
Suffragium carnis
Az újszülött ott fekszik a földön, meztelenül. Mellette térdel az
anya, aki nemrég a világra hozta, s a férfi, aki elvállalta felnevelé-
sének a feladatát. A test rásimul a földre, s ahol csecsemő és talaj
érintkezik, ott fény támad. Klasszikus, jól ismert karácsonyi ábrá-
zolás, amely elképesztő szimbolikus mélységekkel bír. Kép, ame-
lyet ismerünk, ám talán soha nem gondolunk végig.

�

A középkori spiritualitás és misztika számára igen kedves téma a
karácsony ünnepe, azon belül is ez az ábrázolás, amely eltér a bib-
liai narratívától. Ha az ikonográfiai típus gyökereit keressük, min-
den bizonnyal két név kell, hogy eszünkbe jusson: Assisi Szent Fe-
renc és svédországi Szent Brigitta.

Umbria szentje kapcsán nem pusztán a grecciói jászolállításra
gondolhatunk, hanem halálának az órájára is, amikor kérte, hogy
vetkőztessék le, s így fektessék a földre. A gesztus nem pusztán any-
nyit fejezett ki — amit mindannyian könnyen megérthetünk —, hogy
Isten elé lépve a szegénység köntösét szerette volna viselni. A Nap-
 himnusz költője saját versének a sorait teljesítette be:

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad…

(…)
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,

Akitől élő ember el nem futhat.
(Sík Sándor fordítása)

A minket hordozó föld az anyánk, a testünket utolérő halál pedig
a testvérünk — a test és a talaj találkozásakor e kettő egybeöleli az
embert, s így adja át a Teremtőnek. A születéskor csupaszon a föl-
dön fekvő csecsemő képe már magában hordozza a halál próféciá-
ját — sőt mi több, az életét!

�

Brigitta a nagy misztikus, aki maga is szülőanya volt. Elképesztően
sokrétű, sokszorosan vizsgált és értelmezett örökséget hagyott
hátra a Revelationes könyveiben. Különösen személyes és érzékeny
módon szól Máriáról, az anyáról, akit kivételesen közel érez magá-
hoz. Saját életének érzéseiből és átélt tapasztalataiból kiindulva
képes megírni a születés misztériumát annak a szemszögéből, aki
szó szerint magában hordozta a Titkot. [Mária,] „Hozzád küldte el
az Atyaisten a vele együtt örök és egyenlő Fiát, aki beléd költözött
akkor, és a te húsodból és véredből vett magára emberi testet. Azon
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az áldott órán Isten Fia benned a te fiaddá is lett, minden tagjában
elevenné vált anélkül, hogy elvesztette volna isteni fölségét” (XII.
könyv, 1. imádság).

Brigitta érzékeny lelke megsejti, hogy a születésekor a földre fek-
tetett Megváltóban a szentírási képek sokasága kapcsolódik egybe.

�

„Az Úristen megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte
az élet leheletét” (Ter 2,7). A föld valóban anyja az embernek: a Min-
denható fazekashoz hasonlóan formálja meg belőle önnön képmá-
sát, akiben szó szerint találkozik ég és föld. Az allegorikus értel-
mezés innen vezeti le mikrokozmosz-voltunk elgondolását: mi
vagyunk azok, akikben a négy őselem Isten rendeléséből tökéletes
egységre jut. A föld, az annak alakítását lehetővé tevő nedvesség, a
víz, az Úr kezének tüze és az orrunkba lehelt lélegzet-lélekzet eggyé
tesz bennünket a világgal, amelyben élünk — és eggyé Istennel, aki
így teremtett meg minket.

Van olyan rabbinikus magyarázat, amely szerint a Magasságbeli
a négy égtáj felől gyűjtötte egybe azt a földet, amelyből megformált
bennünket. Azért tette ezt, hogy a világban bárhol otthon lehes-
sünk. Milyen szépen rímel ez Tamási Áron ábeli gondolatára, mi-
szerint: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”. De ez az otthon-lét magában foglalja végül nővérünket, a
halált is: bárhol találjon bennünket, földanyánk minden helyen sze-
líden magába tud fogadni bennünket. Születés és halál mezsgyéje
tulajdonképpen az anyaméh és a kozmosz határvonala, az életünk
pedig bejárja ennek mindkét oldalát.

�

A lángoló, de el nem égő csipkebokor Máriának, a szűzi anyának a
jelképévé vált. Ő az, akiben Isten jelenlétének a tüze, az eleven Sze-
retet a legmagasabb hőfokon lángolt, kárt mégsem tett benne. Bri-
gitta látomásában ezért mondja Jézus: „Ebből a bokorból jöttem elő,
Mária szűzi testéből véve magamra az emberi természetet” (II.
könyv, 10. fejezet).

Eszünkbe kell, hogy jusson, miért is szólalt meg Isten a csipke-
bokorban. „Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát és hal-
lottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát; igen, ismerem
szenvedését. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak
hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas or-
szágba…” (Kiv 3,7–8). A lángoló, de el nem égő bokor Isten csodá-
latos irgalmasságának, emberhez hajoló jóságának a helye.

A betlehemi istállóban az érzékszerveinkkel el nem érhető, de
szüntelenül jelenvaló és minket látó, halló, ismerő, kiszabadító, ér-
tünk alászálló Isten mutatkozott meg előttünk emberi testben. Egy-
kor a juhokat őrző Mózes (lásd Kiv 3,1) találkozott vele, karácsony
éjjelén pedig a pásztorok járulnak elé (Lk 2,8–20). A Jó Pásztor így
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tárja fel önazonosságát a világ előtt: ő a Megváltó, a Szabadító, aki
nekünk, értünk született Betlehemben (lásd Lk 2,11). Mária égő
csipkebokrának földmélybe fúródó gyökerein keresztül hatol le lé-
tezésünk alapjaiig. A hitvallásban megörökített alászállás a pok-
lokra, s az arra következő feltámadás tulajdonképpen mag-szerűen
ott van a karácsonyi történésben. A tertia die döbbenetes erejű vál-
tozása már ekkor megkezdődik. „És megérzik a fényt a gyökerek /
És szél támad. És fölzeng a világ” (Pilinszky János: Harmadnapon).
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóaka-
ratú embereknek!” (Lk 2,14).

�

Szegény Jézus megpihen
Szűz Mária öliben

Szűz Mária ringatja
Ölelgeti, siratja

Édes lelkem, kis Jézuskám,
Hát így jöttél vissza hozzám!

Sík Sándor keresztútjának XIII. állomása összekapcsolja az ör-
vendező és a fájdalmas anyát, Betlehemet és a Golgota hegyét.
Ugyanez az első hallásra felfoghatatlan, az üdvösség rendjében
azonban mégis őseredeti kötődés ott él már Brigitta írásaiban is.
Mária kétszer tartotta ölében gyermekét, kétszer takarta vászon ba-
lepelbe, kétszer fektette le testét megpihenni: Dávid városában és a
jeruzsálemi sírkertben.

Az ikonográfia tudatában van ennek az egységnek. A Kisded pó-
lyája nemegyszer az egyiptomi halotti gyolcshoz hasonlatos, annak
megkötő szalagja pedig piros, utalva a kereszt szenvedésére, a ki-
ontott vérre. A jászolt pedig sokszor szarkofágként festik le, sőt nem
egy ábrázoláson azt látjuk, hogy az tulajdonképpen nem más, mint
a Szent Sír építményének a kicsinyített mása.

Krisztus születése drámai, s nem mesés-idilli, ahogyan azt nem -
egyszer a pasztorálok zenéje, a családi ünnepek meghittsége sugall -
ja. Soha nem volt és lesz ennyire igaz a mondás: „Minden kezdet-
ben ott rejlik a vég, és minden végben ott rejlik a kezdet”. Isten
születése és halála — az ember születése és halála. A végső titok,
amelyben feltárul előttünk az Irgalmasság arca, az emberré lett Fiú.
„Én vagyok az alfa és az ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a
vég” (Jel 22,13). Az éj közepén meggyúló apró karácsonyi fények
húsvét örök fényárját hirdetik.

�

Ennek az egész történésnek szívében ott áll, sőt előttünk fekszik a
földön a test. Érdemes felidéznünk a Tertullianusnak tulajdonított
írás, a De resurrectione carnis magával ragadó gondolatát: „Az em-
beri természet általános alakjából kívánok kiindulni a test védel-
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mében. Nézzük meg közelebbről a keresztény név tulajdonképpeni
formáját: minő kiváltság jut osztályrészéül ennek az alacsony rendű
és alantas szubsztanciának. Elég lenne csak annyit mondanunk,
hogy egyetlen lélek sem nyerhetné el semmiféleképpen az üdvös-
séget, hogyha nem hinne, midőn a testben van. Ezért hát a test az
üdvösség tengelye, mivelhogy amikor a lélek Istenhez kötődik, a
test az, amit lehetővé teszi, hogy Isten kiválassza” (VIII, 1–2).

Az ókeresztény szerző ezután a szentségek dinamikájára utal: a
testet öntik le vízzel, s a lélek tisztul meg; a testet kenik meg, s a lé -
lek nyer erőt; a testet táplálja a kenyér és a bor, hogy a lélek erő-
södjék Krisztus testétől és vérétől. A feltámadás pedig ennek az
egyesítő köteléknek a másik oldalát tárja elénk: a lélek sem dicső-
ülhet meg a test nélkül. A test szent és dicsőségre rendeltetett. Krisz-
tus testében telik be üdvösségünk — a testben, amelynek a mi testünk
is tagja.

�

Apránként megértjük, hogy karácsony megünneplése nem egy-
szerű emlékezés vagy jámbor vallásgyakorlat, még kevésbé vala-
miféle érzelmi megérintődés felszínes pillanata. Szó szerint radiká-
lis, a gyökereket érintő, a gyökerekig hatoló ennek a napnak a
Misztériuma. Ha van a kereszténységnek egyedesítő jele az egyis-
tenhívő vallások körében, akkor éppen itt leljük azt fel: a megtes-
tesülésben. Bizonyos értelemben a Szentháromság és az üdvösség
kinyilatkoztatása is ebben a Titokban lesz teljessé: „az embereknek
Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik
az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek (vö. Ef 2,18; 2Pt
1,4)” (Dei Verbum, nr. 2). Azért van ez így, mert „Jézus Krisztus, a
megtestesült Ige, az »emberekhez küldött ember« (…) véghez viszi
az üdvözítő művet, melyet az Atya bízott rá. (…) Ezért Ő — akit, ha
valaki lát, az Atyát is látja (vö. Jn 14,9) — egész jelenlétével és min-
den megnyilvánulásával, szavaival és tetteivel, jeleivel és csodái-
val, főként pedig halálával és a halálból való dicsőséges föltáma-
dásával, végül az igazság Lelkének elküldésével beteljesítvén
tökéletessé teszi a kinyilatkoztatást, és isteni tanúsággal erősíti meg
azt, hogy velünk az Isten, hogy kiszabadítson minket a halál és a
bűn sötétségéből s föltámasszon az örök életre” (Dei Verbum, nr. 4).

Simeon próféciájának ekként bomlik ki az igazi mélysége: „Íme,
ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz,
amelynek ellene mondanak, (…) hogy kiderüljenek sok szív titkos
gondolatai” (Lk 2,34–35). A megtestesülés botránykő és nagy jel.
Nem véletlen, hogy János apostol első levelében a lelkek megkü-
lön böztetésének aranyszabályaként a következőt fogalmazza meg:
„Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely
vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van” (1Jn 4,2). A hit
próbája, az üdvösség tengelye és sarokvasa a test.

�
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Napjainkban újra hangsúlyossá kezd válni a test kérdése. Ez leg -
utóbb akkor vált nyilvánvalóvá, amikor idén napvilágot látott a Hit-
tani Kongregáció Placuit Deo kezdetű, a krisztusi üdvösség néhány
szempontját megvilágító, elmélyítő dokumentuma, amelyet maga
a pápa is kézjegyével látott el. A 2. pontban, a kulturális átalakulá-
sokat vizsgálva így fogalmaz a szöveg: „Ebben a távlatban nehézzé
válik az, hogy megragadjuk az Ige megtestesülésének az értelmét,
melynek révén — értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért — a
Fiú az emberi család tagjává vált, magára öltve testünket és törté-
nelmünket”. A háttérben két kortárs szellemi áramlat áll, amely a
hívők gondolkodásmódját is jelentősen befolyásolja. Ferenc pápa
igehirdetésének a szófordulatait alkalmazva egyfajta újpelagianiz -
mus sal és újgnoszticizmussal állunk szemben. Az elsőnek a kere-
tében „a teljesen autonóm egyén önmaga üdvözítésére törekszik, és
nem ismeri el, hogy létének legmélyén Istentől és a többiektől függ.
Így az üdvösséget az egyén erejére vagy a pusztán emberi struk tú-
rákra bízza, amelyek viszont képtelenek befogadni Isten Lelkének
újdonságát.” Az újgnoszticizmus pedig „egy merőben belső, szub-
jektivizmusba zárt üdvösséget képvisel. Ez abban áll, hogy valaki
»az elméjével Jézus testén túlhaladva, az ismeretlen istenség titkai
felé« emelkedik. Ily módon arra törekszik, hogy megszabadítsa a
személyt a testtől és az anyagi világtól, melyekben már nem fedezi
fel a Teremtő gondviselő kezének nyomait, hanem csak egy értel-
metlen, a személy végső önazonosságától idegen és az ember ér-
dekei szerint megváltoztatható valóságot lát” (nr. 3).

Mennyire könnyen megtanuljuk az egyház- és teológiatörténet
fejezeteit — és mennyire képtelenek vagyunk felismerni azokat a
jelenségeket, melyek arra mutatnak, hogy itt és most, mi magunk is
beleesünk a már ismert, és gyakorlati, kortárs megvalósulásaikban
mégsem felismert látásmódok csapdájába.

�

Újból ideje van a „suffragium carnis”-nak (De resurr. VIII, 1), a test
melletti állásfoglalásnak, kiállásnak, igen, a test apologetikájának.
Erre a célra sajnos alkalmatlan az, amit sokan (tévesen) a „test teo-
lógiájának” neveznek, mert az valójában megengedhetetlen módon
egyenlőségjelet tesz a testiség és a nemiség közé, elfeledkezve arról,
hogy a caro nem sexus, és bár a nemiség a testiség lényegi dimenzi-
ója, de messze nem azonos azzal. Annak vagyunk szemtanúi, hogy
egy szélsőségesen „átszexualizált” kultúra belevájja karmait a hívő
gondolkodásba — miközben látszólag a hit erejével és védelmében
szólalunk fel, valójában megadjuk magunkat a torzult közgondol-
kodásnak, amely a testre nézve állandóan szexualitást lát. Pedig a
test maga az élet: születés és halál, föld és ég, szenvedés és gyó-
gyulás, erőtlenség és erő, határ és találkozás. Krisztus meztelen
teste ott hever a földön. Isten alászáll, s testből való létünk végső
fundamentumaiig ereszkedik: megismeri az éhséget és szomjúsá-
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got, a vágyat és az önmegtagadást, a szeretetet és az áldozatot úgy,
ahogyan az csak a testben lehetséges. A test az, ami lehetővé teszi,
hogy Isten kiválassza és az üdvösség felé vezesse a lelket, a teljes
embert — ahogyan a 3. század eleji szövegünk ezt megfogalmazta.
A test az érintés és a megérintődés. A keresztség vize, a kenet olaja,
az oltár kenyere és bora a test ünnepi, hatalmas, allelujás hitvallása,
messze túl mindazon, amit egy kiüresedett és elferdült vízió a „tes-
tiség” fogalmához köt.

�

Kortárs kultúránk és adott esetben lelkiségeink, mozgalmaink nem
tudnak mit kezdeni a testtel. Vagy kiiktatják (újgnoszticizmus),
vagy kizárólagossá teszik (újpelagianizmus), vagy egyszerűen csak
nem értik meg, mit is jelent a testiség, a „földből való” első ember,
akiből és akiben meg kell születnie a második, a „mennyből való”
embernek (vö. 1Kor 15,47). Márpedig ha elveszítjük a testet, annak
helyes, valódi és átfogó, „katolikus” (vagyis: egész szerinti) értel-
mét, akkor elveszítünk mindent. A sarokvas kifordul az ajtófélfá-
ból, a tengely kilendül, s miközben látszólag egyre többet és szeb-
bet és mélyebbet mondunk a testről és a testiségről, míg egyre
job ban elmélyedünk elemzéseinkben, valójában csak pőreségünk
válik mindinkább nyilvánvalóvá. Nincsen az a fügefalevél, ami szé-
gyenünket eltakarja.

�

Úgy élj, hogy a lelked is test legyen
melyen színeket ver vissza a nap.
Foglalj magadnak tért a levegőből,

határozott helyet az ég alatt.

Mert semmi vagy, ha nem vagy ellenállás.
Vigyázz, ne fújjon rajtad át a szél!

Őrizzed árnyékodban szent, komoly
s nyugodt dolgok biztos lélekzetét.

Babits Mihály Ha nem vagy ellenállás… című verse megrendítő
egyszerűséggel mutatja fel nekünk a test titkát. Testiségünk hor-
dozza azt, amitől „ellenállássá” leszünk. A gravitáció hatalma alatt
álló test — egészen a héber bászár szó értelmében — magában rejti
a mulandóságot, a halandóságot, ugyanakkor azt a fajta szemé-
lyességet és egyediséget, ami nélkül nem lennénk azok, akik va-
gyunk. Testtel bírni teher. Testtel bírni ajándék! Létbe gyökerezte -
tett ség, az ellenállás harca és a megőrzés szépsége. Határozott hely
számunkra a levegőből, kiszakítottság a semmiből, felület, amelyen
tükröződhet a másik és a Másik.

Krisztus földön fekvő, meztelen teste Betlehemben és a Golgo-
tán — a nagy Ígéret beteljesülésének a jele, az út a feltámadott,
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Szentlélek által áthatott testiség felé. Az ösvény elején ott áll Isten
— a zarándoklás végén pedig a testében feltámadott ember. Dina-
mika ez, amelyben ott zeng az igazság: „a látható a láthatatlanból
lett” (Zsid 11,3). A látható pedig nem foszlik szét újra és megint a
láthatatlanságban. A lett perfectuma a lehető legnyomatékosabban
tárja elénk teremtés, megváltás és üdvözítés sorát. Ennek elfogadása
a hit mércéje. A karácsonyi jászolban tényleg az Igazság fekszik!

�

Ideje van a laus carnis humanae-nak, az emberi test hívő dicséreté-
nek. „Igaz, hogy ezt a testet megannyi vétek megkísérti, és meg-
gyötörve alávettetik megannyi sebesülésnek, ám mégis ez a test az,
amely énekli a mennyei zsoltárokat, amelyből a dicsőséges vérta-
núk lesznek, amelyet előresegít Teremtőjének látogatása, s amely
még a Szent Megváltó keresztjét is fogadta: méltó, hogy lelki jövőt
higgyünk a számára, hiszen már halandóként is oly sok adomány-
nyal ellátva dicsekedhetik. (…) Úgy hiszem, az isteni irgalmasság
rendelte úgy, hogy a test a léleknek legyen alávetve, a lélek pedig a
testnek, és ezek együttesen szemléljék teremtő Istenüket.” Cassio -
do rus a De anima című művének a 16. fejezetében fogalmaz így, s ki-
tapintja a dolog szívét: az ember mint test és lélek Istennek a kép-
mása, s a megtestesülésben Azzal találkozik, aki Isten „dicsőségének
kisugárzása és lényegének képmása” (Zsid 1,3).

A test teológiája ekként bontakozik ki előttünk: a test és a lélek a
kegyelem helye, az Istennel való találkozás szentélye, az emberlét
középpontja. Ezért nincsen semmi, ami lelki lehetne anélkül, hogy
egyszersmind testi ne lenne — és viszont. A hellenista gondolkodás
kényszeres dichotómiája, amely szó szerint kettéfűrészeli az eg-
zisztenciát, megengedhetetlen és ellenkezik a megtestesülés logi-
kájával. Hisz lélek és test kettőssége nem ideológiai dualizmus,
hanem teremtményi adottság. Isten pedig a teljes embert akarja
megszólítani, és a teljes ember válaszára vár. Ezért tanítja Benedek
és Ferenc pápa: „a hit világossága, mivel egyesül a szeretet igazsá-
gával, nem idegen az anyagi világtól, mert a szeretet mindig testben
és lélekben él; a hit világossága megtestesült világosság, amely
Jézus fényességes életéből árad. Megvilágosítja az anyagot is, bízik
az anyag rendjében; tudja, hogy út vezet benne az egyre nagyobb
harmónia és megértés felé” (Lumen fidei, nr. 34).

�

Ha a meztelenül a földön fekvő Kisdedre nézek, béke köszönt rám.
Az a harmónia, amelyre emberségem legmélyén szünet nélkül vá-
gyakozom, de amely testi-lelki valóm viharában és hullámveré  sé -
ben olykor annyira messze kerül tőlem. Bár tudnám mindig úgy
szeretni emberségemet, ahogyan a betlehemi Gyermek tanítja! De
jó lenne, ha megtalálnám a létem középpontját, ahol az értem tes-
tet öltött Isten tekint vissza rám!
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Nehéz dolog felvállalni a testet, a saját testemet. Krisztus meztelen-
sége tanítás, a földanyán fekvése a Mester szavak nélküli útmuta-
tása. Mennyi minden forrásozik innen: az egyszerre látható és látha-
tatlan egyház, a szentségek és a liturgia, az anyagvilág és az emberlét,
az evilág s az eljövendők lángoló szeretete — szemben minden be-
teges és elszegényítő spiritualizálással. Amióta eszemet tudom, ka-
tolicizmusom tengelye a test, bár ezt lassan és nehezen tudtam csak
megfogalmazni. Számomra ez magyaráz mindent. „Az ember
misz tériuma csak a megtestesült Ige misztériumában világosodik
meg igazán” (Gaudium et spes, nr. 22). Egy egyház, amelyben a test
tudata és a testiség értelme homályba borul, alkalmatlan arra, hogy
felmutassa nekünk Istent — és megvilágosítsa az embert.

Karácsony ünnepe kínáljon nekünk alkalmat arra, hogy szem-
lélhessük a megtestesülés és a születés Misztériumát. A megszokott
és ősi képekben — mintegy tükörben — szemléljük az üdvösséget,
az emberi beteljesülést. A jól megünnepelt karácsony iskola és ön-
vizsgálat, megállás és elmerülés. Stille Nacht, heilige Nacht — ahol a
csöndben a Legszentebb szól hozzánk.

�

„Ugyanaz az alázat lakozik most, istensége teljében a Fiamban,
mint akkor, amikor jászolba volt fektetve. (…) Amikor két állat kö-
zött feküdt, emberi mivoltának megfelelően egyáltalán nem szólt
semmit. Így van most is, amikor az Atya jobbján ül. Meghallgat
mindenkit, aki szeretettel szól hozzá; ő pedig a Szentlélek kiárasz-
tásával válaszol” (Revelationes, VII. könyv, 25. fejezet).

A földön fekvő, beszélni sem tudó Kisded, aki most az Atya jobb-
ján ülsz! Taníts meg minket, hogy meztelen embertested nyelvén,
hittel és szeretettel szóljunk hozzád! Szükségünk van rád, Aki alá-
szálltál emberanyád és földanyánk ölére, mert benned megtaláljuk
testünk-lelkünk igazi békéjét! Küldd el nekünk Szentlelkedet, hogy
megértsük, mit mond el nekünk újszülött, csupasz tested szótlan-
sága — Rólad és rólunk.
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