
KRmKA

.f.RJ\.N~OIS ~ARILI:p~: A HIT
OROME AZ ELET OROME

Istenről alkotott képünket gyakran felkavarja,
néha kérdésessé is teszi életutunk egy-egy
nagyobb fordulója vagy karambolja. Varillon
olvasása is ilyen karambolt okozhat: mintha
szívünkből olvasná ki, mintha helyettünk
mondaná el az önmagunk előtt is rejtegetett
kérdéseinket Isten hatalmassága, igazságos
sága, bíráskodása, gondviselése, Krisztus
megváltó szerepe, emberi egyénisége, a szen
vedés értelme, a bűn, a pokol és több más,
súlyos kérdésről, amelyekkel talán évek, ta
lán évtizedek óta csak bújócskát merünk ját
szani. Szégyelljük kételyeinket, mert félünk,
hogy hűtlennekbizonyulunk a kereszténység
évezredek óta csiszolt-ápolt ikonjaihoz, pedig
Varillon éppen a mögöttes hagyomány, s fő

ként a Biblia szövegei alapján festi át ezeket
az ikonokat, számunkra talán túl merész, de
hagyománytörténetileg is megalapozott
ecsetvonásokkal.

Elsősorban teológus, lelkipásztor, műv ész

vagy misztikus? Teológus, aki ráadásul a ke
resztény hitletétemény ősi igazságait közért
hetően és vonzóan képes megfogalmazni?
Vagy indíttatása éppen fordított: elsődlegesen
a lelkipásztor gyötrelme és aggódása hajtja az
ősi üzenet magvának felkutatására, hogy
azután a megtalált kincset a Biblia és a teoló
gia nyelvezetének korlátai közé szorítva te
gye elfogadhatóvá? Eljátszhatunk azzal a
gondolattal is, hogy Varillon elsősorban in
terpretáló művész, aki óriási irodalmi és zenei
műveltségének birtokában indul el egy kalan
dos útra, amelyet a mai művelt közönség szá
mára kíván az ősi hit már nehezen járható
ösvényének nyomán szélesre taposni és esz
tétikus, új burkolattal járha tóvá tenni. - Erős

a kísértésünk, hogy egyik értelmezést se te
kintsük kielégítőnek. Számunkra úgy tűnik,

hogy Varillon elsősorban és eredeti módon
misztikus, originális belső tapasztalással ren
delkező, bár állandóan töprengő, újra-fogal
mazó ember, aki azonban - éppen a belső

istentapasztalásának indításából - felelős

séget érez arra, hogy hidat építsen az egyház
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évezredes hagyománykincseibe zárt krisztusi
örömhír és a mai történelmi-társadalmi hely
zet formálta, fojtogató istenszomjúság között.

Varillon Szent János evangélista lelkéből

született. Teológiája valójában egyetlen meglá
tásból ered: lsten csak szeretet. Nem beszélhe
tünk mindenható, igazságos, dicsőséges, fen
séges Istenről, aki ezen kívül még szeret ő Is
ten is, hanem a "Szeretet" Isten szinonimája:

Isten a Szeretet! A többi tulajd onsága le
származtatott. Mindenhatósága a Szeretet
mindenhatósága: "...Isten minden, de olyan
minden, ame ly lemond arról, hogy minden
legyen...." Ha talma a Szere tet hatalma, amely
kész a szo lga szerepét be tölteni a teremtmé
nyei számára. Nem uralkodó, hanem "éb
resztő hatalom." - "Olyan szeretet, amelyural
kodik felettünk, nem létezik, ez önellentmondás...
Isten hatalma csak abból áll, hogy szeret, és
elmegy a szeretet végső ha táráig, vagyis a ha
lálig." Különös módon áll ez a terem tés té
nyére: "A teremtés Istennek olyan aktusa,
amelynek folytán a lényeknek önmagukat
kell megalkotniuk", s aholláthatóvá válik az
Istent elrejtő Alázat: "Is ten az emberrel terem
tőt teremtett: alázata folytán visszahúzódik,
átadván az embert saját önteremtő képessé
gének".

Varillon a szó legnemesebb értelmében
"egy-ügyű" teológus, s ezt az ügyet a fenti idé
zetsor illusztrálja. Majd háromszáz oldalas
könyvének - amelyet jegyzetei és konferen
ciabeszédeinek hangszalagjai alapján hallga
tói állítottak össze - ez a veleje, ezernyi vál
tozatban kimondott-leírt meggyőződése : Is
ten Csak-Szeretet.

Ennek az egyetlen princípiurnnak segítsé
gével, ugyanakkor meghökkentő egyszerű

séggel, eleganciával, de ellenérzéseket, talán
viharokat is kiváltó merészséggel tárgyalja új
ra a teológia és a teológiai antropológia nagy
kérdéseit. Nem fél a kényes kérdésekkel
szembenézni: mi a teremtés, ki az ember, az
ember szabadságának mi (ki!) áll a hátteré
ben, s milyen feladatra ind ítja az embert; mí
ért léphetett be az első bűn a teremtésbe - s
van-e értelme "elsőről" beszélni? Van-e előre



megadott célja az emberiség és az egyes em
ber létének, s ez a cél (az ember "divinizáció
ja") megvalósítható-e egy közönséges, min
dennapi létállapot talaján? S ha az olvasó idá
ig eljutott, akkor már nem fogja becsukni a
könyvet, amikor ilyesmit is olvas, hogy Isten
teremtőnek teremti az embert (örök jelen idő

benl), hogy isteni természetét megossza vele.
Varillon pontosan tudja, miben áll a mai átla
gos keresztény hitetlenségének krédója. Van
e értelme az életének? Hogyan értelmezzük a
halált és a feltámadást? Miért boldop a hegyi
beszéd hallgatója és követője? - Érthetővé,

elfogadhatóvá teszi az eredeti bűn és a pokol
fogalmát anélkül, hogy jottányit is engedne
ennek a ténynek fojtogató súlyából- ugyan
akkor az ember feltámadásának tanítását új
kovász segítségével dagasztja friss, ünnepi
kenyérré. A rossz, a szenvedés poharát is ki
önti előttünk, s új meglátásokkal gazdagítja a
hit, a szabadság, az imádság fogalmait.

Ezért válik másokkal összevetve érthetőb

bé és egységes szerkezetűvé krisztológiája is.
Az isteni Szeretet attribútumai Jézus tanításá
ban és életében válnak számunkra megköze
Iíthetőkké és egyben megfordíthatókká is:
amilyen Jézus az emberségében, olyan Isten
az ő istenségében. Ha Krisztus feltarja, hogy
ki az Isten és ki az ember, akkor vajon ho
gyan tükröződöttmindez emberi tudatában?
Miben áll a megváltás. van-e továbbra is ér
telme Krisztus helyettesítő áldozatáról be
szélni? Tény-e, s mennyiben történelmi tény
Jézus feltámadása? Mennybemenetele? Eze
ken az információkon egy fölöttes üz~net

uralkodik-e, vagy éppen ez az üzenet? Alta
lános abban: mi, vagy inkább ki (Ki) az evan
gélium üzenetének lényege? - Az olvasó új
donságként olvashalja újra hitét az egyház
ról, Szűz Máriáról, a Szentháromságról: a
Szentháromság dogmája sem más, mint Isten
szeretet-mivoltának parafrázisa, s szinte szi
nonim kifejezése.
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Varillon nem alkotott teológiai rendszert
vagy új lelkipásztori, esetleg hermeneutikai
módszert. Mondanivalóját és üzenetét azon
ban töredékessége ellenére is egységessé for
málja az a meggyőződése, hogy az ember
.megístenülésre" (divinisation) hivatott, s
hogy a Csak-Szeretet-Isten abszolút, vissza
vonhatatlan, kezdeményező és önkiüresítő

szeretete Krisztusban már tapasztalhatóvá.
bizonyítottá vált.

Aki ismeri a már magyarul is megjelent
írásait (Isten alázata és szentiedése, Róma, 1982.,
és F. Varillon önmagáról, Mai írók és gondolkodók
sorozat 4., Róma, 1900.), az is meglepódhet a
kötetben megjelentetett konferenciabeszédei
nek frissességén. szinte művészi érzékenysé
gű, de mérnöki pontosságú kérdésfeltevésein.
Varillon a tanításban biztonságosan konzer
vatív, a kérdésfeltevésben és a megfogalma
zásban azonban merészen mai és újszerű,

üzenetében pedig szívdobogtatóan friss és
aktuális. Az első keresztények boldog döbbe
netének anyagából készült hitének ruháját,
amelyet a tegnap még halott, de mára újra
élőnek tapasztalt Feltámadott öröme díszít,
önmaga készítette, s nem egy konfekciós áru
házban vagy színházi kelléktárban öltötte
magára. Minden szava hiteles, még ha a szi
gorú teológusok egy-egy mondata miatt kér
dőre is vonhatnák. esetleg redukcionizmussal
vagy poszt-zsinati fundamentalizmussal vá
dolhatnák.

Ezt a kötetet a lelkigyakorlatoztató papsá
gon kívül elsősorban az igényesen gondolko
dó fiataloknak ajánljuk; olyanoknak is, akik
távolodóban vagy közeledőben.de kívül áll
nak az egyház hivatalos keretein, s éppen a
mozdíthatatlannak vélt hagyományanyag ri
asztja el őket a belépéstől. Varillon könyve
nyitott, szélesre tá~t kapunak bizonyulhat
számukra (Márton Aron Kiadó, 1998).
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