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A halhatatlanság a köztudatban Isten, 
illetve a különféle mitológiai istenségek 

– szinte magától értetődő és megkérdőjelezhe-
tetlen – legfőbb kiváltsága. Azonban ha jobban 
meggondoljuk, e szóban rejlő fosztóképző egy-
fajta fogyatékosságra, valamire való képtelen-
ségre, lehetetlenségre utal. Ez pedig nem isteni 
sajátosság. Az ellentmondás a halállal – és egy-
szersmind az élettel – kapcsolatos felfogások 
különbözőségeiben rejlik.2 A halálnak valójában 

– megint csak a köztudattal szemben – nem is az 
élet, hanem a születés az ellentéte, vagyis inkább 
fogalmi párja. Aki, ami születik, annak meg is 

kell halnia. Az élet viszont, amiből részesülnek, 
önmagában véve szükségképpen örök, mert 
csakis az Élő Isten, az Örökkévaló az, aki igazán 
létezik, és akinek léte örök. A születés-meghalás 
isteni pozícióból szemlélve valójában teremtés 
és megváltás egymást feltételező művének, mű-
veletének folyománya. Mindkettő csakis együtt, 
egységben szemlélve nyeri el végső értelmét.

Tovább árnyalják a kérdéskört a második 
születés, a második halál (azaz a kárhozat), 
valamint a feltámadás teológiai fogalmai. Az 
evangéliumban ugyanis elhangzik a figyelmez-
tetés: „újjá kell születnetek” (János evangéliuma 

Hegedűs Zoltán

az agónia igéi

Krisztus hét szava a keresztfán

„Az élet a halállal  
megvítt csoda-csatával,  

s a holt élet-vezér  
ma úr és él.”1

Wipo: Húsvéti ének

1  A „Victimæ Paschali Laudes” kezdetű (gregorián tételként is ismert) Sequentia Paschalis. Latin eredetije: „Mors et vita 
duello / conflixere mirando: / dux vitae mortuus, / regnat vivus.” In Amor Sanctus. Szent Szeretet Könyve. Középkori 
himnuszok latinul és magyarul. Fordította és magyarázta Babits Mihály. Budapest, 1933, Magyar Szemle Társaság, 
102–103. o. Online forrás: http://mek.oszk.hu/00500/00503/00503.htm#8. (A tanulmány valamennyi internetes 
forrása utoljára megtekintve: 2018. november 18.)

2  Az él, élet, hal és halál szavainkról lásd Hegedűs Zoltán: „A’ magyar nyelv metaphysicája”. Magyar Hüperión (Buda-
pest) 4. évf. (2016) 4. sz. (tél) 457–458. o. Az ógörög nyelv egyébként két kifejezést is használ az életre: a biosz a bioló-
giai létezésre és a vele kapcsolatos létszükségletekre vonatkozik, a dzoé viszont inkább a természetfölötti életre, mint 
az örök élet (dzoé aióniosz) szókapcsolatban. Arra, hogy ez utóbbiból részesülni mennyire nem magától értetődő és 
automatikus, utalnak Jézus szavai: „keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt” (Máté 
evangéliuma 7,14). Ehhez képest abszurditás, hogy újabban felvetették a „biológiai halhatatlanság” fogalmát is (lásd a 
Wikipédia ezen szócikkét). Egyébként a halálra szintúgy két kifejezése van az ógörög nyelvnek: nekrosz és thanatosz.
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3,7), mert csak akkor nem fog ártani nektek a 
„második halál” (deuterosz thanatosz).3 Az újon-
nan születés pedig nem egy felfrissülés vagy a 
reinkarnáció értelmében vett újabb testetöltés, 
hanem egy szellemi, „felülről való” (anothen) 
foganás (gennao) Isten Igéjétől, mint romolha-
tatlan magtól (Péter I. levele 1,23)4 és ezt köve-
tő valóságos életre kelés. Ezután „mint újszülött 
csecsemők” hamisítatlan szellemi tejjel (Péter I. 
levele 2,2), majd „szilárd étellel” (Zsidóknak írt 
levél 5,13) táplálkozva felnőhetünk „a Krisztusi 
nagykorúságra” (Efezusiaknak írt levél 4,13), ami 
valójában a pneumatikosz antroposz, a szelle-
mi (Isten szelleme által uralt) ember, az „utolsó 
Ádám” (Korintusiaknak írt I. levél 15,45). Aki 
levetette a régi embert és felöltötte az újat, meg-
halt a világ számára, de élete „Krisztussal el van 
rejtve az Istenben” (Kolosszeieknek írt levél 3,3). 
Aki elmondhatja: „Élek, de már nem én, hanem 
Krisztus él énbennem” (Galatáknak írt levél 2,20). 
Csak így lehet érvényes, hogy „akik befogadták, 
azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, 
[mert ők] Istentől nemzettek”,5 és a „Szellem az, 
ami élteti” őket (János evangéliuma 1,12 és 6,63).

Nikodémus esete mutatja, mennyire ért-
hetetlen az ilyesmi a hétköznapi tudatállapot 
szintjén, a földhözragadt, konvencionális, ma-
terialista szemléletűeknek. Az ilyenek számára 
Isten anyjának (theotokosz) szűzi foganása és 
szűzi szülése végképp felfoghatatlan, miként 
az is, hogyan „halhat meg” Isten.6 A keresztény 
teológia vallja, hogy Jézus Krisztus valóságos 
ember és valóságos Isten, akinek szenvedése 
és halála éppúgy valóságos, mint feltámadása 
és mennybemenetele. Csakhogy amíg az em-
berek általában csupán mintegy elszenvedik a 
halált, megtörténik velük, valahogyan „átesnek 
rajta”, miként megszületésükön is,7 addig az Is-
tenember előre kijelenti: „odaadom az életemet, 
hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem 
senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, 
hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy vissza-
vegyem” (János evangéliuma 10,18). Jézus a halá-
lával győzte le a halált (Timóteusnak írt II. levél 
1,10), és mint utolsó ellenséget semmisíti meg 
azt (Korintusiaknak írt I. levél 15,26). A „halál 
fullánkja” pedig a bűn (Korintusiaknak írt I. levél 
15,56), egyedül ebben nem hasonult az emberi 

3  A Jelenések könyvében négy helyen is szerepel ez a szókapcsolat (2,11; 20,6; 20,14; 21,8). Ez és a további zárójeles, dőlt 
betűs szavak az Újszövetségi Szentírás által használt ógörög kifejezések.

4 Továbbá: „A mag az Isten szava (igéje)” (Lukács evangéliuma 8,11).
5  Simon Tamás László Újszövetség-fordítása nyomán. Online forrás: http://szentiras.hu/STL/Jn1. Az újszövetségi gö-

rög nyelvben a „szülés, születés, nemzés, foganás” kifejezések (amiket általában következetlenül fordítanak) helyes hasz-
nálatát, a tiktó és a gennaó közötti lényegi különbséget tisztázza ez a mű: Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor: Az üdvösség 
útján. É. n., h. n., Primo Evangéliumi Kiadó. Továbbá Balázs Károly: Újszövetségi szómutató szótár. Budapest, 1998, 
Logos Kiadó, 96. és 573. o. Megjegyzendő, hogy a közbeszédben gyakran hallható – szinte már banalitás –, hogy „mi 
mindannyian Isten gyermekei vagyunk”, de ha valaki azt mondja magáról, hogy ő „Isten fia”, akkor az már megbotrán-
kozást kelt, még vallásos körökben is, felekezettől függetlenül. Másrészt nemcsak Istennek, de az ördögnek is vannak 
fiai (János evangéliuma 8,44 és János I. levele 3,10)! Egy másik oppozíciót is megemlít a Szentírás, ami az „evilág fiai” 
és a „fény (phósz) fiai” között áll fenn (Lukács evangéliuma 16,8). A fény szó itt pontosabb, mert a legtöbb fordításban 
szereplő világosság ma már inkább csak a fény következményét jelenti (Balázs Károly: i. m. 618. o.).

6  E kérdés elbagatellizálásának egyik példája a közismert graffiti-szöveg: „Isten halott (Nietzsche). Nietzsche halott (Isten)”, 
amit persze humorosnak is felfoghatunk.

7  Nem ritka az a vélemény, hogy „a születésünkről sem tehetünk, és a halálunkról sem tehetünk”. Az ilyen ember nyilván 
nem is keresi a választ az élet végső kérdéseire, és mintegy „sorstalanul” éli az életét, olykor a felülemelkedettség lát-
szatának gőgjével fűszerezve azt.
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természethez. A bűn gö-
rögül hamartia, ami való-
jában céltévesztést is je-
lent (akár a magyar vétek 
szó, ha „elvéti” valaki a 
helyes irányt). Mondhat-
ni Krisztus maga a célba 
találás, sőt maga a cél.

A katolikus egyház 
által számon tartott 
eretnekségek közül az 
egyik idevonatkozó a 
doketizmus (ami a görög 
dokein, látszani szóból 
ered). Ez a „Krisztusnak 
csak látszólagos testet tu-
lajdonító tévtanítások ösz-
szefoglaló neve. (…) akik 
Jézus születését, földi életét és föltámadását csak 
látszatnak mondták [és hogy ő] csak látszat szerint 
szenvedett”.8 A Szentírás eredeti görög nyelve az 
Ige megtestesülését, inkarnációját, egyértelműen 
a valóságos „(hús)testet” jelentő szarx szóval fe-
jezi ki (János evangéliuma 1,14). „Test (szarx) sze-
rint megölték ugyan, de a Szellem (pneuma) életre 
keltette” (Péter I. levele 3,18). Azt azonban, hogy 
mindez mennyire mélyértelmű és ellentmon-
dásos, a hétköznapi értelmet meghaladó, jól il-
lusztrálja a következő idézet. A János cselekedetei 
című apokrif irat „Kijelentés a kereszt titkairól” 
című fejezetében ez áll: „Hallod azt, hogy szen-
vedtem, pedig nem szenvedtem. Azt is, hogy nem 

szenvedtem, pedig szen-
vedtem. (…) Azt, amiről 
nem beszélnek, valóban el-
szenvedtem. (…) Ismerj fel 
tehát úgy, hogy én vagyok 
az Ige foglyul ejtése, az Ige 
megsebzése, az Ige vére, az 
Ige sebe, az Ige megfeszí-
tése, az Ige szenvedése, az 
Ige átdöfése, az Ige halála. 
És most az emberről is be-
szélek. Elsőként tehát az 
Igét ismerd meg, azután 
az Urat fogod megismer-
ni, harmadjára pedig az 
embert és azt, amit elszen-
vedett.”9 Miként a bűnök 
bűnös volta sem csupán 

fizikai természetű, úgy az ezek miatti, és az Is-
tentől elfordult világ förtelmei és igazságtalan-
ságai miatt érzett fájdalom a fizikainál is sokkal 
mélyebb és rettenetesebb szenvedést okozott 
Neki. A legtöbb ember ezeket nem is érzéke-
li, vagy ha tud is ezekről, nem fáj nekik. Sokan 
csak akkor élnek át szenvedést, ha ténylegesen, 
személyesen őket éri valamilyen sérelem. Jézus 
olyan mélyen átélte bensőleg a kínok kínját, a 
küldetése iránti felelősség súlyát, hogy az fizi-
kális tünetekkel járt: egyedül Lukács, az orvos 
említi (Lukács evangéliuma 22,44), hogy vérrel 
verejtékezett, ami egy orvosilag is ismert, rit-
ka jelenség, a hematidrózis (hemato-hidrosis).10 

8  Online forrás: http://lexikon.katolikus.hu/D/doketizmus.html.
9   Az apostolok csodálatos cselekedetei. Ford. Adamik Tamás, Bolyki János, Kapitánffy István, Pesthy Monika, Szepessy 

Tibor, Tóth Klára. Budapest, 1996, Telosz Kiadó, 19. o.
10  „Az orvosi szakirodalomban leírt és bár ritka, de alaposan dokumentált jelenségről van szó. A Jézus által elszenvedett erős 

érzelmi megrázkódtatáshoz hasonló stressz esetén a verejtékmirigyek apró kapillárisai megrepedhetnek, így az izzadságba 
vér vegyül.” Online forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/keresztre-feszites-orvosi-szemmel. Érdemes utalnunk 
a védikus kultúrában ismeretes „mágikus izzadásra” is, ami a Teremtéssel, a belső hő felélesztésével és a tűz uralásá-
val kapcsolatos (lásd Mircea Eliade: A jóga. Halhatatlanság  és szabadság. Ford. Horváth Z. Zoltán. Budapest, 1996, 
Európa Könyvkiadó, 136–137. o.).

Arma Christi – „Krisztus fegyverzete”,  
azaz szenvedésének eszközei (1360)
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A világ minden bűne és gonoszsága úgy ne-
hezedett rá, mint a mitológiai Atlasz (nevének 
jelentése: a hatalmas teherviselő)11 titán vállára 
az égbolt. Úgy vett magára minden átkot, mint 
ártatlan áldozati bárány, mint „bűnbak” (vö. Le-
viták könyve 16,15).

Szinte még a „kereszt botrányához” (Galatáknak 
írt levél 5,11) képest is botrányos kijelentés: „Krisz-
tus megváltott minket a törvény átkától, amikor 

átokká lett értünk. Hiszen az Írás 
szerint: »Átkozott mind, aki a fán 
függ«” (Galatáknak írt levél 3,13; 
idézi a Második Törvénykönyv 
21,23-at). Tegyük hozzá: a latin 
sacer egyszerre jelent szentet és 
átkozottat is.12 A legelképesztőbb 
azonban az, hogy a próféták már 
évszázadokkal előtte megjöven-
dölték a Messiás önfeláldozását. A 

számos prófécia közül most csak kettőt idézek: 
„életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták; 
noha sokak vétkeit hordozta, és a bűnösökért imád-
kozott” (Izajás könyve 53,12); „Föltekintenek arra, 
akit keresztülszúrtak” (Zakariás könyve 12,10; 
amit János evangéliuma 19,37 is idéz).

Az agónia a görög agón szóból ered, ami testi 
és szellemi értelemben vett küzdelmet, versenyt 
(például az olimpián), sőt csatát, vitát, pert, gya-

korlást is jelentett. Az agonia jelentései: haldok-
lás, haláltusa, küzdelem a halállal, elhúzódó 
nehéz helyzet; hosszan tartó megpróbáltatás, 
válságos állapot, amely nagy fájdalommal, sok 
kínnal jár; gyötrelmes szenvedés, kínlódás, szo-
rongás, rettegés.

Jézus agóniája már a Getszemáni kertben 
elkezdődik.13 Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy már ekkor haláltusáját vívja, pedig még el 
sem fogták, meg sem kínozták, meg sem feszí-
tették. A tanítványok nem is értik, miről beszél 
és mitől retteg mesterük. Azt is hangsúlyoznunk 
kell, hogy véletlenül sem önsajnálatból szenved, 
nem csupán az őt eddig ért és rá ezután váró sé-
relmeket fájlalja, nem csak passzívan elszenvedi 
azokat, hanem aktív, bensőleg cselekvő módon 
harcol, egy mások számára láthatatlan ellenség-
gel14 küzd, akit ő már születése óta lát, és azóta 
készül erre a döntő ütközetre, amely most jött 
el. A néphagyomány zöldcsütörtöknek15 is ne-
vezi ezt a napot, amikor egy szép zöld kertben 
Jézus vért izzad. A teremtett világ rendjében a 
zöld kiegészítő színe a vörös. A fénynek meg kell 

„törnie”, hogy színekre bomolva jelenjék meg a 
világban. Goethe színtanában „a fény szenvedé-
sének” nevezi a színeket.16 Nem véletlen, hogy 
éppen amikor az emberek a kiviruló tavaszt, a 
természet életre fakadását ünneplik, a Megváltó 

11 Ókori lexikon. Budapest, 1902–1904. Online forrás: http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/index.html.
12 Az archaikus szavak ellentétes értelmű jelentéseiről lásd Hegedűs Zoltán: i. m. 461. o.
13  Ez a kifejezés rá vonatkozóan csak itt fordul elő (Lukács evangéliuma 22,44), de visszaható igei alakban (agónidzomai) 

máshol is szerepel, például: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni” (Lukács evangéliuma 13,24); „Harcold meg a hit jó har-
cát” (Timóteusnak írt első levél 6,12).

14  Éppen ezt jelenti a sátán (ellenség, ellenkező) héber és arám nyelven. Hogy ez mennyire láthatatlanul működik, és 
mennyire nem egy mesebeli manó figuráját jelenti (mint azt sokan gondolnák), elég utalnunk arra az esetre, amikor a 
Mester megfeddi Pétert: „Távozz tőlem (szó szerint: kerülj mögém) sátán, mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az 
emberekével!” (Márk evangéliuma 8,33; hasonlóan Máté evangéliuma 16,23 is).

15  Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Online forrás: http://mek.niif.hu/04600/04645/html/khp0016.html. 
Ugyanezt jelentette német nyelvterületen a Gründonnerstag, latin források szerint pedig a dies viridium. Online forrás: 
http://lexikon.katolikus.hu/Z/zöldcsütörtök.html.

16 Johann Wolfgang Goethe: Színtan. Ford. Rajnai László, Budapest, 1982, Corvina Kiadó, 23. o.

„A világ minden 

bűne és gonoszsága 

úgy nehezedett rá, 

mint a mitológiai 
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jelentése: a hatalmas 

teherviselő) titán 

vállára az égbolt.”
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akkor adja magát halálra mindenekért.17 Az Ő 
feltámadásáról mutat példázatot maga a termé-
szet is, minden tavasszal.

A keresztény hagyományban jó néhány „szá-
mossággal” kapcsolatos, meditációra alkalmas 
fogalmat találunk: a 3 isteni erény, a 4 sarkala-
tos erény, a 7 főbűn, a Szentlélek 7 ajándéka, a 8 
boldogság stb. A húsvét előtti nagyhéten külö-
nösen fontos a Keresztút stációinak végigjárása, 
a „Krisztus 5 szent sebén” és a „hétfájdalmú Szűz-
anya” – akinek szívét 7 tőr járja át – együttérző 
szenvedésén való elmélkedés. Az Arma Christi 
(Krisztus fegyverei), mint a szenvedés eszközei 
és a Vir Dolorum (Fájdalmak férfija) ábrázolások 

– amelyek valaha teljesen általánosak voltak az 
egyházművészetben – szintén ezt a célt szolgál-
ták. Csakúgy, mint jelen témánk, „A Megváltó 
hét utolsó szava a keresztfán”.

Egy haldokló utolsó szavai18 általában jelen-
tőségteljesek, olykor megrendítőek, legjobb eset-
ben pedig tanító célzatúak. Buddha utolsó sza-
vai például ezek voltak: „a létező dolgok elmúlók; 
ernyedetlenül törekedjetek!”19 Jézusnak az utolsó 
vacsorán, majd a keresztfán elmondott utolsó 
szavai teljesen összhangban vannak mindazzal, 
amit tanított, azoknak mintegy méltó befejezé-
se és megerősítése.20 

1.

„,   ,  
 ,  ”

(  23,34)

Jézus rendszeresen megszólította Atyját, illetve 
hivatkozott rá. A Miatyánk imádság21 szövegé-
vel híveit is erre buzdította: „Így imádkozzatok…” 
(Máté evangéliuma 6,9), vagyis az Ő atyját Mi is 
atyánknak tekinthetjük. Ez az ima éppúgy tar-
talmazza a megbocsátás szükségességét, mint 
Jézus utolsó szavai, de életében is ezt tanította: 
„szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, 
akik üldöznek titeket, hogy mennyei Atyátoknak fi-
aivá váljatok” (Máté evangéliuma 5,44–45). Ezt 
a sokak számára lehetetlennek és megvalósítha-
tatlannak tűnő parancsot teljesítette István, az 
első vértanú: „Míg kövezték Istvánt, így imád-
kozott: »Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!« 
Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: »Uram, 
ne ródd fel nekik bűnül!«” (Apostolok cselekedetei 
7,59–60).

A világ – sajnos – tele van olyanokkal, akik 
„nem tudják…”. A buddhista hagyomány két 
alapkifejezése is éppen erre az állapotra mutat 
rá: az aviddzsá (tudatlanság, tévelygés) jellemzi 

17  Természetesen a szorosabb – történeti – értelemben vett egybeesés a zsidó Páska ünnep idejéből adódik. Ez a héber 
pészách (elkerülés) szóból származik. Ilyenkor emlékeznek meg az egyiptomi fogságból való megszabadulásra, ami-
kor is a kivonulás éjszakáján egy áldozati bárány vérét kellett felkenni a ház ajtófélfáira, hogy elkerüljék az „öldöklő 
angyal” pusztítását. Csak ezután indulhatott el Izrael népe az ígéret földjére. Tágabb, üdvtörténeti szempontból 
viszont Jézus tökéletes áldozata a természeti világ „rabságából” nyit utat (mégpedig a saját testén át, mintegy a „ke-
reszten keresztül”) a természetfölötti, szellemi világba, az örök életbe.

18  Meglepően sok idézet olvasható az interneten haldoklók utolsó mondatairól. Online forrás: http://nezzjezusra.hu/
hasznos/utolsomondatok.htm és https://hu.wikiquote.org/wiki/Utolsó_szavak. (Sajnos Buddha utolsó szavait 
mindkét helyen tévesen vagy eltorzítva közlik.)

19 Buddha beszédei. Ford. Vekerdi József. Online forrás: http://mek.oszk.hu/01900/01901/01901.htm#7.
20  A „hét szó” tényleges elhangzási sorrendje – legalábbis némely ponton – viták tárgya, de ezek mindegyike annyira 

centrális jelentőségű, hogy kifejtésük lineáris volta másodlagos kérdés.
21  A Miatyánkban elhangzó hét kérés részben megfeleltethető a hét szóval. Érdemes megemlítenünk, hogy egy régi ma-

gyar szólás miatyánkközepének nevezi a kenyeret, lévén a negyedik, tehát középső kérésként hangzik el az imában. In 
Sámbokréthy Péter: Miatyánkközepe. Élet és tudomány (Budapest) 49. évf. (1994) 5. sz. 149. o.
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a létforgatagban (szanszára), vagyis a létesülési 
szomjtól hajtott őrületszerű megzavarodásban 
elmerült létezőket. A keresztény misztikában 
Jakob Böhme a latin turba szót használta ugyan-
erre.22 Látszólag igaza van az egzisztencialista 
filozófusnak, amikor azt állítja: „A határhelyze-
tek (például a halál) a kudarc realitásával szembe-
sítenek bennünket”, vagy amikor ezt: „A pokol: az 
a többiek”.23 Viszont éppen a szabad akarat nagy 
lehetősége, hogy akár rajtunk, velünk (is) meg-
törhet ez az átkos állapot. A szentek közössége 
(latinul collectivum sacrum) éppen olyanokból 
áll, akik „meggyőződtek” erről, azaz „legyőzték” 
önmagukat. „Mert mindenki, aki Istentől szüle-
tett, legyőzi a világot (koszmosz). És ez a győzelem 
(niké) – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk” 
(János I. levele 5,4). Közöttük tehát megvalósul-
hat: „a Menny: az a többiek”, mert ők egyedül is 
egyek, és együtt is egyek, s mivel egyet értőek, 
így eggyé válhattak nemcsak egymással, de ma-
gával az Egy Istennel.24 Ennek egyik feltétele a 
megtérés (metanoia, azaz a gondolkozás irány-
váltása, megfordulása), egy másik pedig éppen a 
nem-ártás, az erőszak nélküliség (szanszkritul 
ahimszá),25 amit szinte minden vallás, mint az 
élet aranyszabálya vall: „Ne tedd másokkal azt, 
amit nem kívánsz, hogy veled cselekedjenek!”26 Ez 

a lényegében passzív álláspont cselekvően így 
hangzik: „amint szeretnétek, hogy az emberek ve-
letek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük” (Lukács 
evangéliuma 6,31 és Máté evengéliuma 7,12).

2.

„     
 ”

(  23,43)

A hitelesnek elfogadott, kanonizált iratokból 
nem derül ki, melyik latornak mondta ezeket a 
szavakat, de az apokrif hagyomány évszázado-
kon át fenntartotta azt az állítást – ami az egy-
házművészetben is mindig kifejeződött –, hogy 
a jobb latornak.27 Ez úgy értendő, hogy Krisztus 
jobbján feszítették meg őt, ami szemből nézve 
persze a baloldalra esik.28 Így látható minden 
Kálvária-jelenetnél: ő az, aki a „közép” felé for-
dul, a másik viszont, szinte kitekeredve elfordul 
tőle. Pedig nem sokkal megtérése előtt még ő is 
a sokasághoz hasonlóan szidalmazta, csúfolta 
Jézust: „gyalázták a vele együtt megfeszített go-
nosztevők is” (Máté evangéliuma 27,44). Ezt kö-
vetően azonban – a barokk jámborsági irodalom 
szerint – „nemcsak részvéte és bűnbánata miatt 

22  A turba „Böhme kifejezése a létezésnek a bukás utáni rongáltságára, őrületszerű megzavarodására; a tömegeket megjelenítő 
mozgalmas kórusszám passiókban, oratóriumokban; lat. turba: zavar, nyugtalanság, izgalom, zavarodás, zűrzavar, zaj, lár-
ma, zsibongás, zsivaj, tolongás, tömeg, zavargás, civódás, veszekedés.” A latin szó a görög türbé szóból ered. Online forrás: 
https://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=2221.

23  Az első idézet Karl Jaspers német filozófus és elmeorvos tétele, a második Jean-Paul Sartre Zárt tárgyalás című drá-
májának (1944) híres mondata.

24  „A misztikus egyesülés útjának (latinul via unitiva) leg főbb sajátossága az egyszerűség és egység, ami az Istennel való egyesü-
lésből árad a lélekbe.” Online forrás: http://lexikon.katolikus.hu/M/misztikus%20egyesülés%20útja.html.

25 Online forrás: https://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/ahimsza.html.
26 Online forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Aranyszabály.
27  E témában érdemes elolvasni Pilinszky János Két „rendhagyó” szent című írását. (Első megjelenése: Új Ember (Budapest) 

1980. április 6.) Online forrás: http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pilinszky00373/pilinszky00969/
pilinszky00969.html. Egy további szellemes írás a Szent Jobb Lator történetéről: http://hu.radiovaticana.va/
storico/2013/03/30/a_szent_jobb_lator_története_-_arkadiusz_nocoń_atya_írása/ung-677209.
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tért meg, hanem mert a kereszten függő Megváltó 
árnyéka ráesett.”29

El kell gondolkoznunk azon, miért éppen 
középre (meszosz) állították Jézus keresztjét a ki-
végzők, amit az evangélista külön kihangsúlyoz 
(János evangéliuma 19,18). Nem véletlenül mond-
ta a gyógyító Mester a béna kezű embernek: 

„Gyere állj ide a középre (eisz to meszon)” (Márk 
evangéliuma 3,2 és Lukács evangéliuma 6,8), mert 
ott van a gyógyulás helye.30 Az életadó Krisztus 

– bizonyos értelemben – öröktől fogva ott feszül 
a tér-idő koordináták rendszerének origójában, 
ezért ígérheti az örök ma paradicsomát, a mú-
lónak tűnő pillanat állandó jelenvalóságát – ami 
éppen most van – mindenkinek, aki Hozzá for-
dul. Prófécia beteljesedésének is tekinthető ez: 

„Isten a mi királyunk ősidőktől fogva, aki szaba-
dulást szerzett a föld közepén” (Zsoltárok könyve 
74,12).31 Ez az a lehetőség, ami nyitva áll, mint 

a Szentélybe vezető út, miután a templom kár-
pitja – Jézus halálakor – fentről lefelé középen 
kettéhasadt (Lukács evangéliuma 23,45). „Ma be-
teljesedett az Írás” (Lukács evangéliuma 4,21). Ez 
az a „Ma, amikor majd meghalljátok szavát, ne ke-
ményítsétek meg a szíveteket, [hanem] lelkesítsétek 
egymást mindennap, amíg a »ma« 
(szémeron) tart” (Zsidóknak írt 
levél 3,7–8 és 13; idézi a Zsol-
tárok könyve 95,8-at). Amikor 
így szól az Úr: „Fiam vagy, ma 
nemzettelek” (Apostolok cselekedetei 13,33; idézi 
a Zsoltárok könyve 2,7-et), akkor ezt a Megvál-
tóra, aki az „egyszülött fiú” (monogenész) szok-
ták vonatkoztatni, de érthetjük mindazokra is 

– a bevezetőben írottak alapján – akik az Övéi. 
Ahogy Pál írja: „Krisztus Jézusban az evangéli-
um által nemzettelek titeket (hümasz egennésza)” 
(Korintusiaknak írt I. levél 4,15).32

28  [Az előző oldalhoz] Sajnálatos tény, hogy A Passió című filmjében (2004) a rendező Mel Gibson felcserélte a két 
alakot: egyértelműen a bal latornak mondja a fenti szavakat. Csak remélhetjük, hogy ezzel semmi „hátsó szándéka” 
nem volt, de ha véletlenül történt, az is nagy hiba. Tudjuk, vannak „akik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük 
között” (Jónás könyve 4,11). Egy másik filmet is felhozok példaként arra, hogy mennyire nem tetszőleges dologról van 
szó. Az Angyal a jobb vállon (2002; rendezője a tadzsik Jamshed Usmonov) címe „azt a moszlim mesét idézi, mely szerint 
minden ember vállán két angyal ül. A jobb vállon ülő a jó cselekedeteket, a bal vállon ülő pedig a rossz cselekedeteket írja fel 
könyvébe, s attól függ, hogy az ember a pokolba vagy pedig a mennyországba kerül-e, hogy melyik könyv nyom többet a végső 
igazság mérlegén” (port.hu). A magyar néphagyományban is van nyoma hasonló hiedelemnek: „Egyik feliben az ember-
nek van az őrzőangyal, jobb feliben, a bal feliben van az ördög. [Ha] az ember nem hisz az Istenben, s nem imádkozik, akkor 
az az ördögé. (…) De ha hisz Istenben (…) az őrzőangyal akkor mellette van.” Lammel Annamária – Nagy Ilona: Paraszt-
biblia. Magyar népi biblikus történetek. Budapest, 1985, Gondolat Könyvkiadó, 57–58. o. Ezt a valószínűleg igen ősi 
legendát Csontváry is ismerhette: Öreg halász című képén (1902) az arc jobb fele (a képen bal oldalon) jóságos kiné-
zetű, míg a másikon egy ördögi arc sejlik fel. Említsük meg Rembrandt van Rijn A három kereszt című rézkarcának 
(1653) két változatát is. Az egyiken a bal lator teljes sötétségben van, a másikon viszont egy fénysugár őt világítja meg.

29 Online forrás: http://lexikon.katolikus.hu/D/Dizmász.html.
30  Az észak-amerikai – elsősorban a síksági – indiánok gyógyításra használtak olyan kőből rakott köröket (medicine 

wheel), amelyeken feltüntették a hangsúlyos közepet és a belőle kiinduló négy világtáj irányait. A kereszt pedig – 
ami egyébként a kiterjedés nélküli (közép)pont jelölésének legegyszerűbb módja is – számos kultúrában ősidők óta 
apotropaikus (bajelhárító) jel.

31  Káldi-Neovulgáta fordítás. Online forrás: http://szentiras.hu/KNB/Zsolt74,12. Tegyük hozzá, hogy Órigenész 
(2. századi) és Jeruzsálemi Szent Cirill (4. századi) egyházatyák a Golgotát és vele Jeruzsálemet a „világ közepének” 
tekintették, bár előbbi inkább csak jelképesen, mint a mennyei Jeruzsálem (Hierusalem cœlestem) előképét. Lásd 
Mieczysław Celestyn Paczkowski: Jeruzsálem mint a világ közepe. In Praeconia (Pécs–Budapest) 2009/1–2. sz. On-
line forrás: http://tar.liturgia.hu/Praeconia/Praec2009_1-2.pdf.

„Goethe színtanában 

»a fény szenvedésének« 

nevezi a színeket.”
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Mindenesetre az alapján, amit a Messiás 
az Utolsó ítéletről mond, a Szent Latornak az 
Úr jobbján a helye: „A juhokat jobbjára állítja, a 
kecskéket pedig baljára. Aztán így szól a király a 
jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyé-
tek birtokba a világ kezdetétől nektek készített ki-
rályságot!” (Máté evangéliuma 25,33–34) – ami 
bizonyára maga a Paradicsom.

Még egy érdekes adalék a témában, egy régi 
magyar szólás: „Ha valami gyönyörűen ragyog, ha 
nagyon fényes, azt szokták mondani: úgy süt (ra-
gyog), mint a Krisztus bal szeme; fényes, mint a kis 
Jézuska bal szeme.” Ezt azzal magyarázzák, hogy 
„több keresztábrázoláson – mivel Krisztus a jobb 
lator felé fordítja fejét – csak a bal szeme látható.”33

3.

„, ,   ”;  
„   ” 

(  19,26–27)

Általában annyit szoktak megemlíteni erről az 
írásmagyarázók, hogy „még a kereszten függve is 
a szeretteiről gondoskodik, még ilyenkor is törő-
dik anyjával és legkedvesebb tanítványával”, vagy 
más hasonlókat. Természetesen, emberi szem-
pontból, ez is igaz és megható, de Isten felől néz-
ve sokkal mélyebb és komolyabb dologról van 
itt szó, amit az Emberfia – aki egyszersmind az 
Isten Fia – tanítása világít meg ismét: „Ki az én 

anyám, és kik az én testvéreim? (…) Aki megteszi 
mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővé-
rem és anyám” (Máté evangéliuma 12,48–50). Is-
ten akaratának a felismeréséhez szükséges, hogy 

„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodás-
tokban megújulva alakuljatok át” (Rómaiaknak 
írt levél 12,2), mert csak azután érthetjük meg, 
hogy „Ő feláldozta önmagát bűneinkért, hogy kira-
gadjon minket a jelen gonosz világból, Istenünknek 
és Atyánknak akarata szerint” (Galatáknak írt 
levél 1,4). Az eklézsia (ekklészia) – amit szoká-
sosan egyháznak fordítanak – eredeti jelentése: 

„kihívott”, tehát itt a világból kihívottak közös-
ségéről van szó. Az igazi „családalapítás” itt tör-
tént, a keresztfa tövében: Isten megváltottjainak 
családja Atyával, Anyával s Fiúval.

Amikor egy asszony így szólt Jézushoz: „Bol-
dog az anyaméh, amely téged hordozott, és boldogok 
az emlők, amelyek tápláltak”, ő így felelt: „Még 
boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják és 
megtartják” (Lukács evangéliuma 11,27–28). Az 
Isten szavát, igéjét – mint magot – befogadó és 
foganó hívek, „akik nem vérből, nem a test aka-
ratából, (…) hanem Istentől nemzettek” (János 
evangéliuma 1,13),34 mind az Anyának, vagyis 
az „Anyaszentegyháznak” a fiai, és a fiak gon-
doskodnak anyjukról. Bingeni Szent Hildegárd 
(1098–1179) írja: „Az egyház tehát minden ke-
resztény szűzies anyja. A Szent Lélek titokzatos 
ereje által foganja és szüli meg gyermekeit és oda-
ajándékozza őket Istennek, úgyhogy azokat Isten-

32  [Az előző oldalhoz] Ez a ma tehát véletlenül sem kapcsolatos a hedonisták Carpe diem (Élj a mának!) szlogenjével, 
és az erre buzdító olcsó slágerek szövegeivel: „Most élsz, élvezd hát az életet…”, mintha ez orvosolná az elmúlást. Szá-
mukra is elkövetkezik majd az, ami a Jelenések könyve 10,6-ban fölhangzik: „Nincs többé haladék!” (amit sajnos sokan 
félreértenek Károli Gáspár fordítása miatt: „idő többé nem lészen”). A kegyelmi idő ér majd véget.

33  Sámbokréthy Péter: Úgy süt, mint a Krisztus bal szeme. Élet és tudomány (Budapest) 47. évf. (1992) 48. sz. 1513. o. 
A szerző szerint: „Az istenség és az emberség egységének különlegesen kifejező ábrázolását láthatjuk a pannonhalmi bazi-
lika Szent László-oltárán. A Keresztrefeszített jobb szeme zárva van, mert valóságos ember, de bal szeme nyitva (a bal szeme 
ragyog), mert Jézus Krisztus egyúttal valóságos Isten is.”

34  Ezért is „a (hús)test (szarx) és vér nem örökölheti Isten királyságát (baszileian theú), sem a romlandóság a romolhatatlan-
ságot.” (Korintusiaknak írt I. levél 15,50).
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gyermekeknek hívják. Ahogy a Szent 
Lélek vetette oltalmának árnyékát a leg-
boldogabb anyára, hogy az csodálatos 
módon fájdalom nélkül foganta és szülte 
Isten fiát és mégis megmaradt szűznek, 
úgy világította át a Szent Lélek az egy-
házat is, a hívők boldog anyját. Sértetle-
nül, együgyű ártatlanságban foganja és 
szüli gyermekeit és szűz marad.”35

4.

„, ,  
”  

(, ,  
  )

(  27,46; 
  15,34)

Az Írás itt Jézus szavait arámi nyel-
ven idézi, ami a Zsoltárok könyve 22,2 
megfelelője. Valójában e zsoltárvers 
nagyobb része a Megváltó szenvedé-
sét tárja fel (például 22,16–17: „Aj-
kam, mint a cserép, kiszáradt, nyelvem 
ínyemhez tapadt, lesújtottál a halál porába (…) át-
lyuggatták kezemet és lábamat”), de azzal a végki-
csengéssel, hogy Isten „meghallgatja, amikor hoz-
zá kiált” a nyomorúságot szenvedő. Egy másik 
zsoltárban ez áll: „Segítségül hívtam az Úr nevét: 
»Ó Uram, mentsd meg életemet!«” (116,4).

Az általános magyarázat szerint az engeszte-
lő áldozat érvényességéhez szükséges volt, hogy 
Isten teljesen elforduljon Fiától, aki az emberek 
valamennyi bűnét magára vette. Az elhagyatott-
ság érzéséről mindannyiunknak van több-keve-

sebb tapasztalata, már gyermekkorunktól kezd-
ve, de az ilyenkor érzett hiányt általában mégis 
kitölti szeretteink láthatatlan jelenléte. Itt azon-
ban egyfajta végső magányról van szó, egyfajta 
áldásmegvonásról, amikor nincsen senki „más”, 
akire számíthatna az, aki egyedül van. Ahogy 
a Rig-véda „Teremtéshimnuszában” áll: „lélegzés 
nélkül lélegzett magától az Egy, és magányát do-
bogta széjjel.”36

Keresztes Szent János (1542–1591) írja 
A lélek sötét éjszakájában, hogy „a lélek leginkább 

35  Hildegard von Bingen: A megváltás tüzes műve. Ford. Kemenczky Judit. Budapest, 1995, Balassi Kiadó – BAE Tar-
tóshullám, 36. o. Online forrás: https://terebess.hu/keletkultinfo/bingen.html.

36  Szabó Lőrinc fordítása. Online forrás: https://terebess.hu/keletkultinfo/rigveda.html. Fórizs László máshogy for-
dítja: http://www.tarrdaniel.com/documents/Hinduizmus/ATeremtesHimnusza.pdf.

Német fametszet 1535-ből
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azt fájlalja, hogy úgy tűnik neki, Isten félredobta, 
megunta, a homályba hajította” őt.37 Sivárságot 
él át, „melyben az Istennel való misztikus egység 
megélése után hirtelen Isten jelenlétének teljes hi-
ányát tapasztalja meg a lélek.”38 Az Istenhiány 
paradoxonjának is tekinthető József Attilának 
ez a vallomása: „Úgy van velem, hogy itt hagyott 
magamra” (Az Isten itt állt a hátam mögött, 1937). 
Az elhagyás-megválás pokoli kínjáról Eckhart 
mester súlyos és mély gondolatait is idéznünk 
kell: „Ezért mondja Szent Pál: »Inkább azt kíván-
nám, hogy megváljak Istentől, barátaimért és Iste-
nért« (Rómaiaknak írt levél 9,3). Istentől egy pilla-
natra is megválni, az annyi, mint örökre válni meg 
tőle; de Istentől megválni pokoli kín. (…) A legma-
gasabb és legvégsőbb, amit az ember elhagyhat, az 
az, hogy Istent hagyja el Istenért. Márpedig Szent 
Pál Istent Istenért hagyta el; elhagyott mindent, 
amit Istentől kaphatott volna, s elhagyott mindent, 
amit Isten adhatott volna neki (…). Mikor ezeket 
elhagyta, akkor Istent hagyta el Istenért, s akkor 
megmaradt neki Isten, úgy, ahogy Isten magában 
létezik, nem a befogadás vagy az elnyerés útján, ha-
nem a létben, amely a magában való Isten.”39 Ez az 
apostol elmondhatta magáról: „Örömmel szenve-
dek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus 
szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak ja-
vára” (Kolosszeieknek írt levél 1,24).

5.

„”
(  19,28)

Mindenki tudja, hogy „víz nélkül nincs élet”. Az 
egyik legnaturálisabb alaptapasztalatunk, hogy 

innunk kell. Különösen égető kérdés ez a száraz, 
forró éghajlatú Közel-Keleten. Meghatározó 
kép a Bibliában a szomjoltó kútforrás: „Amint 
a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kíván-
kozik lelkem tehozzád, Istenem” (Zsoltárok könyve 
42,2) és „Örüljön a puszta és a kiaszott vidék (…), 
mert vizek fakadnak a pusztában” (Izajás köny-
ve 35,1–6). Amikor Ábrahám elküldi szolgáját, 
hogy hozzon feleséget fiának, Izsáknak, akkor 
az jelért fohászkodik az Úrhoz. A kúthoz ekkor 
érkező Rebekkát megszólítja: „Hadd igyam egy 
kis vizet korsódból” – mire ő inni ad neki is, tevé-
inek is (Teremtés könyve 24,17).

Látszólag hasonló jelenet, amikor Jézus egy 
szamáriai asszonynak mondja Jákob kútjánál: 

„Adj innom!” (János evangéliuma 4,7), azonban 
itt nagyobb távlatok nyílnak. Kiderül, hogy két-
féle szomj és kétféle „víz” létezik, ahogyan béke 
is kétféle van: a világ szerinti, és a Jézustól való 
béke (János evangéliuma 14,27). A természetbe-
li víztől újra és újra megszomjazik az ember, az 
örök élet vizétől azonban „soha többé nem szom-
jazik meg” (János evangéliuma 4,14). Persze egy-
fajta tudásszomj és Istenszomj megmarad, de 
csak mint az Isten felé törekvők természetfölötti 
táplálékra való igénye: „Boldogok, akik éhezik és 
szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele” 
(Máté evangéliuma 5,6).

Egy apokrif irat, a Salamon ódái meglepő ha-
sonlóságokat mutat János evangéliumának motí-
vumaival. Az „élő vízről” ezt írja: „És beszélő vizek 
érintették meg ajkaimat, / melyek az Úr forrásából 
származtak bőségesen. / És így ittam, és megrésze-
gültem; / abból a vízből, mely soha meg nem hal” 
(Salamon ódái 11,6–7); „És amilyen a vizek folyása, 
úgy igazság buzog számból” (Salamon ódái 12,2). 

37 Online forrás: http://mek.oszk.hu/00100/00175/00175.htm. (A tetszik szót tűnikre módosítottam)
38 Online forrás: http://lexikon.katolikus.hu/L/lélek%20sötét%20%éjszakája.html.
39  Eckhart Mester: Beszédek. Ford. Adamik Lajos. Budapest, 1986, Helikon, 30. o. (6. prédikáció) Online forrás: 

https://www.scribd.com/document/70069900/Eckhart-Mester-Beszedek.
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Egy kutató így magyarázza: „a víz és a forrás az 
Úrtól jövő kijelentést szimbolizálják, ezért nagyon 
hasonlít a János evangéliuma 4,10–14 képéhez.”40

A kétféle szomjról Hamvas Béla is ír a zen-
buddhizmusról szóló tanulmányában: „Tanha 
dzsanéti purusam – az embert a szomjúság teremti. 
Ez az éhség, ami ragad és vonz és magához húz és 
lenyel. Ez a fogalom az, ami befog – a kaparó mo-
hóság. Ez az éhség maga az én. [Az ember] egyet te-
het, hogy a szomjúság előjelét megváltoztatja. Nem 
az életre szomjazik, hanem arra, hogy ezt a zavaros 
álmot eloszlassa. Az örökké körbeforgó tévelygésből 
(szamszára) megszabaduljon. (…) A szomjúság 
megmarad, de már nem az életgyönyörökre, hanem 
a megszabadulásra.”41 A Dhammapada külön fe-
jezetet szán a szomj kérdésének. Íme egy ellent-
mondásos kijelentés a műből: „nincs olyan árvíz, 
mint a Szomj” (24. fejezet, 251.).42

Franz Xaver von Baader (1765–1841) írja va-
lahol, hogy miként a szomj bizonyíték a víz lété-
re, úgy a bennünk levő Istenre-szomjazás is bi-
zonyíték az Ő létére. Jakob Böhme (1575–1624) 
egy egész könyvet írt a Szent sóvárgásról.43 Weö-
res Sándor költői hitvallását fogalmazta meg 
így: „Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem” 
(Nem szándékom, 1947).

Kájoni János 1676-ban kiadott Cantionale 
Catholicumjában olvasható Szent Demjén him-
nusza „A’ mennyei boldogságról” (Ad perennis 

vitæ fontem): „Az örökké élő-kútat száraz szív 
szomjúhozza: / Testi tömlöczét fel-törni, fogoly lé-
lek kivánnya, / Gerjed, fárad, tusakodik, szép ha-
záját ohajtya.”44 Tegyük hozzá: maga a víz geo-
kémiai körforgása is azt példázza, hogy minden 
vízcsepp eredeti hazáját, az óceánt szomjazza, 
de az óceán is „visszaszomjazza” minden csepp 
vizét, mely belőle vétetett. Másként fogalmazva: 
maga a víz is „szomjazza” a víz megivóját, akivel 
az ivás pillanatában egyesül.

Kalkuttai Szent Teréz (1910–1997) írta: 
„Amíg lelked legmélyén nem éled át, hogy Jézus 
szomjazik reád, nem tudod, hogy Ő ki akar neked 
lenni. Vagy, hogy Ő mit akar, hogy te mi legyél 
Neki.” Így szólt Jézushoz: „szeretném a Te szom-
jadat enyhíteni minden csepp véremmel, amit ben-
nem találsz.”45 Teréz anya bizonyosan azok közé 
tartozik, akikről elmondhatja az Úr: „szomjaz-
tam, és innom adtatok (…) amikor ezeket tettétek 
akár csak eggyel is a legkisebb testvéreim közül, ve-
lem tettétek” (Máté evangéliuma 25,35).

6.

„ ()”
(  19,30)

Az emberek általában minden este úgy térnek 
nyugovóra, hogy „majd holnap folytatjuk”. Pe-

40 Illés Dávid: János evangéliuma és Salamon ódái. Theológiai Szemle (Budapest) 1991/4. sz. 212–222. o.
41  Hamvas Béla: Zen. Tanulmány. In uő: Az ősök nagy csarnoka II. H. n. 2003, Medio Kiadó, 322–323. o. Online 

forrás: https://terebess.hu/keletkultinfo/hamvasbela.html A tanhá páli szó (szanszkrit megfelelője trsná), buddhista 
fogalom, amelynek jelentései: „szomjúság, létszomj, sóvárgás, vágy”; a vágyak önző típusa, ezért nem tartozik az üd-
vös vágyak közé (mint amilyen például az, hogy mások javára akar tenni valaki). Buddha ezt tartja a dukkha (vagyis a 
szenvedés, az elégedetlenség, a „nem kielégítő jelleg”) legfőbb okának.

42 Online forrás: https://terebess.hu/keletkultinfo/dhammapada.html.
43 Online forrás: http://mek.oszk.hu/01300/01324/01324.htm.
44  „…édes Hazámnak akartam szolgálni…” Kájoni János: Cantionale Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások. Össze-

állította: Domokos Pál Péter. Budapest, 1979, Szent István Társulat, 1198. o.
45  Király Liliom: A sötétség szentje. Kalkuttai Szent Terézről. Magyar Hüperión (Budapest) 4. évf. (2016) 4. sz. (tél) 

467–469. o.
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dig minden valamire való tanítás kihangsúlyoz-
za: úgy éld napodat, mintha utolsó lenne. Sok 
híres ember életrajzában olvashatjuk: életműve 
torzóban maradt. Az ember „Halandó kézzel 
halhatatlanúl / Vél munkálkodni, és mikor kidőlt 
is, / Még a hiúság műve van porán.”46

A tökéletesség a befejezettségben áll! A la-
tin perfectus jelentése: befejezett, bevégzett, tel-
jes, tökéletes. A kész: egész. A kezdet és a vég 
összeér, miként a magyar kifejlés, kifejezés és 
a befejezés szóban, ahol egyaránt ott a fej, ami 

– minden híresztelés ellenére – igenévszónak 
(nomenverbum) tekinthető.47 A fej, fő, kútfő 
(mint forrás) egyszersmind helye és szerve is a 
ki- és megfejtésnek, feltárásnak, kibontásnak. 
Ahogy nemcsak kézzel, de fejjel is fölfogunk, 
megfogunk dolgokat, úgy nemcsak kézzel, de 
fejjel is lehet fejni, fejteni, persze nem hétköz-
napi, hanem szellemi értelemben. Legkoráb-
bi evangéliumfordításunk, a Müncheni kódex 
(1466) még ront-bont, eltöröl, érvénytelenít 
jelentéssel is használja, például: „az szombatot 
fejti vala meg” és „nem jöttem törvényt fejtenem, 
de betellesejtenem”. Mindennek óriási jelentő-
sége van, mivel Krisztussal is kapcsolatos: „Ő 
a testnek (szóma), az egyháznak a feje (kephalé)” 
(Kolosszeieknek írt levél 1,18). Talán ezzel is 
összefügg a „Koponya-hely” (héber Golgota, la-
tin Calvaria) elnevezés.

A mesék is arról híresek, hogy kerek egész 
egységet képeznek, ami így zárul: „itt a vége, 
fuss el véle!” Ugyan milyen mese az, amelyiknek 

nincsen vége, és amelyiknek nincsen tanulsága? 
Az „isteni színjáték” is véget ér egyszer, de még 
nincs taps. A finálé még hátra van. Utolsó vacso-
ra. Utolsó szavak. Utolsó ítélet…

7.

„,   
” 

(  23,46)

Jézus elvégezte küldetését, amiről így vallott: „Az 
én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki 
küldött, s elvégezzem, amit rám bízott” (János evan-
géliuma 4,34). Immár hazatérhet Atyjához, abból 
a világból, amit oly sokáig kellett elszenvednie: 

„Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még vele-
tek maradnom? Meddig tűrjelek benneteket?” (Máté 
evangéliuma 17,17). Azzal a világgal ellentétben, 
ahol gyakran „Apa, fiú: egy Igen s egy Nem” (Ady 
Endre: Krisztus-kereszt az erdőn, 1908),48 Ő „En-
gedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalá-
lig” (Filippieknek írt levél 2,8), és „az »igen« valósult 
meg benne” (Korintusiaknak írt II. levél 1,19).

Szinte közhely: „mindannyian Isten kezében 
vagyunk”. Ez azonban vitatható. A népi hitvilág 
szerint a gyermekek hét éves korig „Isten tenye-
rén” élnek, de azután lekerülnek onnan, mintegy 
belehajítva találják magukat a világban. Hogyan 
kerülhetünk vissza? Jézus, mint isteni orvos, fel-
írta a receptet: „aki meg akarja menteni életét, el-
veszíti. Aki elveszíti értem és az evangéliumért, az 

46 Vörösmarty Mihály: Az Éj monológja (Csongor és Tünde).
47  A hivatalos nyelvészet szerint: „a fej ige, az egészen biztos, hogy semmi köze a fej főnévhez. De ezen nem kell csodálkozni: 

egészen természetes, hogy bizonyos szavak hangalakja véletlenül esik egybe.” Online forrás: https://www.nyest.hu/hirek/
fej-fej-mellett. Az ilyen „véletlenekről” lásd Hegedűs Zoltán: i. m. 457. o. Egyébként a Czuczor–Fogarasi-szótár 
mindkettőt a „fe-” gyökelemből származtatja, de úgy tűnik, a fej két jelentése között ők sem látnak összefüggést.

48  Olykor persze szükséges és eredményes az ellenkezés, gondoljunk például Bolyai Farkas fiának írott levelére: „hagyj 
békét a paralelláknak!” Ha Bolyai János hallgatott volna rá, nem érte volna el, hogy geometriájával „a semmiből egy új, 
más világot” teremtsen.
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megmenti életét” (Márk evangéliuma 8,35 és Lu-
kács evangéliuma 17,33).

Miként elmondhatta: „Atyám mindent át-
adott nekem” (Máté evangéliuma 11,27), most ő 
az, aki mindent visszaad neki. Végül fontos ki-
hangsúlyoznunk: Jézus egy nagyon hangos kiál-
tással tudatosan „kibocsátotta/kidobta szellemét” 
(Máté evangéliuma 27,50), „kilélegzett” (Márk 
evangéliuma 15,37; Lukács evangéliuma 23,46), 

„átadta szellemét” (János evangéliuma 19,30).49 
Éppen úgy, ahogyan megjövendölte: „Nem veszi 
el tőlem senki, magam adom oda” (János evangéli-
uma 10,18).

Most rajtunk a sor, mert „az aratnivaló sok, de 
a munkás kevés” (Máté evangéliuma 9,37). Tenni-
való van bőven…

krisztus hét szAVA  
A zene VilágábAn

Úgy tartják, „aki énekel, az kétszeresen imádko-
zik”. A továbbiakban először a katolikus egyhá-
zi hagyományból való, egyik nagypénteki ének 
szövegét szeretném bemutatni, utána pedig a 
zenetörténet azon műveit, amelyek erre a témá-
ra íródtak.

Ez „a Krisztus kereszthalálának bibliai törté-
netén alapuló műköltői szöveg ponyvanyomtatvány 
formájában terjedt el és került be a szájhagyomány-
ba. Különféle dallamokra énekelték, e változata a 
16–17. századi népénekeink stílusát ötvözi a régi 
magyar népdalok sajátságaival.”50 Figyeljük meg, 
milyen tömör, lényegre törő és sallangmentes a 
szöveg, és hogy kifejezetten tanításként fogja fel 
a kijelentések mindegyikét. Az általam ismert 
két énekes változatból az egyiknél hiányoznak 
azok a sorok, amiket zárójelbe tettem.51 

Kegyes Jézus! a keresztfán hét szókat mondottál,
Hogy igéidet kövessem, arra tanítottál;
(Most azért megemlékezem oh megváltóm a keresztfán
Mondott igéidről.)

Először kérted Atyádat; hogy ellenségidnek
Bűneiket megbocsássa, kik felfeszítettek.
(Segíts, hogy én is mindennek tiszta szivből megengedjek.
Ki ellenem vétett.)

Másodszor mondád latornak, hogy teveled leszen
Az égi paradicsomban s nagy jutalmat veszen.
(Tekints rám is, oh Jézusom! hogy az égi paradicsom
Legyen egykor részem.)

49  „A feltételezés szerint Jézus halála saját döntése folytán akkor következett be természetfeletti módon, amikor ő akarta. 
Halála előtt közvetlenül még beszélt, tehát az eszméletvesztéssel járó teljes hypovolaemiás sokkos állapot még nem állha-
tott be, így ez nem okozhatta közvetlenül a halálát.” Online forrás: http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200010/
fajdalmak_ferfia_es_betegseg_ismeroje.

50  Online forrás: http://real.mtak.hu/20736/2/2%20Enekeltem.pdf. Megemlítendő, hogy a „Krisztus hét szaváról” 
való elmélkedés már a középkori magyar nyelvű kódexeinkben is megtalálható, például a Kinizsi Pálné imádságos-
könyve címen is említett, 1513-ból való Czech-kódexben, Szent Brigitta imádságai között (lásd Régi Magyar Kódexek 
4. Budapest, 1990, Magyar Nyelvtudományi Társaság).

51  Orgonahangok. Legteljesebb és legnagyobb énekeskönyv 900 énekkel a római kath. hivek használatára. Budapest, é. n., 
Steinbrener Ker. János katholikus könyvkereskedése, 544–545. o. Online forrás: http://mek.oszk.hu/11600/11699/
pdf/11699_2.pdf. Arra biztatom a tisztelt olvasót, hogy mindkét eredeti énekes felvételt hallgassa meg, amíg el-
érhető: http://www.tajnyelv.hu/helynevfel.php?id=54 (15. ének) és http://mp3-red.cc/8902173/menyhertne-vegh-
kegyes-jezus-a-keresztfan-pious-jesus-on-the-cross.html (ezen a felvételen csak az első öt „szó” hallható a hétből). 
Vinylen: Magyar népzenei antológia II. Észak (Budapest, 1986, Hungaroton Classics), kazetta mellékleten Bodza 
Klára–Paksa Katalin: Magyar Népi Énekiskola II. (Budapest, 2002, Hagyományok Háza), újrakiadása CD-vel.
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Harmadszor szóltál, mint Fiú szeretett anyádhoz.
Mondván: „íme a te fiad! Jánost vedd magadhoz!”
(Ajánlj minket is szülődnek, ő legyen a te népednek
Hív oltalmazója.)

Negyedszer szólván Atyádhoz: „Istenem! Istenem!”
Kínjaidban igy sóhajtál: „Mért hagytál el engem?”
(Add, hogy e kínos életben, mindennemű szükségemben
Istenhez sóhajtsak.)

Ötödször a nagy kínok közt Uram szomjúhoztál,
A mikor üdvösségemért keresztfán áldoztál:
(Add, hogy téged óhajtsalak, és epedve szomjazzalak,
Boldogság kútfeje!)

Hatodszor ez volt szózatod, haldokló Jézusom!
„Ó Atyám! te szent kezedbe lelkemet ajánlom!”
(Én is rád bízom éltemet, neked ajánlom lelkemet,
Ó Istenem! s Atyám!)

Hetedszer ezt kiáltottad: „Már beteljesedett!”
Az emberek megváltása már véghez vitetett.
(Add, hogy végzésedet, híven teljesítve mindenekben
Üdvözüljek. Ámen.)

A zenetörténet eddig több, mint két tucat 
olyan zeneművet ismer, ami konkrétan erre a té-
mára íródott.52 Ahhoz képest, hogy például mi-
lyen sok Passió született, kevésnek tűnik, viszont 
ahhoz képest, hogy közülük csak Haydn műve a 
közismert, meglepően sok. Az alábbiakban azo-
kat a műveket sorolom fel, amelyeket volt szeren-
csém meghallgatni, némelyiket több előadótól is:

Heinrich Schütz: Die sieben Worte Jesu 
Christi am Kreuz. (1645 körül) oratórium

Giovanni Battista Pergolesi: Septem verba a 
Christo in cruce moriente prolata. (1730–1736)

Joseph Haydn: Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze. (1786) Zenekari mű, 
1787-ben átírta vonósnégyesre, 1796-ban pedig 
oratórium változatát is elkészítette.

Niccolò Antonio Zingarelli: Tre ore 
dell’Agonia. (1825) oratórium

Charles Gounod: Les Sept Paroles de Notre 
Seigneur Jésus-Christ sur la Croix. (1855) korál

César Franck: Les Sept Paroles du Christ sur 
la Croix (1859) korál

Théodore Dubois: Les sept paroles du Christ. 
(1867) korál

Charles Tournemire: Sept Chorals-Poèmes 
pour les sept Paroles du Christ for organ. (1935)

Sofia Gubaidulina: Sieben Worte for cello, 
bayan, and strings. (1982)

52 Online forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_settings_of_The_Seven_Last_Words_of_Christ

Arma Christi – Krisztus a megváltás fáján (1485)
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James MacMillan: Seven Last Words from the 
Cross, cantata for choir and strings. (1993)

Tristan Murail: Les Sept Paroles for orchestra, 
chorus and electronics. (2010)

Most csupán három művet emelek ki, né-
hány szubjektív megjegyzés kíséretében. Haydn 
műve inkább egy szomorú külső szemlélőé, aki 
egy kápolna áhítatos csendjében végigelmélkedi 
a történteket, mintegy utólag végiggondolja az 
eseményeket, a feltámadás tényének tudatában, 
az üdvbizonyosság felől nézve. Azon filmes mód-
szerekre emlékeztet, mint amikor a valós hango-
kat – például a tömeg ordításait – elnémítják, a 
mozdulatokat lelassítják, közben kontrasztként 
régi kedves emlékek idéződnek fel, és szól az 
aláfestő zene. Számomra a legmeghatóbb rész 
a 4. szónál hallható, mély fájdalmat és sóhajto-
zást kifejező zenei meg-megállások, valamint a 
szomjazást érzékeltető száraz pizzicatók. A mű 
a szépség erejével hat. A végén a földrengést jel-
képező dob felhangzása fantasztikus. Aki eset-
leg elbóbiskolt a koncerten, az ekkor biztosan 
felriad a szendergésből.

A részben tatár származású Gubaidulina 
művét tartom a téma legadekvátabb kifejeződé-
sének. Ebben már benne van a 20. század min-
den borzalmának benső, mély átéléséből fakadó 

feszültség és erő. Az eseményeket inkább belül-
ről, a szenvedő alany felől fogalmazza meg, vagy 
legalábbis olyan, mintha éppen most lennénk 
szemtanúi azoknak. Húsbavágó rettenet, iszo-
nyat és borzalom, felrázó és felkavaró. Ez a mű 
inkább a keserű igazság megrendítő erejével hat. 
Halk és nagy intenzitású hangok váltakoznak, 
csendekkel megszakítva. Zseniális ötlet, hogy 
a vonóshangszerek mellett az orosz – részben 
népi – harmonikát, a bajant53 is alkalmazza. Ez 
ugyanis egy pneumatikus (!), azaz sűrített leve-
gővel megszólaltatott hangszer, aminek működé-
si elve a tüdőre és a légzésre emlékeztet. Eszünk-
be juthat James Tissot (1836–1902) élete végén 
festett képe, a What Our Saviour Saw from the 
Cross (Amit Megváltónk látott a kereszten).

Végül MacMillan művét említem, ami feltét-
lenül a közelmúlt egyik legfigyelemreméltóbb al-
kotása, benne kórussal (latin, angol, arámi nyel-
ven) és vonósokkal. Hallhatunk éljenző tömeget, 
fokozást szóismétlésekkel, a feszültségkeltést a 
halkan vagy éppen hangosan megszólaló vonós-
zenekar biztosítja. A 6. szó valóságos zenei agó-
nia, az embert kirázza a hideg! Ezután női kórus 
szól, majd újra a sokkoló vonósok. Végül a 7. szó: 
egészen átszellemült, végképp megszűnik a világ 
zaja. „Kilehelte…”

53  Ez „egy kromatikus gombos harmonika, amit a kora 20. században fejlesztettek ki. A nyugati kromatikus harmonikáktól 
néhány ponton eltér. (…) A belső kialakítás eltérése miatt a bajannak a nyugati rendszerű kromatikus harmonikától eltérő 
hangszíne van. Ez különösen igaz a basszusra, melynek sokkal teltebb hangzása van.” Online forrás: https://hu.wikipedia.
org/wiki/Harmonika#Bajan.

„(…) mert ők egyedül is egyek, és együtt is egyek, s mivel egyet értőek, 

így eggyé válhattak nemcsak egymással, de magával az Egy Istennel.”


