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DÃ©nes Albert
TermÃ©szetesen meg kell Ã©rteni a kereszt szimbÃ³lumÃ¡t is, de a dÃ¶ntÃµ magÃ¡nak a
keresztÃ©nysÃ©gnek a megÃ©rtÃ©se Ã©s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa. A keresztÃ©nysÃ©g a lÃ©tezÃ©s
alapvetÃµ szelleme. Szellem, mint tÃ¶rvÃ©ny, szellem, mint kÃ¶vetelÃ©s, szellem, mint lehetÃµsÃ©g,
szellem, mint a valÃ³sÃ¡g Ã¶sszetartÃ³ ereje, szellem, mint feladat. MÃ©lyen egysÃ©glogikai
vonatkozÃ¡sai vannak, abban az Ã©rtelemben, hogy a keresztÃ©nysÃ©g csakis egysÃ©glogikÃ¡val
Ã©rthetÃµ. Ã•gy a keresztÃ©nysÃ©g egyszersmind a legmagasabb fokÃº szabadsÃ¡g lehetÃµsÃ©gÃ©nek
is megalapozÃ³ szelleme.
Ma mÃ¡r nem lehet keresztÃ©nysÃ©gen kÃ-vÃ¼l gondolkozni. Ami ugyanazt jelenti, hogy nem lehet
egysÃ©glogikÃ¡n kÃ-vÃ¼l gondolkozni. Mindez azt jelentenÃ©, hogy mindenki Ã-gy is Ã©l, Ã-gy is
gondolkozik? TÃ¡volrÃ³l sem. Vagy azt jelenti, hogy a keresztÃ©nysÃ©g kikerÃ¼lhetetlen kÃ©nyszer? Ezt
sem jelenti. SzoktÃ¡k mondani, hogy a keresztÃ©nysÃ©g lehetÃµsÃ©g. Valahogy Ã-gy is kell Ã©rteni,
persze a lehetÃµsÃ©g metafizikai fogalmÃ¡nak alaposabb tisztÃ¡zÃ¡sa mellett.
Azt is tudni kell, hogy a keresztÃ©nysÃ©g nem tÃ¶rtÃ©neti produktum. Nem zÃ¡rja ki a tÃ¶rtÃ©netet, de
nem szabad csak merÃµben tÃ¶rtÃ©neti korszak-jelleget adni neki, mert komoly azaz komolytalan
fÃ©lreÃ©rtÃ©sek keletkeznek. A keresztÃ©nysÃ©g Ã¶tvÃ¶zi a hagyomÃ¡nyt, a tÃ¶rtÃ©netet, a
racionalitÃ¡st, a szellemet, nem zÃ¡r ki semmit, hanem mindent az Ã©rtelem Ã¡tvilÃ¡gÃ-tÃ¡sÃ¡ba helyez,
megÃ©rt, megismer Ã©s a megfelelÃµ helyre tesz.
A keresztÃ©nysÃ©gnek az egyik lÃ©nyegi vonÃ¡sa, amint ez mÃ¡r a kereszt szimbolikÃ¡jÃ¡bÃ³l is
lÃ¡thatÃ³, miszerint kÃ©t fontos lÃ©tezÃ©si megnyilatkozÃ¡s talÃ¡lkozik, mÃ¡rmint a vÃ-zszintes Ã©s a
fÃ¼ggÃµleges, egy pontban metszik egymÃ¡st, jelezvÃ©n azt, hogy tÃ¶bbrÃµl van itt szÃ³, mint kÃ©t
vonal merÃµ reprezentÃ¡ciÃ³jÃ¡rÃ³l. KÃ¶zÃ©ppont keletkezik, centrum, vilÃ¡gossÃ¡ vÃ¡lik, hogy nem
csak hogy van valami kÃ¶ze a kÃ©t vonalnak egymÃ¡shoz, hanem elszakÃ-thatatlanul egymÃ¡shoz
tartoznak. Maga a kereszt Ã-gy egy metafizikai szimbolikus alakzat, egy kÃ©p, lÃ©tezÃ©si alapkÃ©plet.
Nem csak annyit mond el, hogy ami fent van, megfelel annak, ami lent van Ã©s fordÃ-tva, hanem azt is, hogy
az egÃ©sz itt van. A lÃ©tezÃ©s egÃ©sze itt van. Amit a hagyomÃ¡ny mond, mÃ¡rmint a metafizikai
szellemi hagyomÃ¡ny, az a vertikalitÃ¡s mentÃ©n mozog, vagyis tÃºlsÃºlyban inkÃ¡bb ezt a lÃ©tmozgÃ¡st
kÃ¶veti, az egysÃ©glogika pedig integrÃ¡lisan hozzÃ¡ tudja rendelni ehhez azt, ami a vÃ-zszintes,
horizontÃ¡lis lÃ©tmozgÃ¡s szerint nyilvÃ¡nul meg. Ez Ã-gy egyÃ¼tt egyben a keresztÃ©nysÃ©g
szellemÃ©nek is nevezhetÃµ. A kereszt Ã¶sszekÃ¶ti az evilÃ¡got a metafizikai vilÃ¡ggal, az egyetemes
lÃ©tezÃ©ssel. De nem Ãºgy kÃ¶ti Ã¶ssze, hogy csupÃ¡n konexumokhoz hasonlatos Ã¶sszekÃ¶tÃµ kapcsok
rÃ¶gzÃ-tik egyik lÃ©tmozgÃ¡st a mÃ¡sikhoz, hanem Ãºgy, hogy ebbÃµl az Ã¶sszekÃ¶tÃ¶ttsÃ©gbÃµl
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egyetemes egÃ©sz keletkezik, egy mindent megalapozÃ³ lÃ©t- Ã©s lÃ©tezÃ©sÃ©rtelem. RÃ¶viden Ã-gy
lehet kifejeteni a keresztÃ©nysÃ©get, a keresztet, az egysÃ©glogikÃ¡t. Most vizsgÃ¡ljuk meg azt is, hogy a
szemÃ©lyes Ã©letben ennek milyen jelentÃµsÃ©ge van.
Ha a kereszt metafizikai kÃ©pletÃ©bÃµl indulunk ki, akkor azt lehet mondani, hogy az egyes ember, a
szemÃ©ly ennek a kÃ©pletnek a segÃ-tsÃ©gÃ©vel az Ã©letÃ©t Ã¶ssze tudja kapcsolni az egyetemes
lÃ©tezÃ©s egyetemessÃ©gÃ©vel, az egyetemes erÃµkkel. Vagyis az egyes emberbÃµl valamilyen, fogalmi
szavakkal elÃ©g nehezen kÃ¶rÃ¼lÃ-rhatÃ³ aritmolÃ³giai Ã¡tlÃ©nyegÃ¼lÃ©s folytÃ¡n hÃ¡rmas ember
keletkezik, termÃ©szetesen a szÃ¡mok metafizikai Ã©rtelmÃ©ben vÃ©ve. Nem atomizÃ¡lt egyÃ©nkÃ©nt
kell hÃ¡nyÃ³dnia tovÃ¡bbÃ¡ ellÃ©nyegtelenedett hÃ©tkÃ¶znapi Ã©lete sorÃ¡n, hanem a szemÃ©ly, a
kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Ã©s az egyetemes lÃ©tezÃ©s egyÃ¼ttlÃ©tezÃ©sÃ©be lÃ©pik be. Ezt jelenti a hÃ¡rmas.
TrinitÃ¡rius transzubsztanciÃ¡ciÃ³, Ã¡tminÃµsÃ¼lÃ©s. A kÃ©plet mindezt a megvalÃ³sÃ-thatÃ³sÃ¡g
kÃ¶rÃ©be vonja. Mindez valÃ³sÃ¡g, sÃµt az egyedÃ¼li valÃ³sÃ¡gos valÃ³sÃ¡g Ã©s Ã©rdekes mÃ³don
mÃ©gicsak egy lehetÃµsÃ©gkÃ©nt van jelen szÃ¡munkra.
A keresztÃ©nysÃ©g, mint a lÃ©tezÃ©s egyetemes alapszellemÃ©t jelentÃµ lÃ©tmÃ³d nem erÃµszak.
Aki ennek szellemÃ©ben akar Ã©lni, ugyanezt az erÃµszakmentes magatartÃ¡st kell felvennie. Ez az a pont,
ahol vaskos fÃ©lreÃ©rtÃ©sek keletkeznek. Helyesebben csak az egyik fÃ©lreÃ©rtÃ©si pont, mert gyakran
sok-sok ilyen pont Ã¶sszeadÃ³dÃ¡sakÃ©ppen fÃ©lre van Ã©rtve az egÃ©sz keresztÃ©nysÃ©g, ilyen
fÃ©lreÃ©rtett formÃ¡ban van kÃ¶zvetÃ-tve s egyÃ¡ltalÃ¡n nem csoda, ha Ã-gy nem is szÃ³lÃ-t meg senkit
igazÃ¡n. Az erÃµszakmentessÃ©g nem a jÃ³l-rosszul megkonstruÃ¡lt tolerancia fogalmÃ¡bÃ³l vezethetÃµ
le, sem pedig a hagyomÃ¡ny ahimszÃ¡nak nevezett nem-Ã¡rtÃ¡sÃ¡bÃ³l, akinek elszÃ¡nt kÃ¶vetÃµje esetleg
mÃ¡sokkal sepereti vagy sepertetnÃ© a hangyÃ¡kat fÃ©lre ÃºtjÃ¡bÃ³l, nehogy szÃ¡ndÃ©ka ellenÃ©re
halÃ¡losan Ã¡rtson szegÃ©ny rovaroknak, amint rÃ¡juk lÃ©pik. A toleranciÃ¡t, amely nem mindig, de
nagyon gyakran mÃ¡sok hÃ¼lyesÃ©gÃ©nek, gÃ¡tlÃ¡stalansÃ¡gÃ¡nak Ã¶sszeszorÃ-tott fogakkal valÃ³
eltÃ»rÃ©sÃ©t jelenti, nemrÃ©giben egy filozÃ³fus is fejtegette, egÃ©szen kritikusan, egÃ©szen
leleplezÃµen, Ã©s szerintem, egÃ©szen jÃ³l. Ã• is rÃ¡mtutatott arra, hogy egy erÃµltetett
magatartÃ¡s-elvÃ¡rÃ¡srÃ³l van szÃ³ Ã©s paradox mÃ³don sok esetben arra szeretne rÃ¡kÃ¶telezni
embereket, hogy mÃ¡sok intoleranciÃ¡jÃ¡val szemben tolerÃ¡nsak legyenek. Abszurdum, logikÃ¡tlansÃ¡g.
Az erÃµszakmentessÃ©g mÃ¡st jelent.
Az erÃµszakmentessÃ©g sokkal egyetemesebb Ã©rtelemben Ã©rtendÃµ itt, a keresztÃ©nysÃ©gnÃ©l.
Az erÃµszakmentessÃ©g azt jelenti, hogy a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben nem lehet erÃµltetni olyan
Ã©letprogramokat, rendeszereket Ã©s mÃ¡sok szÃ¡mÃ¡ra kÃ¶telezÃµnek tartani, amit Ã¶nkÃ©nyesen vagy
bizonyos izolÃ¡lt Ã©rdekektÃµl fÃ»tÃ¶tten talÃ¡ltunk ki. A keresztÃ©nysÃ©g nem stratÃ©gia, nem
Ã¼zletpolitika, hanem az emberi lÃ©tezÃ©s egyetemes bÃ¡zisa. A szemÃ©ly, a szemÃ©lyek legbensÃµbb
szellemi-lelki dimenziÃ³jÃ¡ban Ã©rlelÃµdik a keresztÃ©nysÃ©g alapÃ¡llÃ¡sa, magatartÃ¡sa, de nem Ãºgy,
mint egy spontÃ¡n folyamat. RÃ¡ kell Ã©bredni erre a lehetÃµsÃ©gre, amely tulajdonkÃ©ppen az
egyedÃ¼li reÃ¡lis lehetÃµsÃ©g Ã©s erÃµfeszÃ-tÃ©seket kell hozni, hogy az egyetemessÃ©gnek arra a
fokÃ¡ra emelkedjÃ¼nk, amit a keresztÃ©nysÃ©g jelent.
A keresztÃ©nysÃ©g nincs ellentÃ©tben sem a metafizikai szellemi hagyomÃ¡nyokkal, sem a
tÃ¶rtÃ©netisÃ©ggel. SÃµt, nagyon sok a kÃ¶zÃ¶s elem a hagyomÃ¡nyokÃ©val, vagyis az Ãµsi szellemi
metafizikai hagyomÃ¡nnyal. Ami az Ã©bersÃ©get, az egyetemes morÃ¡lt, az isteni mivoltunkat illeti,
tÃ¶kÃ©letesen megegyezik a hagyomÃ¡ny legtisztÃ¡bb tudÃ¡sÃ¡val. A keresztÃ©nysÃ©g azonban
meghaladja univerzalitÃ¡sÃ¡ban a hagyomÃ¡nyt. Ebbe most nem megyek bele, nem e tanulmÃ¡ny cÃ©lja,
hogy alÃ¡tÃ¡masszam ezt az Ã¡llÃ-tÃ¡st. RÃ¶viden csak annyit, hogy a hagyomÃ¡ny aritmolÃ³giÃ¡ja Ã©s a
keresztÃ©nysÃ©g aritmolÃ³giÃ¡ja eltÃ©r, ez pedig jelzi a kettÃµ kÃ¶zÃ¶tti lÃ©nyegi kÃ¼lÃ¶nbsÃ©get
Ã©s azt is tudjuk, hogy az egysÃ©glogika, amely a keresztÃ©nysÃ©gnek felel meg, integrÃ¡lja a
hagyomÃ¡ny aritmolÃ³giÃ¡jÃ¡t, lÃ¡tÃ¡smÃ³djÃ¡t, gondolkodÃ¡sÃ¡t. Amennyibe integrÃ¡lta, mÃ¡rpedig
Ã-gy van, akkor ebbÃµl egyÃ©rtelmÃ»en kÃ¶vetkezik, hogy magasabb szÃ-nvonalon van. Csak az tud
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integrÃ¡lni valamit, amely magasabb szÃ-nvonalon van annÃ¡l, amit integrÃ¡l. De a keresztÃ©nysÃ©g nem
zÃ¡rja ki a tÃ¶rtÃ©netisÃ©gre jellemzÃµ, merÃµ orizontalitÃ¡sban, racionÃ¡lis viszonylatokban
kimerÃ¼lÃµ szellemet sem, amelyben javarÃ©szt a mai vilÃ¡g, a mai emberisÃ©g mozog, Ã©l, hanem azt
is integrÃ¡lja. Az egysÃ©glogika ezÃ©rt is trinitÃ¡rius, tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt. Mit jelent ez a mindennapjait
Ã©lÃµ ember Ã©letÃ©ben, szemÃ©lyÃ©re vonatkoztatva?
Azt, hogy Ã©letfeladataink, a csalÃ¡d, a pÃ¡rkapcsolat, a hÃ¡zassÃ¡g nem valami szociografikus
viszonylatokban kimerÃ¼lÃµ Ã©letterÃ¼letek, hanem egyetemes karakterÃ¼k van, mint ahogy ez az
asztrolÃ³giÃ¡ban vilÃ¡gosan lÃ¡tszik. VÃ©ge annak az Ã¡ldatlan paradigmÃ¡nak, hogy az ember kicsi,
tÃ¶pÃ¶rÃ¶dÃ¶tt lÃ©ny, egy szocio-kulturÃ¡lis determinÃ¡ciÃ³ merÃµ fÃ¼ggvÃ©nyekÃ©nt mozoghat
csak, nem tudhat semmit s ha Ã©getÃµ problÃ©mÃ¡ja akad valamiben, amely egyenesen szemÃ©lye
mÃ©lyÃ©re hat, akkor vÃ¡laszt csak az adott problÃ©makÃ¶rben kompetens szaktekintÃ©lytÃµl kaphat.
Ez a mondat nem intÃ©z senki Ã©s semmi ellen tÃ¡madÃ¡st Ã©s nem arrÃ³l van szÃ³, hogy az ember
hirtelen olyan mindentudÃ³ lett, hogy mÃ¡r nincs is szÃ¼ksÃ©ge senkire semmilyen problÃ©mÃ¡jÃ¡t
tekintve. A dolog marad a rÃ©giben, nyilvÃ¡n, hogy valamivel kapcsolatban, amiben tÃ¡jÃ©kozatlan
vagyok, a tovÃ¡bbiakban is olyan kÃ¶rÃ¶kben Ã©rdeklÃµdÃ¶k, ahol Ã©rtenek az illetÃµ problÃ©mÃ¡hoz,
mert Ã©ppen ezzel folglalkoznak. Viszonybeli vÃ¡ltozÃ¡srÃ³l van szÃ³. MegvÃ¡ltozÃ³ban van a szemÃ©ly
Ã©s tudÃ¡s viszonya, a tudÃ¡st birtoklÃ³ Ã©s a tudÃ¡st nem birtoklÃ³ ember viszonya, mÃ¡s kezd lenni
magÃ¡nak a tudÃ¡snak az Ã©rtÃ©ke, a szerepe. Mindez persze nem mindenhol tapasztalhatÃ³, csak annyit
lehet mondani, hogy erÃµssÃ¶dÃµben vagy egy ilyen tendencia. Ma mÃ¡r sok tudÃ³s ki meri mondani, hogy
az emberi tudat, az emberi gondolkodÃ¡s erÃµsen hat a valÃ³sÃ¡g alakulÃ¡sÃ¡ra, Ã©s nem csupÃ¡n csak
egy tudomÃ¡sulvevÃµ tudattal rendelkezÃ¼nk, amely csak reagÃ¡lni kÃ©pes bizonyos ingerekre.
BelÃ¼lrÃµl, a szemÃ©lyben Ã©rlelÃµdik a keresztÃ©nysÃ©g megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡ra valÃ³ lehetÃµsÃ©g.
De ez csak akkor, ha az illetÃµ szemÃ©ly Ã©rleli. A keresztÃ©nysÃ©g nem egy akaratlanul,
vÃ©letlenszerÃ»en bekÃ¶vetkezÃµ Ã¡llapot vagy folyamat. TudatossÃ¡g, nyitottsÃ¡g, szabad elhatÃ¡rozÃ¡s
kÃ©rdÃ©se. TÃ¡jÃ©kozÃ³dnom kell Ã©s az elsÃµ lÃ©pÃ©seknÃ©l be kell lÃ¡tnom, mennyire szÃ»k
voltam gondolkodÃ¡sban, szemlÃ©letben, tudÃ¡sban, lÃ¡tÃ¡sban. Azt is be kell lÃ¡tnom, hogy amit addig
magatartÃ¡snak neveztem, azt tisztÃ¡znom kell magamban, Ãºjra kell Ã©rtelmeznem, gondolnom az
egÃ©szet. Azt is be kell lÃ¡tnom, hogy amit eddig tennitudÃ¡snak hittem, lendÃ¼letnek, a cselevÃ©sek
helyÃ©nvalÃ³ rendjÃ©nek Ã©s intenzitÃ¡sÃ¡nak, az is korrekciÃ³ra, ÃºjrahangolÃ¡sra szorul. Mindez nem
egy alkalmazkodÃ¡s. Ha az lenne, akkor az embernek szÃ»kÃ-tenie kellene kÃ©nyszerszerÃ»en Ã¶nmagÃ¡t
valamilyen tekintetben, de itt pontosan arrÃ³l van szÃ³, hogy tÃ¡gabbÃ¡ Ã©s mÃ©lyebbÃ©,
intenzÃ-vebbÃ© Ã©s mÃ©rtÃ©kletesebbÃ©, erÃµsebbÃ© Ã©s tapintatosabbÃ¡, oldottabbÃ¡ Ã©s
komolyabbÃ¡, tÃ¶bbettudÃ³vÃ¡ Ã©s korrektebbÃ© kell vÃ¡ljak. Ezek a sorok csak azt voltak hivatottak
Ã©rzÃ©keltetni, hogy a szemÃ©lyes Ã©letben hogyan jÃ¶n szÃ¡mÃ-tÃ¡sba a keresztÃ©nysÃ©g, mint
feladat. A keresztÃ©nysÃ©g a lÃ©tezÃ©s univerzÃ¡lis bÃ¡zisa, de az emberisÃ©gben a fÃµ hangsÃºly a
szemÃ©lyre tevÃµdik, mÃ¡rmint nem a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g felÃµl alakul a keresztÃ©nysÃ©g az egyes
szemÃ©ly felÃ©, hanem a szemÃ©lyek felÃµl valÃ³sul meg az a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g-kÃ©pzÃ©s, amelyet
keresztÃ©ny kÃ¶zÃ¶ssÃ©gnek, egyhÃ¡znak lehet nevezni. A keresztÃ©nysÃ©g az ember Ã¡ltal
felveendÃµ magatartÃ¡s, alapÃ¡llÃ¡s, de az a logika, ami a keresztÃ©nysÃ©gnek megfelel, a egÃ©sz
lÃ©tezÃ©s bÃ¡zisÃ¡t kÃ©pezi. Erre jÃ¶nnek rÃ¡ lassan-lassan, termÃ©szetesen a maguk
megkÃ¶zelÃ-tÃ©si mÃ³djÃ¡n, a valÃ³sÃ¡got kutatÃ³ tudÃ³sok is. Ez az egysÃ©glogika. Lehet olyan
metafizikai irÃ¡nyt kÃ¶vetni, amely a legfontosabb szavak mentÃ©n fejti ki azt, ami mindenkire
Ã©rvÃ©nyes. Ezek nemcsak szavak, hanem egyben lÃ©terÃµk is, a valÃ³sÃ¡got megalapozÃ³
lÃ©t-tÃ©nyek. Ilyen a szeretet, az Ã©rtelem, a szabadsÃ¡g, a tudat, a felelÃµssÃ©g. De ez nem szakadhat el
attÃ³l az irÃ¡nytÃ³l, amely ezeket az egyetemes Ã¶sszetevÃµket a szemÃ©lyes varietÃ¡s kÃ¶rÃ©ben
kÃ©pes tÃ¡rgyalni, Ã©rtelmezni. Ilyent az asztrolÃ³giÃ¡val lehet, a szemÃ©lyes, szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p
Ã©rtelemezÃ©sÃ©vel. Ha nem is a kÃ¶vetkezÃµ, de egy kÃ¶zelebbi tanulmÃ¡nyban arrÃ³l lesz majd szÃ³,
hogy miÃ©rt fogadhatÃ³ el az asztrolÃ³gia a keresztÃ©ny alapÃ¡llÃ¡s megvalÃ³sÃ-tÃ¡sÃ¡nak
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szolgÃ¡latÃ¡ban Ã¡llÃ³ hiteles, igaz tudÃ¡snak.
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