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A KERESZTÉNY EMBER EVILÁGISÁGA

1. Immár általánossá kezd válni a meggyőződés, hogy alig, vagy sem
mit sem segít, ha a "katolikus filozófusokra" bízzuk a feladatot, hogy ki
okoskedják a keresztény tudat és a világ elméleti kibékülését. Az ő is
mereteik örökké az immanencia és a transzcendencia kategóriái között
ingadoznak: ha el akarják kerülni Scillát, Caribdis-ba ütköznek. Ha
arról beszélünk, mi a jelentősége a keresztény embernek a történelem
ben, vissza kell nyúlnunk a kinyilatkoztatás kezdeti föltételezéseihez,
amelyekben, hacsak nem erőltetjük, nemigen van hely e két koncepció,
az ímznanencia és a transzcendencia számára. A jelenlegi egzegézis leg
biztosabb adatain alapuló biblikus megfontolás első egészséges következ
ménye, hogy azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi az ember értelme
a világban, éles különbségtételre kerül sor a filozófiai meghatározások
és a teológiai megismerés között, olyan megkülönböztetésre, amely nem
semmisiti meg az értelmi koncepciókat, de visszaadja őket eredeti hiva
tásuknak. hogy kifejezési eszközei legyenek egy olyan tartalomnak,
amely természeténél fogva túl mutat rajtuk és kimeríthetetlen. Minden
től eltekintve, ez az egyedüli út, hogy kivonjuk magunkat a dialektikus
létfeltételek révén szinte legyőzhetetlenné vált nyomás alól, amely a
kereszténység teljes elvilágíasítása, s ennek folytán az üdvtörténetnek a
profán történetbe való teljes beleolvadása felé taszít.

El kell ismerni, hogy kilépőben vagyunk a kereszténység ágostoni
korszakából. és hogy ez a kivonulás, mint az némelykor megesik, a l,eg
oktalanabb örömmámorban is történhetne. Pontosabban szólva: míg az
ágostoni típusú antropológiaban a döntő és valamiképpen kizárólagos
tengely, amelyen az emberi sors alapult és fordult, a lélek és Isten között
feszült, és a világ úgyszólván az ember háta mögött maradt, addig ma
a teológia arra hajlik, hogy a világ felé fordítsa az embert, a teljes meg
ismerhetetlenség fátylát borítva Isten misztériumára, Ez az aversio a
Deo et conversio ad creaturas (elfordulás Istentől és odafordulás a te
remtményekhez) objektív szükségesség nyomán következik be, illetve
gondoljuk, hogy majd bekövetkezik, amely szükségesség éppúgy lehet
történeti, mint doktrinális jellegű. Magam is azok közé tartozom, akik
elengedhetetlennek tartják az antisrpiritualista vitát, Ez a vita azonban
Diem hajthat hasznot semmiféle anyagelvűségnek és semmiféle imma
nenbikus evilágiságnak, mert csak az a feladata, hogy felderítse, meny
nyire nem vág egybe az emberről a hagyományos katolíkus kultúrában
kialakított kép azzal a dokrínális gazdagsággal, amelyet a kinyilatkoz
tatott ige tartalmaz, Persze, ezt ,a kinyilatkoztatott tanítást nem úgy kell
elképzelni, míntha az tárgyilag benne lenne az írásban, olyan mérték
ben, hogy elegendő kiemelni belőle. Ez a tanítás abban a feszültségben
jut kifejezésre, amely a hívő tudatában keletkezik, amikor az íráshoz
fordul, miután előzőleg már magáévá tette a mai ember kérdőjeleit. A
bibliai antropológia ugyanis nem illeszthető bele az emberi szellem által
létrehozott különböző antropológiai elképzelésekbe, mégha közülük né
melyikben - itt most ,a platonira és az arisztoteleszire gondolunk - a
hit támaszt keresett is, hogy tudatossá tegye meggyőződéseit.

Amikor például az emberi dinamizmus meghatározása érdekében
Szent Agoston leírta a híres mondatot: "Magadnak teremtettél minket,
Uram, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem pihenhet benned", akkor
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az ember struktúráját az érosz platoni koncepciójáva! határozta meg,
ugyanakkor azonban az emberi valóságnak egy beszűkített, egyoldalúan
spiritualista, világellenes fölfogását támasztotta alá. De vajon ki kell-e
ma törölnünk szívünkből és könyveinkből Agoston nagyszerű megálla
pítását? Vagy nem arról van-e inkább szó, hogya kinyilatkoztatott ige
fényénél újra értékeljük, főlfedezzük korlátait és egy szélesebb színté
zísbe Illeszük be, hogy kíegészűljőn? úgy gondolom, ez utóbbi a helyeis
út. Mind máig, ha értelmezni akartuk annak a bibliai kijelentésnek ér
telmét, amely szeránt az ernber Isten képéve és hasonlóságára terembe
tett, színte teljes mértékben foglyul ejtett bennünket az Isten és az ér
telmes és szabad lélekkel bíró ember közöttí analógia. Mi más módon le
hetett volna kifejleszteni az így értelmezett hasonlóságot, mint hogy az
emberi tökéletességet annak szemlelésébe helyezzük, ami örök, szellemi
és láthatatlan? Ennek viszont az lett a vége, hogy az ideigvaló és a lelki
közöttí megkülönböztetés betelepedett a keresztény közösségbe. sőt az
egyes keresztény bensejébe is, azzal a soha teljesen ki nem küszöbölt koc
kázattal járva, hogy egy "lelki" és egy "testi" vészre osztódik a keresz
tény ember (gondoljunk csak a "s:oolgai munka" meghatározásra, amely
annyira fontos szerepet játszott a lelkiségben és a lelkipásztori gyakor
latban) és egy szakrális és egy profán részre az egész emberi egzísz
teneia.

·2. Azt olvassuk a Genezisben: "Azt mondta Isten: alkossunk embert
képünkre és hasonlóságunkra, s uralkodjék ..." (Gen 1, 26).

Ha ezt a titokzatos kijelentést belehelyezzük a fentebb leírt antro
pológiai sémába, amelyezeréves tradíció nyomán kedves számunkra,
nem nehéz felfogni, milyen értelemben "I8ten képe" az ember: az em
ber imago Dei, imago Trinitatis, amennyiben szellemi, lelkes lény. Semmi
sem igazabb ennél, természetesen. A tévedés csak akkor kezdődik, ami
kor ezt a hasonlóságá viszonyt kizárólag a lélek számára tartjuk fenn.
Az biztos, hogya Biblia számára az ember testi mivoltában is Isten kép
mása, illetve helyesebben - lévén, hogy a Bíbliából majdnem teljesen
hiányzik a lélek és test közötti megkülönböztetés - a maga élőlényt

teljességében képmása. Ennek ellenére, történetileg, a kizárólagosan spi
ritualista értelmezés volt uralkodó, éppen annak a vonzóerőnek követ
keztében, amelyet a görög dualizmus, annak radikális vagy mérsékelt
formája gyakorolt ,a keresztény gondolkodásra. A dogmatörténet meg
mutatja, hány ezerféle módon küzdött az egyház a torzulások ellen,
amelyek a keresztény üzenet és a görög antropológia szintézisének kö
vetkezményeképpen jelentkeztek. És a tomizmus elmélyültebb értelme
zése talán annak elismerésére kényszeritene bennünket, hogy lényegé
ben maga a tomizmus is hatalmas kísérlet volt arra, hogy a filozófia
kifejezéseivel a bibliai antropológiát helyezze vissza jogaiba. Mint em
lítettem azonban, mindent összevéve, a spiritualista tendencia nyilván
valóan előtérbe kerűlt, főleg az utolsó századokban. Manapság, ha a zsi
nati okmányokból, nagyon helyesen, azt a szándékot igyekszünk kiol
vasni, amely Isten népének megújulását belülről akarja előmozdítani,

könnyű figyelmeztetni rá, hogy ez a szándék föltételezi az eltökélt túllé
pést a dualizmuson, a Biblia antropológiai modelljéhez való egyre bát
rabb visszatérés révén. E bibliai modell szerint, mint említettem, az em
ber és az Isten közöttí hasonlóság éppúgy megnyilvánul az embernek
abban az alkati képességében, hogy párbeszédbe elegyedjék Istennel,
elfogadja az ő ingyenes jóindulatát és egyre mélyebb közösségre lépjlen
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vele, mint - azt mondanám: főként - abban a tényben, hogy az em
ber a világegyetem színe előtt áll, "uralkodó", föltétlen parancsolója a
dolgoknak, éppúgy mint maga a Teremtő, noha neki alárendelve.

Míg a "vallásos" ember, ha lelki impulzusaira hallgat, hajlik rá,
hogy átlépjen a látható határain, s mint sajátos otthonába, a nemlátha
tóba költözzék át és elmerüljön benne, addig a bibliás ember a terem
tés középpontjában áll Isten képrnásaként, azzal a hatalommal fölru
házva, hogy értelmet adjon a teremtésnek, Istennel közösen vállalva
érte a felelősséget. A pogány eredetű, antik vallásossággal átitatva, a ke
resztény ember mindig visszariadt a prométeuszí gesztustól. amely erő

szakot tesz a természeten, mintha ez a gesztus már önmagában szent
ségtörés lenne. Elegendő egy fölületes szociológiai vizsgálat, hogy a ke
reszténység primitivebb rétegeiben még ma is főlfedezzük a szent bor
zadályt Prométeusz iránt. A vallás elítéli Prométeuszt, de nem ítéli el
a Biblia, amely az embernek a dolgok fö1ött,i uralmában Istenhez való
hasonlóságának legsajátosabb kifejeződését látja. Ennek a megkülönböz
tetésnek alapján holnap újra kell majd írni a kereszténység uörténetét,
Akkor talán megértjük majd azt, amire ma. botrány nélkül még utalni
sem lehet: nevezetesen, hogy az úgynevezett természetes emberiség tör
ténete, amelyet a jelenlegi történetírás a kereszténység antitézisének te
kint, nem volt egyéb talán, mínt egy ősi bibliai igazság torz és gyakran
öntudatlan kifejlesztése, egy olyan igazságé, amelyeket a teológia a maga
filozófiai kategóriáinak hibájából nem tudott teljes egészében felölelni.

3. A teológiának alapvető fejezete kell, hogy legyen majd az, amit
anélkül, hogy túl sok követője akadt volna, Szent Ireneus indított el az
ősegyházban, s amit a zsinati tanítás bizonytalankodva újra fölfedezett.
A magja ennek abban a kölcsönös viszonyban van, amely az első em
ber (helyesebben az ember mint olyan, tehát Adám) és Krisztus, az
ember fia között áll fenn, aki föltámadott halottaiból és mint ilyen "Ő

a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte... a kez
det, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség minden
ben" (Kol l, 15-20).

A biblia szavainak ("alkossunk embert képünkre és hasonlóságunk
ra") legmélyebb értelmét akkor fogjuk fel igazán, ha az embert kapcso
latiba hozzuk legősibb és legjelenebb omega pontjával, a föltámadott
Krísztussal, akiben teljessé válik a. teremtés fölötti uralom. Ily módon
könnyen túlléphetünk a világ régi szernléletén, amely két különböző

síkot foglal magába, a természetest és a természetfölöttit. Az ember
Isten képére teremtetett: a képmás Krisztusban valósul meg teljesen,
aki ennek megfelelőerr egyetlen célja az embernek, hívőnek és nem-hí
vőnek, s aki, mint példakép maga felé irányit rninden emberi haladást
a dolgok fölötti hatalom, a teremtés fölötti tényleges uralom terén. A
világmindenség egységes fölépítésű. Az a megjegyzés, hogy ezáltal na
turalízmusba esünk, elavult és értelmetlen: olyan elvont gondolkodás
módból származik, amely figyelmen kívül hagyja Isten elhatározását,
aki az volt aki, és akit önmagában nem mondhatunk sem természetes
netk,sem természetfölöttinek.

Próbáljunk fölvázolni egy aszkézist 'ebben a teológiai keretben: mi
a tökéletesség eszménye? A menekülés a világból? Mínden bizonnyal. A
világ szenvedélyes meghódítása? Minden bizonnyal. Az efféle föloldha
tatlan antinóm:iák elkerülése érdekében helyesebb talán azt mondani, hogy
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nincs a tökéletességnek más eszménye, rnirit a föltámadott Krisztus, és
hogy a föltámadott Krisztushoz való hasonulásra nem az egyesek, mínt
ilyenek Viannak elhívatva, hanem az ember (Adám), vagyis az emberi
nem a maga teljességében, amelyen belül míndenkínek megvan a maga
feladata a hit és a szeritség terén, a szerzetesnek és a tudományos kuta
tónak, tehát annak is, aki elrejtőzve a világtól teljesen elmerül az Isten
nel folytatott dialógusba, és annak is, aki a bolygók meghódításának
technikai előfeltételeit kutatja. Nem igaz, hogy a halál az, ami kisza
badítja az embert az idő börtönéből, mint azt Szokratész és Kempis Ta
más állítják, és így az sem igaz, hogy az élet értelme az, hogy fe1ké
szüljűnk 'a halálra. Nem igaz, hogya halál révén lesz az ember azzá,
amivé lennie kell, mert az ember célja nem az, hogy üdvözült lélekké
váljék, hanem az, hogy ,a maga egészében, tehát testi mivoltában is,
Isten képmásává Iegyen, uralkodóvá minden dolgok fölött. Éppen azért,
az igazi eszkatón nem a lélek, aki az égbe repül, hanem az ember, aki
miután legyőzte a halált, átveszi az uralmat minden dolgok fölött.

4. Hol van akkor a visszariasztó elv ebben a hitelessé vált teológiá
ban? Van ilyen, mert ahhoz, hogy ez a hitelesség történetileg termé
kennyé váljék, szét kell hullaniuk azoknak a szakralizációs formáknak,
amelyekkel a spiritualizmus gátat akart emelni az ember lelke és a
dolgok lényege közé. Szükség lesz arra is, hogy az ember Ieszokjék ar
ról, hogy mindenütt Isten nyomai után kutasson, és belenyugodjék vég
re, hogy Isten ő a világmindenségben. Ha a világban az ernber az Is
ten képmása, akkor számára a világnak teljes egészében profánnak
kell lennie: a világ egyetlen pontján sem jelenhet meg neki Isten, és
számára sem lehetséges, hogy a világból kiindulva érje el Istenét. Ha
azt rnondják nektek, hogy Krisztus ott van, ne higgyetek nekik, Ha azt
mondják, hogy a házban van, ez nem igaz. Ha azt mondják, a sivatag
ban van, nem igaz. Ő váratlanul jön majd, mínt a villám tűnik fel ke
lettől nyugatig. A világ azonban csak világ, a ház csak ház, a sivatag
csak sivatag. Minden dolog önmaga és minden dolog az emberért van.
Az ember az uralkodó, a Kyrios a világban. És nem annyiban, amennyi
ben lélek, hanem annyiban, amennyiben az, ami, illetve helyesebben,
amennyiben azzá lesz, arnivé lennie kell. Az emberi uralom nem máris
"adott", mint ahogy azt a XV. század platonizáló humanizmusának ha
talmas, statikus vízióiban elképzelték: ez az uralom kialakulóban van,
és váratlanul meg is bénulhat, lévén, hogy az esetlegesség szálán van
felfüggesztve. Az embert fenyegeti az a veszély, hogy természetnek te
kinti s ezért rábízza magát a determináltságokra, amelyek abból folynak,
hogy lénye része a világnak, egy csomó a sok közül, a kozmosz keresz
tül kasul szaladó fonalainak egyikén. A Biblia nyelvén az ember uralma
úgy fejeződik ki, hogy nevet ad a dolgoknak. Miután megteremtette az
ég és a föld állatait, Isten "odavezette öket Ádámhoz, hogy lássa minek
nevezi el őket, - mert minden élőlénynek az lett a neve, aminek Adám
elnevezte" (Gen 1, 19).

Isten visszavonul a maga hatalmas Sabbat-jába és hagyja, hogy az
ember adjon nevet az összes teremtményeknek, tehát vegye birtokba
őket és nyomja rájuk a saját szabadságának pecsétjét. Isten "látni akar
ja" Ia'. magára hagyott ernber szabadságát. A bűn, helyesen felfogva nem
más, mint fejtetőre állítása ennek a viszonynak: tehát amikor a pénz,
a szexus, az autó, a faj, az osztály és mindezek a "dolgok" adnak nevet
az embernek, s az ember elfogadja ezt, hagyja, hogy meghatározzák öt.
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Az ember történelmi, erkölcsi drámája tehát közte és a teremtmények
között játszódik le, ezen a laikus térségen, ahol minden ember tartoz
kodik, hívők és nemhívők egyaránt. A nemhívők is, amikor az erkölcsi
méltóságukban jelentkező isteni tanúbizonyságnak engedelmeskednek,
teljesíthetik a teremtés imperativuszát és növelhetik az emberi nem
uralmát a teremtmények fölött. Akár tudnak erről, akár nem, a végcél
felé haladnak, ami nem egyéb, mint a láthatatlan Isten képmása, a föl
támadott Krisztus.

A hívők teljes mértékben tudatában vannak ennek az uralomnak,
ismerik eredetét és végcélját. Nincsenek érveik, amelyekkel bizonyítani
tudnák, hogy 'az ég ésa föld Isten dicsőségéről mesél. Az ég és föld sok
kal inkább egy ködös eredet hosszadalmas eseménysorozatáról mesél,
amely számtalan átmenet után alakította ki a homo sapiens arculatát.
Abban a pillanatban azonban, amikor az ember teljessé teszi Isten-kép
mási mínőségét, vagyis eljut odáig, hogy megérti az Ő szavát és arra
Amennel tud válaszolni, akkor a világ azzá válik, ami, és míndenesetre
belép a hit párbeszédének körébe: a világ egyszerre lesz az Isten ado
mánya és az ember felelete, a dolgok áttetszövé válnak és elárasztja
öket az isteni bensőség visszfénye, sőt az isteni kezdeményezés irányítja
őket, és ha az ember nevet ad nekik, az ő áldozati adományává lesznek,
szabadságának teremtményeivé.

Ez a világ ambivalenciája l Igaza van a misztikusnak, aki azt mond
ja, hogy minden dolog Istenről beszél. Igaza van az ateistának, aki azt
mondja, hogy sehol sem találja meg Isten kézjegyét. A döntő esemény
nem tartozik a tér és idő szövevényébe, még ha ez a szövevény sajátos
jeleket mutat is föl: a döntő esemény abban a mélységben ered, ame
lyet csak az Isten Lelke ismer, és csak azok számára nyilvánvaló, aki
ket az Isten Lelke vezet. A zsoltáros az emberről szólva így énekel:

"Dicsőséggel, nagysággal koronáztad
Adtál neki hatalmat kezednek minden műoei [elett,
lába alá vetél mindeneket" (Zsolt 8, 6)

A hívó és a humanista ateista, mindketten elfogadhatják az ember
ilyetén fölmagasztaltatásának objektív tartalmát. Csak egy kicsiny és
mégis végtelen különbség marad közöttük: az ateista senkinek sem tar
tozik köszönettel, számára az ember kalandja a világiban teljes egészé
ben be van zárva az önmagában elegendőségbe, és sorsa végül is a ha
jótörés. A hívőt semmiféle kiváltság nem rnenti föl az alól, hogy
teljes erejével és nagylelkűen közreműködjék a világ növekedésében, és
bárkája sincs, amelyben megmenekülhet a vízözöntől. A hívő is egészen
evilági. Ami megkülönbözteti, az a nagy titok, amelynek részese lett, s
amely, ha megismerte és elfogadta, életének teljesen profán tartalmát
imádsággá alakítja át. Csak ezért mondható el róla, hogy nem e világ
ból való, noha, akár az ateista, mindenestül e világban van.

•
Freud szerint a bűn ördögi körbe zár bennünket, mert 'l-'ele azt az önma

gunkat büntetjük, aki ellen vétettünk. A keresztény embeT azonban tudja, hogy
a bű~nnel Isten ellen vétett s Isten kiemelheti a körből azzal, hogy megbocsát
neki. Ű más valaki, mint én, ezért bocsáthat meg. Én. magam nem D:ehetem.

R o b e r t W. G l e a s o 11,
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