
ADRlENNE VON SPEYR

Adrienne von Speyr 1902
ben született Svájcban,
protestáns családban. Or
vosként dolgozott, 1940
ben Hans Ursvon Baltha
sar hatására katolizált,
akivel huszonhét éven át,
1967-ben bekövetkezett
haláláig dolgozott együtt
azáltaluk alapított Johan
nes Gemeinschaft nevü
világi intézményben; mint
egy hatvan közösen írt
müvet publikáltak. A fordí
tás alapjául szolgáló ki
adás: Passion von innen.
Johannes Verlag, Einsie
dein, 1981.

MAI MEDITÁCiÓK

Eucharisztia és
/szorongas

"Ez az én testem" - e szavak által az Úr a tartósságnak egy új for
máját adja emberségének. Mégpedig olyan határtalan tartósságot,
melyen az sem változtat semmit, hogy ha egy időn át nem ünnep
lik az Eucharisztiát; mert az Úr ugyanúgy átadja az egyháznak a
kenyérré való átváltoztatás gesztusát, mint a kenyérben való jelen
létét. Az Oltáriszentség teljes valósága benne van az Igében, mely
ugyanúgy megőrzi aktualitását, akár bemutatnak szentmisét e pil
lanatban, akár nem.

Itt az Úrban egy k ü l őnős szorongás ébred: ő, aki most Isten
és ember és kenyér, e kenyérben egyfajta szűkösségnek van
alávetve, melyből egyedül az emberek hite szabadíthatja ki.
Amikor az emberek valóban hisznek eucharisztikus jelenlété
ben, akkor az Úr örül életformájának. De hányan fogják ezt
megérteni? Mindvégig megvan a szabadságunk, hogy fölismer
jük vagy tagadjuk. Az Atyaisten mindöröktől fogva tudja, hogy
válaszunk igenlő lesz vagy pedig tagadó. A Fiú ellenben egyre
inkább elmerül a tiszta emberségben; lemond tehát a vála
szunkban való bizonyosságról, hogy teljesen szabadon hagyja
azt , minden megszorítás nélkül. Nem kell úgy éreznünk, hogy
a mi szabadságunkat magában foglalja az övé; ez egy kis bi
zonytalanságot adna nekünk, és leszűkítené azt a szabadságot,
amit el tudunk gondolni. Így az ő létezése az Oltáriszentségben
bizonyos értelemben függóben van, és ez az, ami most szoron
gást ébreszt benne.

Igaz, testét ellenségei kezébe adja majd, hogy keresztre fe
szítsék. De ennek a testnek megvannak a természetes védekező

képességei. Nem úgy, mint az eucharisztikus test, mely egy
szerre a tehetetlenségig odaadott test, a legvégsőkig, minden
korlátozás és megszorítás nélkül. Igen, ez az Oltáriszentség: a
fenntartás nélkül odaadott test ; de ez még nem határozza meg,
hogy elfogadják-e vagy nem. És mégis, csak azért adatott ilyen
módon, hogy magunkhoz vegyük; olyannyira, hogy az Eucha
risztia csak ez által az elfogadás által valósul meg a maga tel
jességében. Az Urat magunkhoz véve, a magunk módján segít
jük, hogya Fiú visszatérjen az Atyához, mert hitünk hozzájárul
ahhoz, hog y küldetése tökéletes hatást fejtsen ki. Így az Oltári
szen tségben az Úr küldetése egy megkötözött, megbilincselt
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küldetés. A tehetetlenség küldetése, melyet csakis az emberek
jóakarata és hite foghat át és védelmezhet.

Sőt azt is mondhatnánk, a megtestesülés volt az a lehetőség,

hogy egy küldetés egészen az Atyában teljesedjék be, bár evilá
gon, de mindig a Megváltás sikerének isteni előre tudásával. Az
Oltáriszentség pedig e küldetés szívében helyezkedik el, de ott
mint egy önmagában álló küldetést alkot, az emberek hatalmára
bízva; hallatlan ajándékot kapnak, de azt várják tőlük, hogy be
fogadják azt; nemcsak éhségük csillapítására, hanem a hitnek
engedelmeskedve. Meddig jut el ez a hit? .

Ott van János szorongása is: az a szorongás, mely nem ismeri
önmagát; a szeretet szorongása a szeretet miatt. Látja, hogy az
Úr újból bőkezűen osztja szét magát, ennek a módját nem érti,
csak azt látja, hogy ez a bőkezűség, mint egy példázat, az eljö
vendő halált jelzi. Megszokta már, hogya Mester szeretete meg
haladja őt, és mindig fantasztikusabb dolgokat talál ki. Már azt
is elég hihetetlennek találja, hogy arra hívta meg őt az Úr, hogy
részt vegyen műve teljesítésében. Most pedig tudja, hogy ez a
mű még fölfoghatatlanabb, mint ahogyelképzelte. A teológiának
volt ideje, kétezer éven át, hogy az esemény szakadékát, nyers
mivoltát szájunk íze szerint alakítsa. A kortársak először minden
átmenet nélkül, a csupasz tény előtt találtak magukat: a kenyér
test. Jánosnak az az érzése, hogy a szeretet őrültségének szívé
ben van, melyet semmiféle értelem nem képes megvilágítani.
Mindeddig az Úr teste számára olyan volt, mint Lelkének zálo
ga; mialatt az Úr keblén pihen, ennek a Léleknek megtestesülé
sét is érzi; érzi, amint a Mester szeretete elárasztja őt, és hogy
egész tanítását, mint egy edénye, mennyire magában foglalja ez
a test. Azt is érzi, hogy ha most ezt a testet kenyér formájában
kell elképzelnie, és meg kell ennie a Kenyeret, hogy megízlelje a
Testet; ezáltal az Úr Lelkét is megkapja. De mindez a hit számá
ra mégis egy teljesen új ugrást jelent, melyet János természetesen
könnyebben tesz meg, mint mások, mivel mindig is abból élt,
hogy hitét az Úr felülmúlja. Hogy az Úr Lelkét a Kenyér színe
alatt lévő Testén keresztül méltó módon befogadja, rábízhatja
magát hitére, a hit kegyelmére. Azelőtt, minden bizonytalansá
gában, megkérdezhette az Urat. Most magához kell vennie a Ke
nyeret, hogy választ kapjon. Ugyanis nagyon jól tudja, hogy az
Úr Teste hordozza Lelkét, és nem feltételezi azt, hogy Lelke nél
kül adta volna nekünk Testét az Úr.
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*Adrienne kifejezése,
amivel saját

elhagyatottságának
állapotait leírta.

~

Az Ur eucharisztikus
tapasztalata
Az Úr először is nagy fizikai ürességet érez; hirtelen támadt gyön
geség borítja el, mintha meg lenne fosztva minden erejétől, még a
test bármilyen érzésétől is, a mozdulatok pontos érzékelésétől, is
tensége és embersége közötti bármiféle koordinálástól. Mintha
most minden ereje átáramlott volna a kenyérbe. Amíg e szavakat
kiejti: "Ez az én testem", a kenyér még idegen számára. Csak azt
érzi, mint a vérfolyásos asszony csodája esetében, hogy erő áradt
ki belőle, a csoda ereje. És mivel arról van szó, hogy a kenyeret tes
tévé változtassa, minden ereje átáramlott abba. Most az ereje a ke
nyérben van. Ha egy teremtmény hirtelen felnőtté válna, anélkül,
hogy gyermekkora lett volna, semmiféle szokással nem rendelkez
ne a testét illetően, és nem tudná azt úgy használni, ahogy szeret
né. Ugyanígy van az Úrral is: ott van e kenyér mellett, mely magá
ban hordozza erejét, de még nem szokott ehhez hozzá. A lebegés
nek egy pillanata ez, amikor átadta emberi erejét a kenyérnek, és
most ő maga csak kérdésként létezik: még nem vonult át a kenyér
állapotában. Így nemigen tudja, hogyan lesz tovább. Továbbra is
embernek kell lennie tanítványai között, akikkel most elkölti ezt a
vacsorát, és mégis, ugyanakkor egy egészen más helyen van.
(Mint amikor, a lyuk*-ban, egészen természetes módon kell beszél
getni és nevetni a körülöttünk lévőkkel, látszólag részt venni min
denben, mialatt egészen máshol vagyunk. Az Úr számára ez a
'máshol' a kenyér).

De van ennek egy másik oldala is: ennek az új eucharisztikus
létezési módnak kibontakozása az Úr öntudatában, és ez a ki
bontakozás valamiképpen a föltámadáshoz hasonlítható. Mindez
azonban csak azután, amit most átélt: a kereszt rendkívül erős

tapasztalatának megfelelő élményben - "kezedbe ajánlom lelke
met" - egy pillanatig teljesen átélte azt a mindent meghaladó
megpróbáltatást, amit az eucharisztikus jelenlét megkíván. A ke
reszten minden fizikai erejét fel fogja emészteni a halál; de sza
vával már most előhívta erejének ezt a felemésztődését, és áthe
lyezi a Kenyérbe azt a képességet, ami abban most kibontakozik.
Nem olyan ez, mintha a Kenyér testként egyszerre csak önálló
létezésbe kezdene, és mintha az Úrnak utólag kellene alkalmaz
kodnia ehhez, egy újabb átIényegülésben. Inkább a Kenyér el
nyeri azt az erőt, hogy az Úr Teste legyen mint abszolútum, és
azt az erőt, hogy átadja az Úr Lelkét, megint csak mint abszolú
tum. Ennek az erőnek a hatása az embereknél relatív: minél in-
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Kézirat-fakszimile
Sík Sándor

hagyatékából
(A Szentírás

költészete, 1926)

kább hisz és szeret valaki, annál nagyobb. És mialatt az Úr élővé

lesz a kenyér színe alatt, az erő arra is visszaárad, ak i kiejtette
az átlényegítés szavait. Visszatérés ez, amely akkor valósul meg,
ha azok fogyasztják el a Kenyeret, akik hisznek és szeretnek.
Nincs tehát olyan pillanat, amikor az Úrnak küldetéséró1 és az
Atyának szóló engedelmességéről való öntudata csak a Kenyér
ben élne, anélkül hogy Benne is megvolna, aki az Igét kimondó
Ige. Hanem mindaz, ami benne mint Igében volt, megmarad és
újjászületik benne, a Kenyérben pedig szavának ereje által ; még
pedig az eucharisztikus keretek k öz ött, melyet ő maga alapított.
A Kenyér nem testének egy része, hanem egész teste, ami magá
ban foglalja egész Lelkét is, de egy olyan viszonyban a Kenyér
rel, melyet ő maga alakított ki.

Testéről ugyanúgy nincs egy második érzése, mint ahogy az
Atyában élve sincs kettős érzése a testéró1 (egy benne és egy az
Atyában). De - és ez benne foglaltatik a testvéri szeretet paran
csában -: mivel tudja, hogy teste e Kenyérben van, van eucha
risztikus testének egyfajta meghosszabbítása a megtestesült Test
ben; és csakis így valósítja meg a testi mivolt két formájának tel
jes egységét. Érzi azt, hogya hívők elfogyasztják: ez egyrészt
ahhoz hasonló, mint a csoda során erejének elveszítése, másrészt
mint vágyának legmagasabb fokú beteljesedése, ami az Eucha
risztiában csak létrejöhet: mivel testi engedelmessége által az
Atyához vezetheti azokat; akik hisznek benne. Eloszlik bennünk,
és ezt mint a bennünk kiváltott hatást érzi, nem mint a felbom
lás folyamatát. Ez nagyon hasonló tapasztalat ahhoz, mint ami
kor a szeretett tanítvány feje a keblén pihent. Az Úr életben ma
radt testének titka van itt: 6 nem akar elválni sem a testi öröm
től, sem a testi szenvedéstől, mindaddig, amíg a múló világ és
az Oltáriszentség fennáll.

Muraközy N6ra fordításai
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