
Szabásminta
Egy keresztény egzisztencia látásmódjáról (II. rész)

III.
Mi az igazság? A magyar nyelv folyamatos romlása és rontása idézte
elő, hogy úton-útfélen ezt halljuk, mindenféle banális, lényegtelen,
nemhogy kimondani, de még elgondolni sem érdemes mondat előtt:
Tudod, az az igazság, hogy… az az igazság, hogy ezt meg azt mondta az il-
lető; az az igazság, hogy nekem három vagy hat harisnya helyett tíz kell; az
az igazság, hogy — és ez mind nem igazság. Legföljebb vélemény. Min-
denki, aki így kezdi a mondatát, a semmit mondja. Nem érti az igaz-
ságot. Az igazság szó nemcsak szent, hanem a mindenkori filozófia
lázának hőmérője. A szív bősége nem azt jelenti, hogy azt mondok,
amit akarok, hanem amivel az életet s az értelmet szolgálom.

Mi az igazság? Jézus Krisztus ott áll Pilátus előtt és azt mondja: Azért
jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Erre a cinikus hatalom ezre-
dese, magabiztos tábornoka, kormányelnöke, államelnöke azt válaszolja:
„Ugyan, mi az igazság?” Magyarán — nincs. Nem ismerem. De ha en-
nél több volna is, nem nagyon érdekel. Ez halál. Mert vagy van igaz-
ság és akkor az az élet, vagy nincs, és akkor Camus-nek, a francia író-
nak van igaza: támasszuk a pisztolyt a homlokunkhoz. Mert nincs
értelme leélni egy emberöltőt azért, hogy megegyünk 2.500 csirkét, 66
mázsa marhahúst, és nem tudom hány szekér-derék krumplit. Szent
Tamás a világot gondolkodni tanította. Szent Ágoston föleszmélni a
szentre, a szépre. Keresztes Szent János arra, hogy életünk meredékein
mászunk fölfelé. És sorolhatnám. Ha valakinek nem lehet a szemére
vetni, hogy életellenes, akkor az az egyház. Alapítója az Élet.

Európa abból született meg, hogy az ember bűne a világ közepé -
be szúrta a keresztet. Európa a kereszt tövében született. Ez törté-
netileg, szociológiailag, filozófiailag bizonyítható tény. A kereszt
szellemisége tette a világot elviselhetővé, élhetővé, és a bűn, a tu-
datlanság, a gondolattalanság, a gonoszság teszi elviselhetetlenné.
Ez is tény. A keresztény egyházban sokan adták oda magukat máso-
kért; ők voltak a fogoly-kiváltók. Ez életellenesség? Az áldozat az
egyházban minden élet, nagyság és szeretet forrása, szétsugárzik a
„való” világban. Az egyházat meg lehet, és meg kell mérni beval-
latlan bűnei, sőt elkövetett gonoszságai alapján is. De az igazság az
egyházra van bízva. Jézus Péternek adta az igazság kulcsait.

A kozmosznak végül is ütni fog az utolsó órája (Jelenések köny ve).
A hazugságnak addig vannak komoly esélyei. Addig vérontást vér-
ontás követ, de a jobbulás reményei sem halnak el. A világ eltántorodott
a teremtéstől. Ezzel átadta magát a romlásnak, a lassú pusztulásnak.
Ahhoz Isten áldozata kellett, hogy ismét élővé legyen. Vissza kell tér-
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nie az elbitangolt világnak Istenhez. Ez az igazság. Az igazságot nem
lehet átírt történelmekkel megmásítani. Túldimenzionált, ideologikus,
szociológiai álmodozással meg mérlegekkel, de még manipulált
számadatokkal sem változik beismerés nélkül jóvá az, ami közmeg-
egyezés szerint rossz. Az igazság, akár elismerjük, akár nem, olyan kül-
sőleg is megmutatkozó belső fény, mint egy szám bizonyossága a ma-
tematikában. A matematika és a pártatlan tudomány elvezethet az
igazságig, de megáll a szent előtt.

�

De mi az igazság a szellemben? Tömérdek könyv jelenik meg. Min-
denfajta, s nem mind remekmű. Nem dolgom megmondani, ki író, ki
nem; ki szolgálja a szellemet, ki rombolja. De a szellemet az igazság
hite, tudata, valósága, egyetemessége teszi. Minden olyan mű, amely
igazságra törekszik, bármiről szól, ha nem is akarja, közelít Istenhez.
A művészet ösztönösen törekszik a Megnevezhetetlen felé. A művé-
szet valamiképpen transzcendál. A művészetben a létezés mintha a
majdani létre készülődnék. Majd ki fog derülni, hogy az ember, és min-
den dolog Istenért — vagyis az emberért — volt a világban. Ér te, miat-
ta pöfögött a vonat, ügettek a lovak, bégetett a nyáj, érte éltünk, lé-
pegettünk. Általa van jó ízlésünk. S ha rossz, gyanakodhatunk arra,
hogy baj van a hitünkkel. A hit nem annyi, hogy néha elmegyek a temp-
lomba, akár rendszeresen, hanem hogy átjár az isteni szellemisége.

A szellemben szabadság van, igazság és valódiság. De nincs sem-
miféle ideológia. A hit nem ideológia. A kereszténynek tapasztalata
van: hittapasztalata, amely más valóság, nem pedig kitalálás s — jó
esetben — nem beteges psziché. Az éppen létező egyház valósága
maga Krisztus, az ő kővetői, tagjai, nagyjai és kicsinyei, papjai, akik
szolgák. Az ideológiához ennek semmi köze. Az ideológia az érde-
kek spekulációja. A filozófia sem ideológia. Ha az, önmagát semmi-
síti meg. Az irodalom sem ideológia, a művészettörténet, az eszté-
tika sem az, hanem ábrázolása, leírása, kifejtése annak, ami egy
könyv, egy vers, egy kép, egy zenemű teremtett valósága. Itt konk-
rét dolgokról van szó. Mint ahogy konkrét az igazság is. Konkrét a
művészet, mert a mű, mint a teremtelt valóság, nem határtalan.

�

Egyszerűen gondolkodni jó és igaz. Becsaphatatlanok vagyunk, ha-
csak nem akarjuk, hogy becsapjanak. A jó fizikai munka fölér egy
átgondolt filozófiával. Csak a műveletek anyaga s módja más. Egy
bognár megpatkol egy lovat. A ló rögtön kipróbálja az új talpára
valót, dobog, ugrál rajta. Az esztergályos pontossága. Az ember te-
remtettségének szépsége, ritmusa, kontúrjai vannak. Nélkülük
ember és kozmosz elvész, összeomlik.

�

A hit, amely bennünk van, isteni, következésképpen Istenre mutat.
Jézus Krisztus a szabadság megtestesítője. Amikor úgy határozta meg
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magát, hogy én vagyok az Élet, akkor nem azt mondta, hogy a leg-
életszerűbb én vagyok, hanem mintegy értelmezhetetlent mondott.
Mert azt, hogy egy ember látható személye az Élet maga. Vagyis ez
a személy isteni lényegű. És így hagyta ránk az élet kenyerét. Ez ki-
fejezhetetlen szabadságot jelent. Az az igazán szabad szellem, aki pon-
tosan, egyszerűen meg tudja fogalmazni a legbonyolultabb dolgot
is, mert azt éli. Krisztus szabad szavai az Evangélium. Hinni nem
annyi, hogy néha elmondogatjuk ezt vagy azt az imádságot, hanem
hogy fölismerjük: a hit Isten bennünk, az elménkben, a testünkben,
az akaratunkban. Nem az isteni, hanem Isten maga. Hinni Jézusban
annyit tesz, hogy Ő bennünk a cselekvő szeretet, maga az élet. Mi-
vel belénk kívánkozik, képes arra, hogy ezt meg is tegye. A hit ugyan
kegyelem, nem mindenki kapja meg, de mindenki megkaphatná. A hit
a vallásgyakorlásban bontakozik ki az emberben, a vallás pedig a hit
kibontakozása által mélyül el. Mégis, minthogy bizonytalan embe-
ri körülmények között élünk, újra és újra választanunk kell. A hit abba
az emberi lélekbe nem tud behatolni, amelyik tele van önmagával,
a hit megvetésével, azzal a gyakori és különös (formájú) megátal-
kodottsággal, amely függetlenségnek, a tehetség(ek) védekező me-
chanizmusának, gőgnek, keserű csalódottságnak egyszerre tudja, mu-
tatja és hiszi magát.

�

Mi az igazság? A hit. Amely Krisztus. Aki hit által közeledik. Hit és
igazság belsőnk hangja. Ez a hang szükségszerűen és tévedhetetlenül
hívja elő szeretetünket. Szeretetünk pedig Istent követel, aki jön is. Ő
a forrás és a végkifejlet. Megteremtette az örök, ontológiai matema-
tikát, amelyhez azonban nem mindig tartja magát. Kinek-kinek azt a
karizmát, hajlamot, képességet, hivatást adja, s annyit, amennyit akar,
de azt használni kell. A használatlan ajándék szükségképpen mé-
reggé változik. Ez megront, eltorzul s eltorzít. Rosszabb az üresség-
nél. Az egyház Isten akarata, ezért — minden rossz ellenére, s az
ebből fakadó feszültségeket a hívőnek el kell szenvednie, szóval —
az Anyaszentegyház örök, csöndes izzásban él. Ha elnyomva, akkor
úgy. Ha fölszabadul, bár ez sosem következik be, mert valahol a vi-
lágban mindig ölik és üldözik, szóval, ha szabad, nagyobb a fenye-
getettsége, s ez alattomosabb. Mégis: az egyház Krisztus misztikus
teste. Nem azért, mert a hívők ezt mondogatják, hanem mert valóban
Krisztus a lényege, jelene és jelenléte. Mindenki, aki vállalja Őt, vál-
laltatik a végső időben. Vajon ha csakugyan a hit tesz igazzá, ez a köl-
csönösség nem az igazság cselekedete? Tudunk mi olyan eszméről,
rendszerről, amely kizsigerelés nélkül vállalja övéit? Hatalmi visz-
szaéléseiről nem is beszélve. Nem tudunk. Sosem fogunk tudni.

�

Lelkiismeretünk az igazság szószólója. Azt mondhatnánk, az igazság
a lelkiismeret. Az igazságnak számtalan formája van. Fölfigyeltem az
utóbbi időben arra a félreértésre, amely mind jobban terjed, hogy lel-
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kiismeret helyett lelkiismeret-furdalásról beszélnek. Ez a fogalom nem
létezik. Van lelkifurdalás, és van lelkiismeret. A lélek akkor furdal, hogy-
ha a lelkiismeret zaklatja. Azt akarja, hogy mást tegyen vagy hogy meg-
tegyen, vagy ne tegyen meg valamit. A lelkiismeret — más nézetből
— az igazság egyik arca. Másik arca a lelkesség. Lélek-tűz. Lélekkel
telítettség. Harmadik arca a várakozás szépsége. Az igazságnak szám-
talan arca van, csak egy nincs: sötét álarca. Az igazság arra kötelez min-
ket, hogy egymásban is keressük. Egymásban is megtaláljuk. Egymástól
is elfogadjuk. Szeressük meghallani s meghallgatni.

Látó tekintettel, eleven figyelemmel, csönddel és szavakkal, akár
Jézus, aki tudta, mi lakik az emberben. A tényleges valósághoz szabta
szavait, mondatait, paraboláit, beszédeit. Ő nem egyetemi katedráról
szónokolt, hanem a szenvedőknek, a kisemmizetteknek, az elnyomott
szegényeknek és kicsinyeknek beszélt. Az alázatosaknak. Alázat nél-
kül nem értjük az igazságot. Aki alázatos, nem maga alá rendeli, ha -
nem magát rendeli az igazság alá. Az igazság szép. Szépsége kiül az
ember arcára, szavaira, a testére. Az igazság megfogható. Látni lehet.
Ha van szemünk hozzá, tetszik nekünk. Nem csábít. Az igazság ké-
pében tetszelgő hamisság kelleti magát. Ha olyan abszolút úr az igaz-
ság, mint Jézus, semmire nincs szüksége. Ő van.

IV.
Ennek az írásnak az elején azt kérdeztük, miért kell megőriznünk lel-
künket. Aztán azt, mi a hit, mi a jóság, mi a szent. Átértünk a túlpartra
s nevén neveztük az igazságot. Elég sötét vizek fortyogtak alattunk.
A világ vizei. Semmi bizonyosságunk nincs arra nézve, nem lesznek-
e ezek a vizek sötétebbek. Jézus azt mondja a maga kérlelhetetlen rea-
litásával: Ha visszatérek, vajon találok-e hitet a földön? Lehet, hogy találni
fog egy csúcstechnológia uralta világot, amelyben azt sem fogják
tudni, volt-e valaha ember, akinek Jézus Krisztus volt a neve. Lehet.
De ha csak egy ember lesz, aki azt mond ja: „Ő az én Uram, Istenem!”,
az az egy ember lesz az egyház. Egynél pedig biztosan több lesz.

Ha az igazság neve Jézus Krisztus, akkor az igazság szent. Ha az
igazság szent, akkor mindenki, aki vallja, keresi az igazságot, mert
abban személyében érintett. Férfi, nő, gyerek vagy akár csecsemő.
Semmi sem igazolhatja, hogy egy csecsemő vagy egy halott — már
vagy még — nem keresi-e az igazságot. Még azt sem tudjuk, hogy a
halott mikortól halott. Egy neves filozófus, Paul Virilio az „eltűnés
filozófiáját” fejtegeti, és azt mondja: nemcsak Isten rejtőző, hanem az
ember is. Az ember ösztönösen él úgy, hogy lényegét elfödje a sze-
mek elöl. Szeret eltűnni. Elrejtőzni, még hangos nyilvánosság köze-
pette is, vagy ott leginkább. Tapasztaljuk, hogy akik mellett élünk,
akár évtizedekig is, nem tudjuk, kik valójában. Az embernek éppúgy
van titka, mint Istennek. Sőt, isteni a titka.

Székesfehérvárott megismertem egy búcsúvezetőt. 78 éves volt, a
felesége 75. Beszélgettem velük. Ott ültek kettejük ágya előtt egy kis
asztalka két oldalán, és az öreg, ráncos, csontos kezük kaparászva ke-
reste egymást az asztalon, míg megtalálta. Fél évszázada éltek egymás
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mellett. Az a szeretet, amely sugárzott róluk, mutatta, tudják is meg
nem is, kik, de már eleget tudnak egymásról ahhoz, hogy egy legye-
nek. Egyedül Isten tudja, kik vagyunk. És mi meg fogjuk tudni tőle.

Az igazság neve: Jézus Krisztus. Ha tehát az igazság Isten, akkor
Jézus lelke a Szentlélekkel, mint a Szentháromságos Isten öleli körül
igazságával a teremtést és benne minket. És mivel Isten szeretet,
mondja János evangélista, szeretet az igazság, s mivel a szeretet ir-
galom, az igazság irgalmas és irgalmaz.

Mi következik ebből? Hogy csak akkor van igazunk, ha szeretünk
és ha irgalmazunk. Nem akkor van igazunk, ha érvekkel valakit, va-
lamit valamiben legyőztünk. Érveink szeretet és irgalmasság nélkül ki-
hunynak, elfogynak, lényegtelenné lesznek. Véleményeink erről, ar-
ról, amarról lehullanak, elfoszlanak. A szeretet forrósága perzseli ki
belőlünk az oktalan versengést, a viszályt, az ellenségességet. És a sze-
retet, ez a perzselő szeretet, szerelem az igazság. Aki Jézus. Ő maga a
béke, a békesség. Ha nem ő a béke, akkor háború, ellenségesség, ha-
lál van. Csak a szeretet élet. A szenvedés nem a halál rokona, hanem
a szereteté. Aki szeret, szenved. Ha az egyház a szeretetről beszél, min-
den lényegesről beszél. Tehát ha az igazság neve Jézus, akkor Ő a mi
szeretetünknek oka, célja, reménye. Az emberinek alapföltétele. Ha len-
ne más mód az egészen emberi életre, azt s aszerint művelnénk. Jézus
nem szól soha embertömegről, emberanyagról. Ha embert mond, ak-
kor mindig egy embert ért rajta, akkor is, ha többes számban, sokak-
nak beszél. Istennek mind külön-külön forma és lényeg vagyunk, örök-
létre ítélve. Ha ember létezik, de Isten nélkül, mert Isten nincs, akkor
ábránd az egész. Ostoba, hiábavaló, félresiklott „égi”-földi erőlködés.
Az üdvösség Jézus Krisztus. A létezés középpontja, aki magába gyűjt
minden életet, s örökre. Magát a teremtést, az akárhány kozmoszt, s
maradéktalanul minden jót. Istennek ilyen eksztatikus szeretete, mint
Jézus, fölfoghatatlan, de a legvalóbb valóság. A mi szeretetünk foly-
tonos kísérlettől, próbálkozástól, kudarctól tarka. Mégis, minden új-
rakezdésünk, a legesetlenebb bánatunk is megejti Istent. Mivel Isten
a legcsekélyebb és a határtalan valóságoknak is ura és forrása.

Az orosz irodalom gyakori szereplői azok az ortodox misztikusok,
kiket igen messziről keresnek föl, hogy csak megérinthessék őket. Ez
történt Jézussal is. Az Evangéliumban olvassuk, hogy fölkeresett min-
den falut és minden várost. Ez azt jelenti, hogy szinte mindig úton volt.
Kitették elébe a haldoklókat, a betegeket, a járni képteleneket, a süketeket
és a vakokat, hogy legalább a ruháját érintsék gyógyulásuk reményé-
ben. Azóta is gyógyít közöttünk: a mi szeretetünkben, a csöndessé-
günkben is, és elhisszük neki: az igazi nagyság maga az odaadottság.
Isten úgy nagyhatalmú, hogy a Fiúban a leggyöngébb s gyöngédebb
gyönge. Az alázat erő? Az. Isten ereje. A gonoszság, a gyűlölet, a gőg
elbukik, miután pusztított.

�

Boldog az az ember, aki lélekben ma is pásztor.
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