
ménynek kell maradnia… Aki ember akar lenni, annak
kereszténnyé kell lennie.”

Alfred Delp szívügye volt, hogy a keresztények
a maguk hétköznapi környezetükben hitelesen és
meggyőző erővel jelenítsék meg Istent. Új ember-
ré válva kell az összeomlóban lévő világnak visz-
szaadniuk az elvesztett egyensúlyt. „Ti vagytok az
új egyház tagjai, az új apostolok” — szólította meg a
világi hívőket, figyelmeztetve őket: nekik kell fel-
kelteniük az emberek vágyát az értékek, az élet ér-
telme iránt, és késznek kell lenniük arra, hogy az
örök értékekkel szembesítsék őket. Olyan keresz-
ténységre vágyott, amely nem megy el jámbor
szemlesütéssel a világ nyomora mellett. Vitába szállt
azokkal a keresztényekkel, akik a vallásosságot ösz-
szekeverik a polgári jóléttel, és nem hagyják, hogy
az Evangélium krisztusi lelke felrázza őket. Hang-
súlyozta, hogy Isten és a vallás befogadására csak
akkor lesz ismét alkalmas az ember, „Isten hívását
csak akkor fogja ismét meghallani, ha nem kell ember-
telen, emberhez méltatlan körülmények között élnie”.

Az Evangéliumot nem csupán hirdette Alfred
Delp, de annak szellemében is élt. A II. világháború
idején munkaruhában kutatott a bombázások túl-
 élői után, bújtatta az üldözött zsidókat. Jezsuita-
ként hasonlóan gondolkodott, mint a protestáns lel-
kész Dietrich Bonhoeffer, aki feljegyezte: „Aki nem
emel szót a zsidókért, annak gregoriánt sem szabad éne-
kelnie.” Delp hirdette, hogy amíg az emberek nem
ismerik el Istent abszolút Úrnak, és nem szeretik,
addig „szükségszerűen megsemmisítik és megölik
egy mást, mert mindegyikük mást tart a legfőbb paran -
csolatnak, a legnagyobb értéknek és szeretetnek”.

Alfred Delp 1942 tavaszán találkozott Helmuth
von Moltke gróffal, aki az általa vezetett Kreslaui
Kör számára keresett a keresztény szociális ta-
nítást jól ismerő szociológust. Ez a szervezet mo-
delleket dolgozott ki Németországnak a háború
várva várt végét követő újjáépítésére. Delp fela-
data a társadalmi rend megújulásának kidolgo-
zása volt. A Moltke-kör felvette a kapcsolatot más
ellenálló csoportokkal is, így a Claus Schenk von
Stauffenberg gróf által vezetett szervezettel,
amely 1944. július 20-án sikertelen merényletet kí-
sérelt meg Hitler ellen. Négyen meghaltak, ám a
diktátor horzsolásokkal és dobhártyaszakadással
megúszta. Delpet ezt követően tartóztatta le a Ges-
tapo. Azt nem tudni, hogy a páter értesült-e a me-
rényletről, ő mindig tagadta ezt. Hat héttel a kí-
sérlet előtt találkozott ugyan Stauffenberg gróf-
fal, de még a bírósági ítélet is elismeri, hogy Delp
nem feltétlenül tudott Stauffenberg „gyilkos ter-
veiről Führerünkkel szemben”. Az ellene és a
Kreslaui Kör ellen lefolytatott perkomédiában
Delpet és Moltkét is halálra ítélte a náci bíróság.
Az ítélet szerint a páter „nagyon aktív volt a haza-
árulásban…, a nemzetiszocializmus csupa ellenségé-

vel, nyílt államellenesekkel” konspiratív tervezge-
tésben vett részt, és „tevékenyen” buzdította őket.
Alfred Delpet 1945. február 2-án felakasztották.

Hitvallását, amelyhez egész életében ragasz-
kodott, és a gyakorlatban is megélt, másfél hó-
nappal vértanúhalála előtt leírt, karácsony éjszakai
elmélkedései fejezik ki talán a legjobban: „Isten em-
berré lesz. Az ember nem isten. Az emberi rend meg-
marad, és kötelező marad. De már megszentelt. És az
ember többé és hatalmasabbá vált. Bízzunk az életben,
mert ennek az éjszakának a fényt kellett elhoznia. Bíz-
zunk az életben, mert nem egyedül kell élnünk, hanem
Isten velünk élt.” (Ford. Rosdy Pál; Új Ember Kiadó,
Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL

SABINO CHIALÀ: 
A MAI EMBER EGY KERESZTÉNY
SZEMÉVEL

Könnyen meglehet, hogy Sabino Chialà köteté-
nek magyar címe láttán kétség ébred az ember-
ben: a mai ember egy keresztény szemével? A ke-
resztény ember már nem is lehet „korszerű”? Mi
lehet az eredete ennek a megkülönböztetésnek és
távolságtartásnak, amelyet a cím sugall? A ke-
reszténység elveszítette volna társadalomfor-
máló erejét? Ha az érdeklődőt a magyar cím nem
riasztja el (hiszen a magyarra nehezen átültethető
eredeti — L’uomo contemporaneo. Uno sguardo
cristiano — talán egy árnyalattal fiomabb, kevésbé
direkt vagy provokatív), és rászánja magát, hogy
figyelmesen elolvassa az alig kilencvenhárom ol-
dalas kis kötetet, rájöhet arra, hogy az észak-olasz-
országi Boséban élő szerzetesközösség tagja nem
a monasztérium „elefántcsonttornyából”, mintegy
„védett” helyről hirdet aspektusváltást, hanem a
történelmi kontinuitás és a társadalmi folyama-
tok keresztmetszetében élő keresztény ember
szemszögéből emel ki válságtüneteket, s mellé-
jük állítja azokat a közkeletű hiedelmeket, ame-
lyek meggátolják a válságból való kilábalást.
Hogy mennyire nem a szerzői én és a kortárs em-
ber elkülönítéséről van szó, az már a kötet elején
nyilvánvalóvá válik: „...hogy világosabban, és anél-
kül fejezzem ki magam, hogy továbbra is az általános,
ezért könnyebben vitatható harmadik személy mögé rej-
tőznék — kik vagyunk mi? Mert »a mai ember« alap-
vetően mi magunk vagyunk, az »új nemzedékek« pe-
dig a saját tükörképeink.” (19.) A szerző emlékez-
tet arra, hogy a jelenségek bátor, keresztény ér-
tékekre alapozott megítélése nemcsak a másikra,
hanem önmagunkra is vonatkozik. A kritikai at-
titűd akkor lehet teljes, ha szempontjaimat áthatja
az önkritika.

Chialà világos, pontos és intenzív szövege elé ki-
hívás méltó előszót írni. Barbara Spinelli megvilá-
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gító erejű bevezetőjével eleget tett ennek a kihí-
vásnak. Chialà gondolatmenetéből a perspektíva
megváltoztatását ajánlja a figyelem középpontjá-
ba. Azt a perspektívát, amely a vertikális és ho-
rizontális vonalakból kirajzolódó mélységi di-
menziót nem önmagáért, a technikai bravúrért,
hanem a belőle kibontakozó emberi alakért al-
kalmazza. Spinelli kiemeli, hogy a rossz hír el-
hallgatásával nem kezelhető a probléma, a ne-
gatívum csak akkor válhat örömhírré, ha előtte
számba vettük és megoldottuk a problémákat. En-
nek előfeltétele az az okos bátorság, amely a rosz-
szat a jótól határozottan képes elkülöníteni.
Ahogy Chialà, úgy Spinelli is tisztán látja, hogy
a történelmi aranykor puszta légvár, hamis vé-
dekezési mechanizmus, amely csupán az embe-
ri elme konstrukciója. Minden kort a maga hi-
báival kell értékelni, s nemcsak értékelni, hanem
a korábbi tévedésekből tanulni is kell: „a mai em-
ber nyavalyái sem egyebek, mint variációk ugyanar-
ra a témára: a pokol soha nem odakinn van; az ítélke-
zés olykor járhatatlan út; az ítéletet valaminek a szol-
gálatában jó hírré lehet változtatni”. (17.)

Chialà nem áll be a kulturális és morális kilá-
tástalanságot hirdetők sorába. A szubjektum
problémáját, a globalizáció és a partikularizmus
együttes jelenlétét, a hitélet és a vallásgyakorlás
látszólagos súlyvesztését, az interperszonális
kötelékek gyors keletkezését és felbomlását olyan
jelekként értelmezi, amelyek egy jónak induló fej-
lődési irány zsákutcái felé mutatnak. Chialà a
közhelyszótárak olyan kincseit is számba veszi,
mint amilyen a „csak a szívedre hallgass!” fel-
szólítás. A szerző szerint eredetileg ez a tanács az
ember öntudatra ébredésére, az önálló döntés-
hozatalra való képesség kialakítására ösztön-
zött. Ez mindaddig pozitív fejleménynek tudha-
tó be, amíg a szubjektum helyesen észleli az én
határait, s a másik teremtményi mivoltának tisz-
teletben tartásával cselekszik. Hiszen a saját sza-
badságom csak a másik szabadságának tekin-
tetbevételével valósulhat meg. Rendellenesség ak-
kor tapasztalható, amikor a másikat „egy gomb-
nyomásra” kikapcsolhatónak gondoljuk, ha már
nem elégíti ki kíváncsiságunkat a globalizáció ál-
tal állandó tapasztalattá váló kultúraközi talál-
kozások esetében, vagy éppen érzelmi igényeinket
egy párkapcsolatban.

Chialà tudja, hogy a keresztény hitet megélők
számának csökkenése nem a szakralitás iránti
érzék gyengülését jelzi Nyugat-Európában, hi-
szen ezzel egyidejűleg egyre többen érdeklőd-
nek a keleti vallások spiritualitása iránt. Hatalmi
szóval, a tekintély erejével immár nem lehet át-
adni hitet és hagyományt. A legendás ’68-as nem-
 zedéktől az újabb generációk örökségül kap ták a
szkepticizmust, tagjaik tele vannak olyan rele-

váns és érthető kérdésekkel, amelyekre hiteles,
elfogadható válaszokat szeretnének kapni. Hogy
a kereszténység milyen erőtartalékokkal rendel-
kezik e tekintetben, arra a keleti kereszténység-
gel és bibliakutatással foglalkozó szerzetes Péter
és Pál apostol leveleinek egyes szakaszaival, va-
lamint azok értelmezésével válaszol. A keresz-
tény ember kinyilatkoztatásszerű prédikációk,
vagy a kommunikációs stratégia újratervezése
helyett hiteles válaszokat saját életpéldájával
adhat. Olyan életpéldával, amely magyarázat a
benne lakozó reménység okára, amelyben elfo-
gadja, hogy nem lehet minden kérdésre tökéle-
tesen kész válasza, amelyben benne foglaltatik
saját gyengesége és sérülékenysége. A keresz-
tény ember nehezen megvalósítható élete olyan
élet, amely minden kínjával és viszontagságával
abban a történelemben valósul meg, amelyben
Isten maga is megtestesült, és beteljesítette a
megváltás művét.

Chialà a kötet utolsó szakaszában Jézus és a há-
zasságtörő asszony János evangéliumában olvas -
ha tó (Jn 8,1–11) példázatának érzékeny egzegé -
zi sét adja. A szövegmagyarázat magvát ugyan jól
előkészítik azok a szempontok, amelyek a bírás-
kodók eljárásának jogtalanságát bizonyítják, de
az igazi centrumot Jézus ítélethozatalának mód-
ja, s annak tanulsága adja. A bíráskodók egyér-
telműen ürügyként vitték Jézus elé az asszony
ügyét, azzal a céllal, hogy sarokba szorítsák a Mes-
tert. Jézus látta, hogy egyetlen módon figyelmez -
tetheti a vádaskodókat: ha önvizsgálatra szólít-
ja fel őket a Törvény tükrében. Miután mindegyik
vádló elállt az asszony megkövezésének szán dé-
kától, Jézus és az asszony magukra maradtak a
színhelyen. Chialà nemcsak Jézus térben való
mozgásának, mozdulatainak jelentőségére (le-
hajol, a porba ír) figyel, hanem arra a momentum -
ra is, hogy magával az asszonnyal mondatja ki fel-
oldozásának szavait: „Rendkívüli eljárásmód, amely-
ben még a feloldozás sem passzív tárggyá, hanem egy
felszabadító folyamat aktív résztvevőjévé teszi a má-
sikat. Az asszony maga fejezi ki ezt először, mert kez-
di »érezni« a róla kimondott, a lábai elé írt szó jótékony
hatását. Hogy újra Istennel való kapcsolata alanyává
válhat.” (86.) Ahogy Jézusnak, a szövegben több-
ször idézett Ninivei Izsáknak vagy Szent Ágos-
tonnak, úgy Sabino Chialànak sincsenek illúziói
az emberrel kapcsolatban. Tudatában van annak,
hogy az ítélet fontos, de soha nem a bűnöst, ha-
nem a bűnt kell elítélni. S a legutolsó szó soha nem
az ítéleté, hanem a megbocsátásé lehet, amely ki-
zárólag a feltétel nélküli szeretet által lehetséges.
Még van hova fejlődnünk. (Ford. Pintér Judit; Ben-
cés Lelkiségi Sorozat 52, Bencés Kiadó, Pannon-
halma, 2013)

IKKER ESZTER
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