? / A testi kín? A becstelenség? Tu
dod-e, hány / wattos fényerővel tündöklik a
gyilkos? / / Úsztál folyóban? Ettél citrom
almát? Fog- /tál-e körzőt, téglát? cédulát?



Van körmöd? .." Az elnémított ember tehetet
len félelmével inti magát hallgatásra a költő

vádló szavainak igazságától és igazságtalan
ságától némaságba, várakozásba visszalépve.

Nincs-e valóban válasz a minden élő és va
laha élt szenvedésre? Vajon nem az emberrel
együttszenvedőIsten (a keresztények számá
ra) Krisztus-e a válasz egyén és közösség kín
jaira, megaláztatására? Krisztus tudja, mi a
halálfélelem. "Üljetek le itt, amíg én imádko
zom" -, mondja tanítványainak a Getszemá
ni majorban - és "egyszerre csak remegni és
gyötrődni kezdett. "Halálosan szomorú az én
lelkem" - írja le Márk a történteket. Másutt
a tanítványokkal elfogyasztott vacsoráról ír:
»... tanítványai megkérdezték: Hová men
jünk? Hol készítsük el számodra a húsvéti
vacsorát?" Ö elküldte két tanítványát ezzel a
megbízatással: "Menjetek a városba. Ott talál
koztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Menje
tek utána, és ahova megy, ott mondjátok a
házigazdának: A Mester kérdezteti: Hol az a
terem, ahol tanítványaimmal elfogyasztha
tom a húsvéti vacsorát? Ö mutatni fog nektek
egy tágas, étkezésre berendezett termet. Ott
készítsétek el." A tanítványok elmentek a vá
rosba, és úgy találtak mindent, ahogy mond
ta. EI is készítették a húsvéti vacsorát. Ami
kor beesteledett, odajött a tizenkettővel. Asz
talhoz ültek. Miközben ettek, Jézus így szólt:
"Bizony mondom nektek, egy közűletek. aki
velem eszik, elárul engem." Feltámadása
után is emberi alakban jelenik meg az emma
uszi tanítványoknak, és kételkedésüket látva
kezét és lábát nyújtja nekik: "Tapogassatok
meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és
csontja, de mint látjátok, nekem van." Majd,
mivel örömükben még mindig nem hisznek
neki, enni kér tőlük: "Van itt valami enniva
lótok?" Adtak neki egy darab sült halat (s lé
pesmézet). (Lk 24,36-43).

Krisztus testi valóságáról mindenütt meg
emlékezik az Újszövetség. Megmerítkezik a Jor
dánban, és jár a vizen. Fejére töviskoszorút
helyeznek, kezét a nyomorékokra, betegekre,
kisdedek fejére helyezi, kezébe korbácsot ra
gad, és megtisztítja a templomot, keresztet
hordoz, és megtöri a kenyeret, lándzsával meg
nyitott oldalából savó és vér fakad; húsa és
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csontja van. Haragra gerjed, és sírva fakad a
szenvedés előtti napokban, amikor megpil
lantja Jeruzsálemet.

"Istent csak Jézus által ismerjük - írja
Pascal. - E közbenjáró nélkül nem tudunk
érintkezést találni Istennel, Jézus Krisztus ál
tal ismerjük meg Istent... Közvetítő nélkül
egyáltalán nem lehet bizonyítani Isten létét,
sem igaz, jó erkölcsöt tanítani. Jézus Krisztus
által azonban bebizonyítjuk Isten létét, erköl
csöt és igaz tant hirdetünk... De ugyanakkor
megismerjük saját nyomorúságunkat is."

Ezzel a mondattal akartam volna kezdeni
a kérdésükre adható választ, anélkül azon
ban, hogy felütöttem volna Pascal Gondolatok
című kötetét. és az ő megfogalmazását hív
tam volna segítségül. Beszámolóm nem más,
mint egy útról adott pármondatos helyzetje
lentés. Megszoktam, úgy nevelkedtem, hajla
maim fogékonnyá tettek rá, hogy szüntelenül
szem előtt tartsam az ember nyomorúságát,
és ebben egy egész ország történelmi tapasz
talata, olykor pillanatszülte hősi viselkedése
megerősített. Mára azonban meg kellett fo
galmaznom magamnak a mások számára ta
lán magától értetődőmásfajta választ is, azaz
hogy nem pusztán az ember nyomorúságá
nak, kiszolgáltatottsága elviselésének. halálá
nak rettentő és felemelő tanulságára ismerhe
tünk rá életében és szenvedéstörténetében,
hanem az emberi élet örömét is rajta keresz
tül ismerhetjük meg. Ha ő halottakat támasz
tott fel és betegeket gyógyított, nem fogadta-e
el, nem hirdette-e, hogy érdemes élnünk a
földi életet? Nem parancsolta-e meg, hogy
szeressük életünket, kiteljesítve az isteni pa
rancsot, amely közvetve ugyan, de önma
gunk szeretetét is előírja, amikor azt mondja:
Szeresd felebarátodat mint önmagadat! Ez hát a
válasz az önutálat sötét pillanataira. a test ki
szolgáltatottságára, a nekrofil felismerésre, hogy
testünk gépként működik és működtethető.

"Testi szemeid vannak-e néked, és úgy
látsz-e te, mint a halandó lát?" - kérdezi
könyvében Jób, "Mert nem ember ő, mint én,
hogy néki megfelelhetnék, hogy együtt pörbe
szállhatnánk. " - állítja. Jézus Isten testi sze
me, mondhatjuk mi már, Jézus, a mi Megvál
tónk.



VAJDA GYÖRGY MIHÁLY
(irodalomtörténész)

Levél a föszerkesztöhöz

A szó valódi értelmében több nyugtalan éjsza
kát okozott nekem megtisztelőés kedves levele,
amelyben meghívott, hogy válaszoljak a Vigilia
körkérdésére. "Ki nekem Jézus." A kérdés egye
nes, személyes: ilyennek kell lennie a feleletnek
is egy "ország" színe előtt. Hiszen, mint levelé
ben írja, az 1970-ben feltett hasonló kérdésre be
érkezett válaszok akkor "nagy visszhangot kel
tettek országszerte".

Én, ha lehet, tárgyilagos hangot használok
írásaimban, és magamról nem szoktam írni.
Legalábbis eddig nemigen írtam. Írásaim
hangvétele legfeljebb akkor árul el valamit ér
zelmeirnről is, ha objektív megközelítésem
tárgya elbűvöl szépségével, megragad igazsá
gával, vagy igazságtalanságával felh~borít.

Fogadja el ezért tőlem Főszerkesztő Ur, ha
mélységesen személyes kérdésére csak azt
felelhetern:

Jézus kilétére nézve azt vallom, amit erről

a római katolikus egyház - amelyben szület
tem, nevelkedtem, és amelyhez tartozom 
tanít. Jézus nekem az, akit e tanításból meg
ismertem és ismerek. Ehhez hadd idézzek
egy mondatot Lukács evangéliumából (6,46).
"Miért mondjátok nekem: uram, uram, ha
nem teszitek meg, amit mondok." Jézus itt
nem szavakat kíván, hanem tetteket, életvi
teit.

Az 1970. évi ankét idején, ha nem téve
dek, Rónay György volt a Vigilia szerkesz
tője. Az akkori körkérdés nem jutott el hoz
zám, nemcsak azért, mert abban az időben

éppen külföldön tanítottam, hanem azért
sem, mert nem látszott valószínűnek,hogy
felelni fogok, felelhetek. A folyóirattal nem
is voltam kapcsolatban. Annál nagyobb
öröm és megtiszteltetés számomra, hogy je
lenleg - ezt a felkérés tényéből következ
tetem - a folyóirat nyilvántartott munka
társai közé számítok; közéjük szeretnék
számítani a jövőben is.

Rónay Györgyhöz néhány emlék, közülük
egy különösen emlékezetes kapcsol. Ugyan
egy évben - 1936-ban - voltunk gyakorló
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tanárok a Trefort utcai "minta" gimnázium
ban, s ha barátság nem fejlődött is ki közöt
tünk, némi rokonszenv bizonyosan. 6 Szege
den szerzett doktori címet, nyilván Sík Sán
dornál, én már valamivel előbb Budapesten
Brandenstein Bélánál és Komis Gyulánál. Sík
Sándort személyesen csak 1947-ben volt sze
renesém megismerni mint főnökömet, az Or
szágos Közoktatási Tanács elnökét, ahol egy
évig előadókéntdolgoztam. Nem emlékszem
arra, hogy Rónay Györggyel azokban az
években, vagy a rossz emlékű 50-es évek első

felében találkoztam volna. Majd eljött 1956.
Abban az időben és még sokáig az Üllői út
és Körút sarkán laktunk, ablakaink a Kisfa
ludy-közre, a Corvin mozira néztek. Gyer
mekeink még kicsinyek voltak, egy hetet töl
töttünk velük a pincében, amelyet, mivel a
vezetéket megrongálta egy lövedék, elöntött
a víz. A lövések elnémulta után felmentünk a
lakásba: minden kifosztva, éléskamra kiürít
ve, ablakok betörve; oroszok és nem oroszok
nyomai. Újságpapírral ragasztottuk be az ab
lakkereteket, a gyerekeket egy baráti család
hoz mentettük. Hideg volt. Egyszerre kül
dönc érkezett. Takarókat és élelmiszert ho
zott. Rónay György küldte a Vigiliától. 6 is
merte Jézus evangéliumát, és aszerint csele
kedett. Mint az írás mestere, hitelesen ki tud
ta mondani a szavakat is, amelyeket én nem
találok.

Kérem Főszerkesztő Urat, tekintse sorai
mat mégis állásfoglalásnak, hitvallásnak.

VASADI PÉTER (költő)

Ki nekem Jézus?

Nemrég találkoztam egy idős domonkos
atyával. Ült a sarokba állított karszékén, bő,

steppelt, fekete papi köntös volt rajta, s egy
hitben igen újonc barátom ugyanazt a kérdést
tette föl neki, amit nekem a Vigilia: - Az
atyának kicsoda Jézus Krisztus? .. Halkan
kérdezett a fiatal író, lélekkel, izgalommal, kí
váncsian. Az öreg domonkos ránézett, majd
le a kis, kopott szőnyegre a lába elé, s elmo
solyodott. Alig hallhatóan, gyöngéden kifu
tott az orrából a levegő, eltelt egy perc így,



csöndben, néztük ketten a ráncos arcon a ma
radandó mosolyt, az atya lassan az ablak felé
fordította a fejét, kinézett két rezgő levelű

nyárfára; alkonyodott. Visszafordult, még
mindig mosolygott, s ezt mondta a barátom
nak: - Érted, kisfiam? .. A barátom halkab
ban, ahogy kérdezett, ezt válaszolta: - Azt
hiszem, értem... A konyhában kávé rotyogott,
valaki üvegpoharakat koccintott össze, az
atya, mintegy magának, hozzátette:
- Jézus az életem.

Ha neki, ennek az Afrikát, Dél-Amerikát
megjárt, nyolcvannyolc éves szerzetesnek az
élete lehetett Jézus, akkor ő élet. Mert az em
ber testi-lelki összeroppanás nélkül nem áll
tathatja magát majd egy évszázadig. Nem
csaphat be tíz- és tízezer embert valótlanság
gal. Nem oldozhat föl annyi bűnt, amennyi
megtöltené a Fekete-tenger medrét. Nem
oszthatja ki a Testet kétszázezerszer Testként,
ha az nem Test. Nem súghatja ugyanannyi
szor tévesen: Krisztus Teste! És ha ennek az
egy embernek igaza van, és ha ehhez az igaz
sághoz a hite vezette el őt, akkor a hit csoda.
Mert ez a hit sokszorozta meg csekély emberi
erejét, s tömegeket éltetett vele. Krisztus a
csodás kenyérszaporítást vitte végbe az ő sze
mélyes életében, s miközben aratómunkásává
tette, a búzája is lett.

***
"Nekem"; kell ez a szó ebben a kérdésben?

Fontos az, hogy nekem? Nem az-e a fontos,
ki vagyok én neki? S általa ki vagyok én ma
gamnak? És másnak? A másiknak? Mivé tesz
ő engem? Mikor arra sem válaszolhatok ki
elégítően, ki vagyok én, hogy tudnék arra, ki
ő, hacsak nem azzal, amit ő mondott magá
ról? S amivel meghatározott engem is - ma
gamnak? Az ő nyelve - miután mindent el
mondott - a csönd lett; kinek van közülünk
csönd-erejű szava az Élethez? Az Életről? Si
mone Weil azt írja: Uram, ne te szeress en
gem, hanem add, hogy én szeresselek téged.
Engem nagyon nehéz szeretni, ha egyáltalán

957

lehetséges. Téged azért nem nehéz, mert te
vagy a szeretet. Tehát ha te azt kívánnád, kár
hozzam el, boldogan megtenném. Mit lehet
ehhez hozzátenni?

***
Ezt, Szent Ferenc szavával: Imádunk té

ged, legszentebb Urunk Jézus Krisztus, itt és
a világ minden templomában, és áldunk té
ged, mert szent kereszteddel megváltottad a
világot.

Az "itt" azt jelenti, a földkerekségen, bár
hol. Csak "itt"-ek vannak, és templomok.
Más hely nincs. Tehát te vagy az egyetlen
Hely is, mivel Élet vagy.

***
Az egyetemes emberi elsötétülés korszaká

ban honnan a világosság azok arcán, akik őt

szolgálják? Az el nem homályosuló éleslátás
bennük? Honnan a mindent kikezdő és
összezavaró indulatok idejében a szelídsé
gük, amely hajlandó újra és újra megbocsáta
ni? Mitől ily erős a gyönge? A tülekedésben
miért tartózkodó? Az általános lármában mi
ért gregoriánt énekel? Mitől boldogok övéi,
ha titoknak nevezik, amit tudnak? Miért ho
mályos az egyetlen világosság? És miért lesz
semmivé minden tolakodó ragyogás?

***
"Én Uram, és én Istenem!"

VÁRSZEGI ASZTRIK
(pannonhalmi főapát)

Őáltala, őbenne és ővele

Édesanyám egész kicsiny gyermekként ölébe
ültetett, kezébe vette kezemet és együtt raj
zoltunk keresztet homlokomra. Így tanultam
meg a keresztvetést és Jézus nevét. Megtéré
sem és hozzátérésem eddig még sohasem
volt látványos. Csendes, mélyülő, boldogító
tapasztalat. Belenőttem, és Ö belém ivódott.
Kamaszkorban szerettem volna túllépni ha-



gyományt, vallásosságot, írástudókat és cere
móniákat, de Jézus Krisztus arcvonása szép
ségétől, irányomban megmutatkozó szere
tetétől és erejétől nem tudtam kitérni. 17 éves
koromtól rendszeresen bújtam és kutattam az
írásokat. Szerzetesként, a napi imádsággya
korlattal és a lelki olvasmánnyal beleolvas
tam magamat a jézusi hagyományba, és ez a
hagyomány egyrészt kitágította világomat,
másrészt lezárt, leszűkített utakat. Elkezdtem
megtanulni Őáltala, Ővele és Őbenne szem
lélni a világot, hiszen minden érte teremtetett.
Próbálom azóta is Vele együtt ismerni és tud
ni, hogy mi lakik az emberek szívében. Pró
bálok akkora szeretetre szert tenni, amely na
ponta meghaladja önmagát, hogy embertár
saimat, felebarátaimat és önmagamat is elég
séges módon szerethessem. Próbálok olyan
szeretetre szert tenni, amely mindent eltűr és
mindent elvisel. Boldog vagyok, mert éhezem
és szomjúhozom az igazságot, mert sokszor
könnyek nélkül sírok, és vigaszra vágyom, és
könnyeim közt az az örömöm, hogy szívem
még nem kérges. Boldog vagyok, ha belső lá
zadásaim, hevességeim közepette szívem mé
lyén szelídségre és békességre bukkanok. Jé
zus Krisztus iránti szeretettel hordozom és vi
selem azt, amit ú!ly mondunk, hogy Jézus
Krisztus egyháza. Ertem fájdalmát a hitetlen
ségünkön, szétesettségünkön, vakságunkon
és hatalmaskodásainkon. Értem és el akarom
viselni a rágalmazót és az arcul köpőt. Ilyen
kor az a boldogító érzés osztályrészem, hogy
most vagyok a Mester nyomában. Sokat szen
vedhetett az értetlenségtől és a magukban bí
zók gőgjétől. Országa iránt érzett vággyal élek
naponta, és nagyon várom, hogy asztalához ül
hessek Vele és övéivel. Hála tölti el szívemet,
örömmel mosnám meg lábát vacsora előtt.

A KERESZTRŐL NEVEZEIT VERONIKA
(pécsi kármelita nővér)

A Szentháromság kapuja

Faggatlak: ki vagy te nekem Jézus?
Kereszted trónja előtt állok, ebben az alfa

és ómega közt kifeszülő origópontban, ott,
ahol Te, az Atya mindene, semmivé üresedtél
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értünk, ott, ahol emberséged súlya széthúzta
istenséged erejét.

Azt a sóhajt hallgatom, ami utoljára sza
kadt ki belőled, Örök Ige, a "beteljesedett"
szava után, amikor kilehelted és ránklehelted
Szentlelkedet. A Kármel csendjéből kiáltok
hozzád, Uram, hallgasd meg szavamat. Ke
reszted alatt állok, a hűség erejével, mint Má
ria, mert tanúja szeretnék lenni kereszted tit
kának, hogy halálos életed örökre belém vé
sődjék.

Éhezlek és szomjazIak, s Te újabb éheket
és szomjakat keltesz bennem. Tudod, hogy
nélküled éhenhalnék. ízlellek és látlak, s tu
dom, hogy valóban édes vagy. Szelíd Pásztor,
úgy terelsz, hogy magaddal etetsz.

Lassan, ünnepélyesen vonulunk a folyosón.
Mintha az emberi történelem hatalmas meneiéhez
csailakoznánk, amely az idők kezdetétől fogva ha
lad az atyai ház terített asztala felé, "hol nincs
első és nincs utolsó vendég". Itt bent ünneppé vá
lik a hétköznap, a szó imádsággá súlyosodik. Li
turgikus térben és időben élünk, ahol és amikor
minden azzá válik, ami: az öröm örömmé,a fájda
lom fájdalommá, az igen igenné, a nem nemmé.

Huszonhét éve keresem arcodat, Uram. Je
lenléted szárnycsapásai meglegyintenek,
mint Illést az enyhe szellő - s tudom, hogy
itt vagy. Mint a vak, kezemmel tapogatom
emberséged vonásait a hitem bizonyosságai
ban, a reményem ösvényén, a szívem árkai
ban, a szeretetem forrásainál. Benned foghat
tam kézbe a Végtelent. Te vagy a Szenthá
romság kapuja, ez az örökre nyitott kapu,
melyet kereszted ütött a világ falán.

Rajtad áttetszik az Atya, ahogy a Lélek tü
zében ég, olthatatlan tűzzel.

A szerumisénfélkörben állunk az oitár előtt. Te
zárod le és nyitod ki ezt aformát, mert Beléd zárul
és Benned nyílik ki közösségünk, s így Rajtad ke
resztül árad beléaz egész világ. Barna ruhánk 
Szűz Máriáé - fáld szinű, s benne mi vagyunk
a "magok".

S "mag-magunknak" le kell szállnia Veled a
földbe, hogy ott titokzatos médon, váratlanul, ki
csirázzon bennünk az új élet, amely nem a miénk
már, hanem a Tiéd és mindenkié. Ez lesz a termé
sed bennünk.



Néhány hete Rubljov Krisztus-ikonja néz
rám a cellámban. ellenállhatatlan szelídség
gel. Ez a feltámadt Krisztus-arc, Rubljov imá
inak esszenciája. Nem én nézem - ő néz en
gem, sőt, belém, lélekbemarkoló pillantással.
Lefejti rólam emberi gazdagságaim gőgös és
megfásult kérgeit, s éppen ez a fájdalmas mű
tét nyit meg Felé. Mert Jézus mindig lényünk
legmélyére száll - pokoljáró szeretettel -, s
onnan jön el irgalmas ítéletre.

A szentmise után a kápolnában maradunk,
csendes, közös-magányos elmélkedésre. Talán
ilyen lesz odaát, amikor Neked adott, Veled eltelt
életünk ujjongó csend-ünnepében teljes szépségé
ben fölragyog majd isteni Arcod. Ezekben a per
cekben értjük meg, hogy halálod megdicsőülés, s
hogy megdicsőülésed csak halálodon keresztül
születhetett meg. Hogy az Isten-nélküliség iszo
nyú kockázatába veszített életed feltámadásoddal
örökre megnyitotta a szentháromságos szeretet
forrásait.

VISKY ANDRÁS (újságíró)

A látható Isten (Sárának és Attilának)

"Ti pedig kinek mondotok engem?"
(Mt 16,15)

A (kör)kérdés - urbi et orbi - az evangéliu
mokban hangzik el, ehhez hasonlóan, első íz
ben. Ott, akkor Jézus kérdez. Azóta - bárki
tenné is fel a kérdést - ugyanazt az ereden
dő megszólítást visszhangozza. Lényegét te
kintve tehát a kérdés nem változott, mert a
kérdező is ugyanaz. "Kicsoda vagyok én?" 
fordul az őt megszólító Láthatatlanhoz Mó
zes, majd mindjárt utána a vele párban álló
kérdést fogalmazza meg: "Mi a neve(ed)?"
(Kiv 3,11.13), "Micsoda az ember - mondom
- hogy megemlékezel róla; és az embernek
fia, hogy gondod van reá" - szól Dávid,
ugyanúgy, a láthatót a Láthatatlanhoz kap
csolva (Zsolt 8,5). "Ti pedig kinek mondotok
engem?" - hangzik Jézus szájából immár, Is
ten és ember fokozhatatlan közelségében.
amikor a látható és a láthatatlan az Ember
Fiában együvé kerül: "aki engem látott, látta
az Atyát" (Jn 14,9).
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A kérdés megjelöl és elkülönít, az egyete
mes párbeszéd részévé tesz. Isten kérdez a
Fiúban - Ki vagyok én, mondja, neked? -,
és a kérdés a Vele járás teológiájában (ami
annyit tesz: beszélő viszonyban lenni Isten
nel) értelmezhető egyedül.

Válasz nincs önmagában: a válasz a való
élet formája és ritmusa, és az örökkévaló élet
(az Örökkévaló életének) lényeg szerinti ré
sze. A kérdés és a válasz kérdező és kérdezett
communiójában bír értelemmel, útközben, Máté
és Márk emlékezete szerint (16,13; 8,27), ami
hez Lukács mintha csak kiegészítésként tenné
hozzá, hogy Jézus "magában imádkozik"
(9,18). Úton lenni és megkérdezve lenni, mi
alatt a kérdést feltevő Megváltó könyörög
azért, aki válaszol. Hogy ne "test és vér", ha
nem a "mennyei Atya jelentené" meg (a kér
dezől) azt, amit mondánd a válasszal kísérle
tező (Lk 16,17).

***
Nincs válasz, történetek vannak, a privát epi
fánia eseményei.

Ki nekem?
Apám, a szentéletű Ferenc, és anyám, a he

tet szülő,

A halál kapujában mosolygó, kétirányba
tekintő, tanulatlan Anti bátyám, aki a bölcses
ségnek a szent (szóbeli) hagyományát éli és
közvetíti.

Börtönét az Atya házává szeritelő Szilágyi
Sándor bácsi, a szenvedés misztikusa.

Karczagi: Isten kéksisakos angyala.
A madárnyi Jánoska pap: Isten őmellé ül

le, ha megvidámodni akar; nevettükben egy
más térdét csapkodják, jól hallhatni. (Egyszer
egyik "útitársa" hetykén azt mondta [ánoská
nak, ne fáradjon vele, ő kifejezetten a pokol tü
zére vágyik, nagyon szereti a meleget. Na, na
- szólt Jánoska kedvesen - van ott hideg osz
tály is!)

Péter testvérem, amint odafent a szószéken
mondatokkal vív csatát; és alul marad.

A hórihorgas Richárd, a szent eretnek: őt a
jelek szerint azért teremtette Isten, hogy méltó
vitapartnere lehessen, e célból tartotta hosszú
éveken át sötét magánzárkában, maga mellett,



hogy zavartalanul beszélhessen vele, "színről

színre, amínt szokott ember szólani barátjá
val" (Kiv 33,11).

Ök nekem: Jézus. Isten elvontan nem létezik.
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene.

***
Történt, hogya szentéletű F,erenc és a hóri
horgas Richárd negyedszázadon át nem talál
kozhattak egymással, a fogságban eltöltött
hét évet követően. Amikor ismét egymás szí
nelátása ajándékában részesültek, Ferenc úr a
kertbe invitálta barátját, és ott a fügefa alatti
padon kínálta hellyel. Akkor Richárd a közö
sen eltöltött idő felidézésébe fogott.

- Emlékszel, Ferenc, a nehéz tél évében fe
leséged, a hetet szülő, csomagot küldött neked,
és a csomagban egy szvetter is volt. Te csakha
mar észrevetted, az asszony leleményesen két
külön megkötött szvettert öltögetett eggyé,
hogy melegebb legyen, vagy hogy, mert tudta
kivel van dolga, könnyebben megoszthasd va
lakivel. Akkor te egy csontpenge segítségével
szétválasztottad a kettőt, és az egyiket nekem
adtad.

- Minden szavad igaz, Richárd, - mondta
Ferenc úr -, csak arról feledkeztél meg, hogy
a csomagot a te feleséged küldte, a te feleséged
kötötte a megosztható szvettert, mert jól ismer
te természetedet, és miután a csontpengével el-
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vagdostad a szálakat, nekem adtad az egyi
ket, hogy átvészeljem a telet.

- Úgy van, barátom, valóban így történt,
azt kivéve, hogy nem én adtam neked, hanem
én kaptam tőled.

- Nem, nem barátom, én kaptam, te adtad,
hiszen emlékszel.

- Te adtad nekem, Ferenc, biztosan, annyi
helyen elmondtam. és számtalanszor megírtam
már azóta.

- Nekem te, Richárd, minden kétséget ki
záróan, így tudják gyermekeim is, kérdezd csak
meg tőlük.

-Te nekem.
-Nekem te.
-Te!
-Te!
-Te!
-Te!

***
Soha nem fogom megtudni az igazságot. Hát
hogy ki adta és ki kapta. Ki kicsoda?

Ahogy nem hagyják "a magukét", és az
igazságért harcolnak. Ki nekem? Nesze, ne
ked! Ez az ádáz adok-kapok! A szeretet am
néziája.

Van-e ennél erősebb tény és más igazság,
kérdem. Ki adja és ki kapja?

Akinek van, annak adatik. És felejt.
Ez nekem.
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