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AZ ÉHESSÉG ÉS A BOH
A "világ iránti nyitottság" kijelöli az ember rendeltetéséhez vivő utat. Ter

mészetes hajlamai nem határozzák meg mindenestül szükségleteít, neki magának
kell eldöntenie. hogy mire fordítja idejét vagy áldozza életét. A reá ~llemzó

tárgyilagos észlelés- és viselkedésmód lehetőséget nyújt arra, hogy kiismerje ma
gát a világban, de sem a természetben, sem a társadalomban nem lel végleges
eligazodás alapjául szolgáló, feltétlen támpontra. Rendeltetésének megoldatlansága
örökös feszültségben tartja; az időleges válaszok - például a kultúra alkotásai
- nem elégítik ki; nemhogy csillapítanák, inkább szítják kutató kedvét. Végtelen
nyitottsága következtében Isten felé lendíti minden, ami szeme elé kerűl. Tulaj
donképpen meghatározható úgy is az ember, mint valami szűnní nem akaró, a
világon át feltartóztathatatlanul Istenre irányuló mozgás, Ilyképpen földi életé
ben teljesedésbe megy már végtelen rendeltetése - feltéve, hogy nem szakítja
félbe mozgását, s nem telepszik le valahol útközben (1).

Az emberi énesség

Igazában azonban mínduntalan abbamarad az ember isteni utazása. Beren
dezkedvén a világon, megfeledkezik az istenkeresésről - legalábbis egy ideig,
rnert úgy intézték sorsát, hogy nem odázhatja el végtelenségig a választ. Az
Istenről .való megfeledkezésnek több oka lehet. Kényelem és lanyhaság, vagy va
lami különös tompaság, az érzékenység és fogékonyság hiánya. Az istenfelejtés
legmélyebb gyökere azonban, W. Pannenberg szavát használva, az énesség, az
ember sajátos viszonya önmagához. Bár e kifejezés aligha található nyelvünk
szótáraiban, mégsem helyettesíthetjük meggondolatlanul a közkeletű önzés, önös
ség vagy egoizmus szóval, mível e neologizmus, új szóalkotás, mindenekelőtt

létünk ontológiai szerkezetét, énközpontúságát hivatott kifejezni, nem pedig az
etikai értelmű egocentrizmust, Az egzisztencia fogalmát korántsem meríti ki, hogy
önmagán felülemelkedve megjelenik a világon - amint a latinból átvett exsistere
eredeti jelentése sejteti. A kilépés értelme a visszalépés, a Szent Tamás-i redItio
completa in seipsum, a szellem, helyesebben az ember visszatérése magához. Az
élőlények, sót tovább is mehetünk: a létezők alaptörekvése az érvényesülés, lé
tük biztosítása és kiteljesedése. Az önmegvalósítás és önfenntartás irányelvének
van alárendelve az összes többi norma, törvény és szabály. Ugyanakkor (inmeg
va16sításunk egyetlen járható. útja az, amely kivezet az önérdek és az önma
magunkról való gondoskodás bűvöletéből. Életünket áldozzuk valamiért, ma
gunkat nem kímélve időt, fáradságot fordítunk rá. Örízkedjünk-e az ilyen ma
gatartástól vagy helyeseljük? Az egyik serpenyőben Szent Agoston figyelmeztetése,
melyre a Mont Ventoux csúcsán döbben rá Petrarca, lebilincseíve az előtte fel
táruló látványtól: "eunt homines. .. et reliquunt se ípsos" - járnak-kelnek az
emberek és elveszítik önmagukat (Confessiones X, 8). Valóban ijesztő élmény ez,
de nem kevésbé félelmetes az ellenkezője sem, hogy minél odaadóbban szol
gálunk valamit. annál inkább uralkodunk rajta, hogy önfeláldozásunkkal volta
képpen akaratunkat éljük ki és hatalmunkat növelj ük. Minél lelkesebben vé
gezzük munkánkat, annál nagyobb a veszély, hogy rögeszmévé válnak elképzelé
seink, s kezünk, vagy agyunk alkotásától lenyűgözve behálóznak az önszeretet
leheletfinomságú és eltéphetetlen szálai. Ez a magyarázat a cselekedeteink gyö
keréig hatoló kétértelműségre, önmagunk kiismerhetetlenségére és arra, hogy
soha senki nem képes minden kételyt kizáró módon tisztába jönni tetteit ve
zérlő igazi szadékával. Saját világának középpontja mindenki, még a teret és
időt is magára vonatkoztatva észleli. Amint A. Einstein megállapította (2), kivé
tel nélkül minden egyes embernek mást jelent az itt, és most; úgyszólván senki
sem tud kilépni saját vonatkoztatási rendszeréből és belehelyezkedni egy másik
mondjuk vak emberébe. Az "én" - nevezzük igy az életmegnyilvánulások egy
ségesítő vonatkoztatási pontját - szemlátomást másként viszonyul önmagához
mint a világhoz; magára Irányitottsága feloldhatatlan ellentétben áll világra
nyitottságával. A nyugati gondolkodók hosszú időn át a legmagasabbrendű ér
tékekhez sorolták az "én"-t. 1819-ben mutatott rá A. Schopenhauer az énesség-
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ben rejlő veszedelmes tendencíákra. Azt írja, hogy "mindenki magának akar
mindent, birtokba akar venni mindent - Iegalábbís uralkodni kíván rajta ,
ami pedig ellenáll törekvésének, azt meg akarja semmisíteni" (3). Meggyőződése,

hogy "az egoizmus mind az állatokban, mind az emberekben a legszorosabban
összefügg lényük legbenső magvával, sőt voltaképpen azonos vele... Az egoizmus
természete szerint határtalan" (4). Bár téved abban, hogy az önzéssel azonosítja
az énességet, helyesen látja, hogy az én makacsul ragaszkodik céljaihoz és el
képzeléseihez; szívesebben záI'UI magába, mintsem megnyíljék és kilépjen a
vílágba. De még ebben az esetben sem marad ki a játszmából. Vesztébe rohan
mlndenkí, aki azzal áltat ja magát, hogy el tud szakadni énjétől; bárhová vigyen
is útja, míndíg nyomon követi énje. Nem futhat el előle, sem a figyelehl elte
relése, sem pedig aszketikus "önmegtagadás" árán. De nem is kell. Erkölcsi
-antropológiai rövidzárlatra vall az efféle igyekezet. Az egyes szám első személy
nem tilalmazható sem a beszédben, sem a gondolkodásban; a felelősség erkölcs
telen elhárítása volna, sőt mí több, hálátlanság a teremtő Isten iránt. Ha még
oly kiváló és mélyen keresztény gondolkodó állítja is, mint B. Pascal, akkor sem
..gyűlöletes" az én, ha tagadhatatlan, hogy "a mindenség középpontjává teszi
magát", ha "minden én ellenség, mert valamennyi más zsarnoka szeretne len
ni" (5). Nem úgy győzünk az énen, hogy kiirtjuk és megsemmisítjük - ez merő

képtelenség -, hanem úgy, hogy fölemeljük és beillesztjük a lét és az élet
magasabb összefüggéseibe. Mivel árnyékként követ, csak könnyedén, erőfeszítés

nélkül emelkedhetünk föléje, ha nem összpontosítjuk rá valamennyi erőnket.

Máskülönben ismét az én kerülne figyelmünk középpontjába, De ne ríngatózzunk
hiú álmokban: ha sikerül is nagynehezen lemondanunk énünkről, nyomban elő

terem a következő alkalommal: nem iktatható ki az emberből.

Életünk a világ iránti nyitottság és az énre irányulás feszültsége, melyet egyetlen
élőlény sem nélkülözhet. A világ többi részétől elválasztott, saját határaival kö
rülírt szerves test minden egyes organizmus. Másrészt nyitott is külvílágára:
nemcsak kitölti testével a tér meghatározott helyét, melyet el szokott foglalni.
hanem környezetét is bevonja életműködésének körébe, s így biztosítja létfenn
tartását és életének kibontakoztatását. Bizonyos értelemben önmagán belül és
önmagán kívül helyezkedik el a növény is és az állat is - mondja H. Pless
ner (6). Bánnily különösen hangzik is, az élőlények: önmagukon belül és önma
gukon kívül ..vannak"; e reális, valóságosan meglevő ellentét az élet föltétele,
mely a161 az ember sem kivétel.

Mindamellett csak akkor maradhat fönn az élet, ha az egész szervezetet
felölelő egység tartja össze a megőrző befele fordulást és a környezet előtti ki
tárulkozást. A szemben álló erők feszültsége máskülönben szétvetné az orga
nizmust. Az élet változás, keletkezés és elmúlás, folyamat, melynek során átmegy
valami másba, de úgy, hogy nem oldódik föl teljesen, nem tűnik el nyomtalanul
abban a másban, amivé lett. Akkor beszélünk folyamatról, amikor valami létre
jön és fennmarad, mégpedig oly mödon, hogy az elmúlás biztosítja a mara
dandót. A megmaradás egyik formájaként mint maradandó határ kapcsolja
egybe a folyamat a már nem levő múltat és a még nem levő jövőt. Úgy -marad
fönn a változó valóság, hogy önmagán túllépve eltávolodik magától, és éppen
ebben az átmenetben lesz igazán azzá, ami. Az önmagában maradás és a kör
nyezethez fordulás ellentétes egysége minden élőlény. A megmaradás és ha
ladás, a változatlanság és változás egymást kölcsönösen átható, az élőlények

egyes mozzanataira el nem osztható egységének különféle válfajai hozzák létre
az élővilág nemeit és fajait. A helyváltoztatásra nem képes növényeket rabul
ejti környezetük. Nappal kinyílnak a virágok, estére összecsukják szírmaíkab,
száruk a világosság felé fordul, gyökerük a gravitációnak enged. E mozgásfor
máknak szemlátomást nincs o'y közös középpontjuk, ahonnan kiindulnak és ahová
visszatérnek (7). A növény életmegnyilvánulásai a növényen mennek teljesedésbe,
de nem a növényből erednek. Az állat "frontálisan" fordul szembe a világgal,
.örnagába zárul élete: "mindegyik állat önnönmaga célja" - írja Goethe (8). Va
lódi középpontja van, a centrum és a környezet ellentétessége nem töri meg
zárt szervezeti formáját - állapítja meg H. Plessner (9). Az állati organizmus
valóságosan szemben álló erők megbonthatatlan egysége. Anyagcseréje nemcsak
felépíti testét, hanem le is bontja a felvett táplálékot. Nincs kiszolgáltatva kör
nyezetének, nem passzívan válaszol az onnan áradó ingerekre. rnínt a növény.
Az idegrendszer kialakulása következtében teste aktív- visszahatásra való, sót a
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környezet csekély mérvű megváltoztatására is. Ugyanakk~r hibátlanul alkalmaz
kodik a fajra jellemző, specifikus küvílághoz és természetes biztonvággal mozog
benne. A biztonság árát azonban meg kell fizetnie: élete tejesen beszűkül kör
nyezetére, a "külvEágra".

Az ember a'.kalmazkodása a környező viláahoz nincs lényébe vésve, úgy
szélván teljesen híjával van az ösztönös meghatározottságnak, tárva-nyitva a
mindenünnen rázúdu'ó benyomások és váratlan fordulatok előtt. De ami sokkalta
fontosabb, őbenne teljesedik ki, ami hozzá kép-st megehetősen kezdetlegesen je
lenik meg az állatokban: az tudniillik, hogy belső középpontból irányított lény.
Önfenntartásra, életének megvédésére törekszik; a környezet asszírní lálására, sa
ját szerves anyagává alakítására készteti az éhség és szomjúság, a szexuálís ösztön
és a hatalomvágy. Sajátos rendeltetése, hogy nem alkalmazkodik szűkebb kör
nyezetéhez az állatok módjára, hanem feltárul az egész világra; a létfenntartás
kényszere végsőkig fel csigázott, feszült állapotban tartja, s minduntalan újabb
konfliktusokba kergeti.

Az "én" szerkezete

Az emberi "én" szerkezetét vizsgálván célszerűnek látszik, hogy megismerked
jünk H. Plessner antropológiai alapfogalmával, az ember "excentrikus pozíclólával".
Mit értsünk ezen? Azt válaszolja, hogy az állat középpontjából kiindulva él,
de nem mint középpont ; vísszacsatolásos rendszert alkot, de nem éli át, nem
tudatosítja önmagára vonatkoztatottaágát. Tapasztalatokat gyűjt szervezetéről és
környezetéről, ura'.kodik a testén, csak nem reflektál önmagára. Nem tud "távol
ságot tartani" középpontjától és visszatekinteni magára. Az embernek megada
tik a távolságtartás képessége. mely lehetövé teszi a tudatos reflexlót. "Poz\cio
nális centruma", vagyis énje eltávolodik testétől, a középpenton kívül helyezkedik
el. Ily módon tudomást szerézhet magáról, meg tudja figyelni önmagát, szakadé
kat tud teremteni önmaga és élményei között; jelen van e hasadék innenső és
túlsó oldalán, ugyanúgy hozzá van kötve a testhez, mint a lélekhez, egyszersmind
nincs semmilyen helyen, és ezáltal ember. Az ember élete, bár sosem tud ki
törni középpontjának uralma alól, excentrikus, középpontján kívüli is. Az én
"maga mögött" levő 'vonatkoztatási pont; átéli téren- és ídőnkívűlíségét, külső

szemlélője a belvilág színpadán folyó jeleneteknek. Kívülről figyeli az akarást és
gondolkodást, mozgást és érzékelést, melyekben ugyanakkor közvetlenül is bent
él. Az ember léthelyzetének ellentétessége, természetének megtörtsége nyilvánul
meg abban, hogy létezése saját testén belül átcsap a testén kívülre. E törésen
innen és túl él, testként és lélekként és e kettő rnindig együtt előforduló semleges
egységeként. Az "én" vagy ahogyan H. Plessner nevezi, az emberi "exentricitás
nem tárgyiasítható pontja" közvetíti a test és a lélek különbözőségét és egysé
gét (10). "Sirás . és nevetés" címü írásában pedig arról beszél, hogy az ember
excentrikus volta "magába olvasztja és átformálja az állatok centrált létét" (11).

Az ember és az állat különbözőségének meglehetősen nehézkes, ám kivételes
szemleltető erejű leírásából azonban mintha kimaradna az emberi létezés lényegi
tulajdonságához tartozó belső konfliktus. Mert bár az "én" a centralitás és az
excentralítás,' a magára irányitottság és a világra irányítottság egysége, nem
egyenlő erők küzdelme folyik benne, túlsúlyba kerül az énesség, az önmagára
vonatkoztatás. Következésképpen az ember ",excentrikus pozícíója" nemcsak
átformálja és átszervezi az állatok "centrikus pozícióját", hanem az ellenszegülő

énességgel szembekerülve belső válságba sodorja az egyént. Ha létbiztonságot
keresve önmagára korlátozódik figyelme, ha elhatalmasodnak benne a világ je
lenlegi alakjára vonatkozó elképzelései és elhatározásai, .akkor óhatatlanul elvéti
rendeltetését - bár elég hatásos intézkedések történtek avégből, hogy ne tudjon
véglegesen magába zárkózni. Mert ha érvényesülni kíván, akkor meg kell nyíl
nia legalább a változásokra. magába kell fogadnia az újabb világtapasztalatokat,
Közismert, hogy kiváló tudósok egész sora vált nevetségessé az utókor szemében,
mert képtelenek voltak megnyílni a következő nemzedék kérdésfeltevései és vá
laszai előtt. Az embernek állandóan ki kell lépnie tehát magából, hogy vissza
találjon magához. "Ha értéked élvezni vágyód, tedd értékessé a világot" 
biztat J. W. Goethe (12).

G. F. W. Hegel nem biológial, hanem szellemi tapasztalatok alapján írja le az
"én" struktúráját. Arra irányul az ember minden törekvése, hogy önmagára ta-
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Jáljon a másikban. Az állat úgy elégíti ki Iétszükségletelt, hogy átadja magát
valami másnak a-iélkül, hogy é.zlelné másvoltát. Az ember "másnak" ismeri meg
a tőle különbözőt ; tárgynak, s e tárgyilagosság nemcsak úrrá teszi a világon,
hanem biztosítja azt is, hogy visszatérhessen belőle magához. Az ember akkor
van igazán "magánál" - engedtessék meg ez egyszer a germanizmus -, ha
"másnál" van, akkor ébred öntuda.ára, ha ráismer a másikra, mínt ma-Ikra.
Azt írja a tudatról, hogy a szellem mínt "valaminek a tudata" először elidege
nedik magától, csaknem elvész tárgyában, árnegy "önmaga másába". További
megha.ározödása serán visszafordul a tudat és "öntudat" lesz, mely tagadja az
idegen tárgyakat. Végezetül pedig abban, ami eleinte idegennek látszott, amit
tagadott, Ie'Ismeri saját lényegét és ezáltal teljesen vicszatér önmagához (13).
Az elvontnak tűnő fejtegetéseket leghétköznapibb tapasztalataink igazolják. Mín
denki tudja, hogy miben különbözík az alvás az ébrenl.éttől. Az éjszakai pihe
nés alatt érzékszerveink rem közvetítik a vi.ágot. Mível magunkon kívül semmi
másnál nem vagyunk, ezért igazában "magunknál." azaz öntudatunkon sem va
gyunk. Ha viszont magára ébred az ember, csak azért van, mert valami másnak
a tudatára ébredt. Az én s.truktúrájának kla-szikus leírása míndmáig érvényes,
mindössze abban téved Hegel, hogy az énes tendenciában keresi az ember ren
deltetését.

Az ember önössége

Az ember viszonyulása önmagához és a világhoz emberi erővel feloldhatatlan
ellentétet alkot: az énescég leküzdése az önösség diadalát vonja maga után mín
den esetben. Nagyon igaza van H. Plessnernek abban, hogy rajtunk kívüli cent
rum né'kül hiú álom meghasonlott lényünk belső összhangja. Tegyük fel, hogy
sikerül szert tennem magasabb ál.áspontra, ahonnan visszatekinthetek az előzére.

Felülemelkedtem énemben ? Korántsem, mert megelőzött azon az új helyen, ahová
nagynehezen elértem. Az ember fokozatosan maga mögött hagyhatja határait;
nemcsak a korábbi. nemzedékét, hanem saját előítéleteiét is - önmagát azonban
soha. Az én nem merőben elvont középpontja a személynek. nem csupán a 'sa
ját magáról szerzett tapasztalatok összessége (Selbst, self), hanem az ember egész
valója, történelmileg kialakult mivolta. De bármennyire emberfelettinek látszik
is az én megbékélése a valósággal - az állati szervezet természetes adománya -,
mégis ez az ember létfeladata. Csak akkor tud megbirkózni vele, ha folyton
-folyvást új és alkotó megoldásokra talál: a természet technikai megmúvelésével,
szellemének képzésével. énjének kítágításával, az elérhető legtöbb tapasztalat
gyűjtésével.

Arisztotelész kétféleképpen határozza meg az emberi lelket, helyesebben az
embert. A lélek egyrészt a test lényegi principiuma, központi formája, másrészt
az ember kor.átlan felfogóképessége, mellyel magába fogadhatja az egész vilá
got: anima est quodammodo omnia, a lélek valamiként- mínden. A szellemnek 
mert ezt jelenti a második meghatározás - arisztotelészi felfogásán nyugszik
mind a német idealizmus képtelen vállalkozása, hogy az "én"-ből vezessen le
mindent, mínd a romantika múveltség-eszménye ; a sokoldalú és egyetemesen kép
zelt ember. Ha valoban sikerulne a társadalomtól létrehozott valamennyi szelle
mi érték elsajátítása, akkor csakugyan "valamiként minden" lenne az "én"; meg
szűnnék szűkkörűsége és nyitottságát tekintve egybeesnék az egész társadalmi va
lósággal. Az ilyen ember énje- azonos lenne céljainak és törekvéseinek korlátlan
tágasságával. s feltehetően az a meggyőződés alakulna ki benne, hogy a megis
mert világon túl nincs más világ, meJy feltárulhatna előtte. Ha nem volna vágy
álom e széles körű műveltség, akikor mindenesetre elsimulna a nyitottság és az
énközpontúság bonyodalma, Am eleve sikertelenségre van kárhoztatva minden
nemű ez irányú erőfeszítés. Nem azért, mert a szellem arisztotelészi definíciója
rossz, hanem azért, mert hibás a belőle levont következtetés. A szellemben le
hetőségként rejlő végtelenséget sosem tudja hiánytalanul valóra váltani az én.
Legalábbis a véletlen, az egyszeri, a természetben és a történelemben szétszórtan
fel lépő, esetleges és előre ki nem számítható események elvileg kifürkészhetetle
nek, váratlanul támadnak rá és visszadöbbentik az ént.

Félreértés ne essék: nem helytelen az én igyekezete, hogy "valamiként mínden",
hogy "világ" legyen, még kevésbé kell kárhoztatni pusztán azért, mert sosem
ér ennek a végére. Az ember elmaradhatatlan feladata, hogy legalább időről
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időre egységre jusson a világgal - nem csupán szellemi rnűveltsége, hanem
létföltételeinek mind tökéletesebb és igazságosabb biztosítása által. Kellően meg
alapozott az a törekvése, hogy valamiként az egész világot bevonja a kultúra
körébe. Csak egységes világban élhetünk kívánalmainknak mindenben megfelelő,

egészséges és ép életet. Evégett fáradozunk annak az egy igazságnak a feltárásán,
mely megalapozza a tapasztalati világ sokrétűségét, Ezért teszünk meg minden
t6lünk telhetőt, hogy a fölismert logikai kapcsolatokat átfogöbb összefüggésekben
helyezzük el. E célból foglaljuk rendszerbe ismereteinket a világról, a társada
lomról és önmagunkról. S mégis, minden igyekezetünk ellenére töredékes a vi
lágról alkotott képünk, hajszálvékony repedések szelik keresztül-kasul, mínt a
régi porcelánt, a világ konkrét egységét és nyugalmát pedig állandóan konfliktu
sok veszélyeztetik. A béke biztosításának nagyon fáradságos feladata is arra vall,
hogy nem hidalható áJt pusztán emberi- erővel az én és a világ szakadélea. Nem
míntha nem az embemek jutna e feladat, de a világ békéjére irányuló vala
mennyi erőfeszítését, az ép és egészséges emberi életért kifejtett munkálkodását
az a ki nem mondott bizalom élteti, hogy a valóság előzékeny az emberrel, ba
rátságos vele, maga is sévárogva várja eljövendő egységét. Szent Agoston sze
rínt a filozófiai gondolkodásnak (melytől nem választható el a gyakorlat, a pra
xis) az "Egy"-et kell kutatnia ; még az istenkérdést és a lélekkérdést is az "Egy"
részproblémájának tekinti csupán (De ordine II, 17, 42--48). Az Egy-ből nyerte
nevét az univerzum is. s a szellem életejeme az Egy keresése (De ordine I, 2, 3).
Lényegét tekintve az ember gyakran emlegetett "határtalan ráutaltsága" sem más,
mínt a valóság áhított egységét és egzísztencíánk épségét biztosító EfN rutáni
nyomozás. Fichte, Schelling és Hegel idealista elképzeléseivel s mechanikus-mate
rialista megfordításukkal szemben meg kell állapítanunk, hogy nem az emberen,
hanem egyesegyedül Istenen alapulhat a valóság egysége, ami isteni adomány
ként - nem annak ellenére, hanem éppen azért! - egyúttal legsürgetőbb emberi
feladatunk is. Ezt hirdeti a betlehemi angyal: "Dicsőség a magasságban Isten
nek és békesség az Isten jóakaratában részesülő embereknek" (Lk 2,14). Az
Isten Teremtöként a világ egységét biztosítja, Üdvözítőként pedig üdvösségér:
testi-lelki jólétünket az énesség és a nyitottság dísszonancíájának összehangolá
sa által.

Az -eddígíeknél sokkal világosabban mutatkozott meg, hogy voltaképpen ho
gyan is állunk rendeltetésünkkel : az istenkérdés mennyiben utal a világon túlra,
és mennyiben maradunk mégis elszakíthatatlan kapcsolatban a világgal. Az em
ber rendeltetese az én és a valóság egybehangolása, amit azonban önerőnkből sosem
érhetünk el. Ezért kell állandóan meghaladnunk azt, amit már elértünk. Célunk
mindig transzcendens a mindenkori léthelyzetünkhöz viszonyítva, azaz csak abban
u ,esetben közeledünk hozzá, ha énünk újból és újból önmaga fölé emelkedik,
hogy megegyezésre jusson a valósággal. Az én és a valóság megfelelősege az
Igazság ősi meghatározása: adaequatio intellectus et TeL Az ember életcélja te
hát, hogy az igazságban létezzék. Aki az igazságból tudna élni, az ép és egész
séges volna, békesség honolna közte ~ a dolgok között, semmi sem zavarná meg
testi és lelki jólétét. Ez az igazság azonban, melyre rendelve vagyunk, nem a
mienk, hanem Istené. Istené, mert önerőnkből nem tudjuk elkerülni az énesség
és nyitottság konfliktusát.

Sok szól amellett, hogy ez az alapkonflíktus okozza a mélylélektaní problé
mákat is. A felnőtt ember azonosságát (személyíségének tudattalan rétegeibe gyö
kerező meggyőződését, hogy ó csakugyan az, amit a társadalom elvár tőle) a
fejlődés egyes szakaszaiban létrejövő azonosságoknak és a velük ütkoző tapasz
talatoknak magasabb egységbe való beilleszkedése biztosítja. Ameddig az én
viszályba keveredhet világával, mindenekelőtt társadalmi környezetével, veszély
ben van a személy azonossága, melyet a külső világhoz fűződő kapcsolataiból
merít. Az én kiegyensúlyozottaágának egyik feltétele, hogy a vele szemben álló
világ ne Igázza le, ne fojtsa el sajátosságait, a másik pedig, hogy ne ragaszkod
jék makacsul az egész világ ellenében önmagához. A harmónia az egyén és a vi
lág kölcsönös engedményeken alapuló kompromisszuma (14). E. H. Erikson szerint
az ember belső egyensúlyában jelentős szerepe van a vallási dimenziónak. Az
én voltaképpeni partnere nem a világ, hanem Isten, aki saját hasonmására te
remtette és nevén szólította. Azért van benne lélek és szellem, hogy válaszol
hass..n a Teremtőnek, s végeredményben azért halhatatlan. mert Isten nem a
holtak, hanem az élők Istene. Ezért parancsolta meg Jahveh Mózesnek, hogy
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ezt mondja a népnek: "az Én vagyok kÜldött hozzátok". Azt mondja li neves
saerző, hegy ugyanezt fejezi ki a hinduk köszöntése is. Két kezüket tenyérrel
összetéve arcmagasságba emelik, egymás szemébe néznek és így szólnak: "felis
merom benned az istent". Ugyanezt teszi az is, aki szeret: tekintete felfogja a
uumínózitást (a latin nuTiten, istenség, fölség szóból) a szeretett személy arcán,
s úgy érzi, az élete függ attól, hogy az is meglátja-e őrajta az isteni ragyogást.
Azoknak a keveseknek pedig - teszi hozzá -. akik szemtől szembe néznek Is
ten arcára, a testvériséget kivéve le kell mondaníuk minden egyéb szeretetről:
"hacsak egyetlen lehetőséged van is a lemondásra..." (15).

E. H. Erikson pszichológiai megfontolásai megerősítik azt a feltevést, mely
szerínt az én kiegyensúlyozottsága, összhangja a világgal .Isten adománya, mivel
saját magától még csak nem is törekszik rá (16). Az ember rendeltetésének
transzcendenciája azt jelenti, hogy az énen túl kell keresnünk, jóllehet ez az
utalás önmagában meghatározatlan. Bár transzcendentális tapasztalatainkban (pél
dául a jóság, az igazság, a személy föltétlen érvényességében) közvetlenül átél
jük, hogy a végtelenre vagyunk hangolva, semmi sem gátol abban, hogy nemet
mondjunk létezésünkre s ezáltal végtelen rendeltetésünkre. A szabad döntés
alapvetőert önrendelkezés. így, bár lényünk legmélyét elszakíthatatlan kötelék
fűzi a végtelenhez, mégis elutasíthatjuk magunktól. Másként fogalmazva: nemet
mondhatunk Istenre, mert ístenközvetlenségünket, határtalan ráutaltságunkat, szel
lemiségünk végtelen horizontját véges fogalmakkal tárgyiasítva ragadjuk meg.
Ezért imádják a különféle vallások véges lények képében Istent, ezért vonakod
hat az én rendeltetésének vállalásától, ezért fordulhat vissza önmagához. Ilyenkor
az a paradox helyzet áll elő, hogy bár látszólag igent mond magára az ember,
voltaképpen nemet, mert nemet mond a végtelenhez fűző kapcsolatára, és akkor
mond igent, amikor magára nemet, mert ez a "nem" igent jelent Istenre.
Az igenlés és tagadás látszó'agos ellentmondása következtében állandósul az
énesség és a nyitottság konf.íktusa, ez létbizonytalansággal tölti el az embert,
ezért bizalom helyett biztonságra tör, s ez a választás sodorja bűnbe. így lesz
az énesség, mely antropológiai alapkategóría, a túlzott önszeretet forrása.

A magába roskadt ember

A keresztény teológia Szent Agoston óta a tudatosan önmagába zárkózó
ériességet tekinti a bűn lényegének (De civitate Dei 16. 2). Nem az én' önma
gára vonatkoztatottsága, nem a pszíchológlaí önszeretet a bűn, hanem a tudatos
elzárkózás Isten elől, ami a másik ember előli elzárkózásban nyilvánul meg. M.
Oraison szerint a túlzott önszeretet, a narcizmus, a gyermek fejlődésének szük
ségszerű szakasza, melyen mindenkí átmegy, de nem mindenki jut túl. A két
-három éves gyermek fejlődési fokán megrekedő önszeretet kóros jelenség, az
"önimádó" felnőtt ezért nem lehet tulajdonképpen egoista: nincs meg az erkölcsi
döntéshez szükséges szabadsága (17) - vagy nem fejlesztette ki. Ebből pedig
az következik, hogy minél érettebb valaki, annál inkább ki van téve az egoizmus
veszélyének. A narcizmus nem tudatos, az önzés szabadon választott visszaesés.
Nem az énesség, hanem - Szent Agoston szerint - a gőg rovására kell írnunk:
ego sum, ego sum et nemo, én, csak én vagyok és senki más (Enarrationes
in Ps. 79, 11). Még kevésbé vonhatök felelősségre az ösztönök. Bár a bűn leg
többet emlegetett megnyilvánulása a concupiscentia, a "test kívánsága", itt sem
az ösztönös érzékiség kárhoztatandó, hanem az önösség, mely nem hajlandó Is
tent önmagáért, a másik embert pedig a másik ember kedvéért szeretni. A bűn

tehát egyrészt hitetlenség, elfordulás Istentől (aversio a Deo), másrészt valami
különös megszállottság, mely tehetetlen rabszolgaként szelgáltatja ki az embert
ösztöne tárgyainak (conversio ad ereaturas), Harmadik következményére vagy meg
nyilvánulási módjára, az Isten iránti bizalom elutasítása nyomán támadó szo
rongásra és kétségbeesésre S. Kierkegaard mutatott rá (IB). Mi az ember? - kérdi.
Az ember szintézis . a végesség és végtelenség, az időbeliség és örökkévalóság, a
szabadság és szükségszerűség magasabb fokon való egyesítése. Honnan származik
a kétségbeesés? Onnan, hogyha e szintézis csak önmagához viszonyul (19). E
visszaesés a magasabb fokról újból szembeállítja egymással az eredetileg ellent
mondásos elemeket. Arra hivatott az ember, hogy fokról fokra emelkedve újabb és
újabb színtézíst teremtsen. Mikor eljön az ideje, határtalan bizalommal kellene túl
Iendülme mmden egyes véges Iéthelyzetén, az aggodalom meggátolja azonban, hogy

809



rnegbarátkozzék végességével. Az aggodalomban végtelen rendeltetése tudatosul,
a kétségbeesésben pedig hátat fordít a végtelenségnek akár azért, mert elveszíti
önbizalmat, akár azért, mert elbizakodottan senkinek sem akar hálával tartozni.
Regí egyházi írók - Platón egyik etimológiailag ugyan vitatható, egyébként
azonban nagyon találó szefejtése (Kratü.osz 399 c) nyomán, mely szerint az
ember görög neve az anthróposz a "felfele tekinteni" (anó athrein) származéka
lenne - abban látják az ember lényeget, hogy "felfele tekint" és "egyenesen
jár" (20). Az ember csakugyan "egyenes" lény. De csak addig' - mondja Szent
Bernát -, amíg Istenre tekint. Ha őt keresi, akkcr kiegyenesedik és megnyílik,
ha nem, akkor bezárul és magába roskad (anima curvata), bár még így sem tehe
tetten "görbe fadarab",. mint r. Kant vélte, hanem Isten kiváló teremtménye
(Sermo in Cant. Cant. 80, 1-5).

Annál nehezebb belátni, hogy miként válhat az énesség a bűn forrásává. Az
ember vonatkozása középpontjára nagyon közel áll az állatok ösztönszerkezetéhez.
Neki is feladata életének fenn.artasa. De miért egyedül ő hibás, ha cse'ekedetei
és életmegnyilvánulásai léte középpontjába tartanak? Nyilván azért, mert e vo
natkozási pont ellentétbe kerülhet rendeltetésével. Az állatok nem lehetnek ön
zők, önmaguk keresése nem árthat nekik. Az önös ember viszont megreked fej
lődésében, nem éri el azt a fokot, arne'yre fel kellene emelkednie. Megteheti,
hogy makacsul ragaszkodjék önmagához és ne lépjen tovább. Ez a konfliktus
sajátos alkatából. összetettségéből ered - és kikerülhetetlennek látszik; meg
szüntetése a szervezet fölbomlá .át hozná magával.

Úgy látszik, hogy a bűn lehetősége nem iktatható ki az ember Iéthelyzete
ből. A bűnhöz felelősség kapcsolódik, s ebből még súlyosabb nehézség adódik.
Milyen címen vonható felelősségre valaki olyasmíért, ami szükségképpen hozzá
tartozik egzísztenciájához ? Nem túlzott követelmény számonkérni azt, amit elv
ben igen, gyakorlatban azonban sosem kerülhet el? De az, valóban túlzott.
Igénybe veszi, lefoglalja, próbára teszi az embert, hogy elfogadja-e létezésének
fö.tételeít, vállalja-e függőségeit, melyeken felül kell emelkednie? Akkor telje
sedik ki énje, ha meghallja e felhívást, ha belátja, hogy megkérdezése nélkúl
rendelkeztek róla és ezért állásfoglalásra kényszerül. Dacol, beletörődik, átkozó
dik, hálát ad; a jó Isten tudja, hogy még hányféleképpen viselkedhet. Csak arra
nincs módja, sem joga, hogy visszaadja a tiszte.etjegyet, mely az életre szól :
akkor sem felhasználatlanul dobja el, ha önkezével vet véget életének. Bizonyára
lesz, aki lázadozik amiatt, hogy nem kérték ki a véleményét, mielőtt létbe szó
lították, hogy olyan próbának teszik ki, melyen el kell buknía, Szent Agoston,
Luthel', Pascal azt kereste még, hogy hol talál irgalmas Istenre, aki megkönyö
rül a nyomorult bűnösön. A mai ember viszont úgy gondolkozik, hogy inkább
Isten szorul igazolásra, mint az ember megígazulásra. De ha így vélekedik, ak
kor éppen itt az ideje, hogy kigyógyuljon fölszínességéből s kellő kritíkával
nézze a közfelfogást, melyet még sem fogadhat el mínden dolog mértékének,
hogy meghallgassa az ember radikális bűnösségéről szóló keresztény üzenetet,
s megkérdezze: nem azt hirdeti-e végül is az üzenet, hogy az ismeri csak meg
a bűn igazságát, aki tapasztalta már Isten irgalmát és bűnbocsátó jóságát (21)?

Mert nem vagyunk egyedül a bűnnel vívott küzdelemben, Magunkra hagya
tottan, énünknek kíszolgálratva, csakugyan bele kellene fulladnunk a jóra való
restségbe vagy a kevélységbe. elemésztene a sértődöttség és az irigység, a fu
karság és a gyűlölködés, be'e kellene vesznünk a kéjvágyba. szornorúságba és
kétségbeesésbe. Hogy még sincs így, azt annak köszönhetjük, hogy az élet idő

ről időre kiszabadít énünk fogságából. Esetenként mégiscsak mellőzhetetlen a
bizalom, életszükséglet a világ tárgyilagos szemlélete, meglep a képzelőerő és
váratlanul utolér a szeretet. NE.m mi emelkedünk énünk fölé, hanem az életünkbe
minduntalan közbeszóló magasabb erők eme.nek föl. Isten maga, aki teremtményei
által tevékeny bennünk. Kivezet énünk fogságából rendeltetésünk szabad pá
Ivájára. Bár a mondottak alapján várható, mégis csodálatos, hogy az ént éppen
e fájdalmas és elragadó tapasztalatok éltetik, melyek önmaga fölé emelik. Ma
gára maradva el kellene sorvadnia. Önmaga ellentétéből él még akkor is, ha rög
vest céljai szolgálatába állít míndent, ami feltárul előtte. A valóság jóindulatá
nak rnélységesen megindító megnyilvánulásaként pedig többnyire az válik igazán
javunkra, ami hozzájárulásunk nélkül vagy éppenséggel ellenére ér bennünket.
Váratlan és meglepő események sorozatával ment ki Isten önnön rabságunkból,
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ezek alkotják életünk szilárd vázát II vezérfonalként elvezetnek örök rendelteté
sünkhöz (22).

A transzcendens elkötelezettséghez hűséges ember nem kapaszkodik földi biz
tosítékokba. Istenbe veti bizalrnát, háládatos szívvel borul elébe s megköszöni
életútjának alig remélt sikereit és keserű megpróbáltatásait - még bukásait is.
A nyitott gondolkodású ember helyesli a valóságot, örvendező szívvel használja
a föld javait, szeretete elkötelezi a másokért végzett munka mellett, énjéből su
gárzik a derű. Felismeri, hogy semmi sem természetes és magától értetődő, hogy
meg nem szolgált adomány az é.ete, a pohár tiszta víz vagy a szelet frissen sült
kenyér. Az öröm és a hála a rendeltetéséhez vivő útra vezérli. Az égvilágon
senki nem tudja megmondani, hogy mily üggyel-bajjal jut ki abból az ellent
mondásból, mely betölti és Isten színe elé állítja egész életét. Ha nem pusztul
is bele életünk az énesség és nyitottság küzdelmébe, akkor is a halál után
várható csak az az élet, melyben fenntartás nélkül Istenből él az ember. A ke
resztények tudatában vannak ennek a fordulatnak és ebben bíznak. Akik a ke
resztség által eltemettettek Jézus haláába, már most abból a szilárd bizonyosság
ból élnek, hogy egyszer megszűnik énességük, és Jézus Lelke által új életre tá
madnak. Mikor ugyanis "megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,
megmentett mínket, - nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága
míatt - az újjászületés és megújulás fürdőjében, amelyben a Szeritlélek mű

ködik, akit bőven árasztott ránk üdvözítőnk, Jézus Krisztus által. Kegyelméből

megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek" (Tit 3, 4-7).
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