
BÉKÉS GELLÉRT

Isten rabjai
A keresztény ember szabadságáról

"Ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak vissza ne
éljetek szabadságotokkal. inkább szolgáljatok egymásnak
szeretetben." (Gal 5,13)

A budai vásártéren vagyunk. Időpont: a XIII. század ötvenes évei. Két fehér csuhás,
fekete köpenyes barát megy a vásártéren keresztül a vártemplom felé. Domonkosok.
A Nyulak-szigeti zárdából jönnek. A fiatalabb, János barát, még alig legényke, ámulva
nézi a sokadalmat: micsoda nyüzsgés, mennyi eladó portéka, mekkora vásári lárma!
Kísérője, az öreg barát, bölcs mosollyal figyeli a fiú álmélkodását, aztán csöndesen
csak ennyit mond: Látod fiam, ezek mind rabok. Már hogyan lennének rabok - kérdi
meglepődvea fiú -, hiszen szabadon folyik itt az élet, atyám. Pedig rabok ezek mind,
fiam: a kereskedők a pénz rabjai, a nemes urak a pompa rabjai, a fiatal szerelmesek
egymás rabjai. A király is rab? - kérdi a fiú. Bizony fiam, a nemzet rabja. - És mi is
rabok vagyunk, atyám? Bizony fiam, az Isten rabjai.

Nem idézem pontosan Gárdonyi Gézát, csak úgy, ahogya gyermekkoromban ol
vasott regényének kulcsfejezetéből ez a párbeszéd emlékezetembe vésődött. Aligha
lehetne szemléletesebben megfogalmazni azt a paradoxnak tűnő jelenséget, amit az
írás a keresztény ember szabadságának nevez. A szabad rabság, vagy árnyaltabban, az
önkéntes szolgaság paradoxonja ez, amit Pál apostol így fejez ki: liA bűntől megszaba
dulva, az igaz élet szolgái - az Isten rabjai - lettetek". (Róm 7,18 és 22)

Szándékom az, hogy kifejtsem ennek a paradoxnak tűn6 keresztény szabadságnak
bibliai és teológiai értelmét. Mi a keresztény ember szabadsága? A válasz arra segít
het, hogy jobban megértsük az emberi létnek, s vele az emberi szabadságnak legmé
lyebb értelmét és végső igazságát, - azt, ami voltaképpen misztérium: az ember
végső soron azért szabad, hogy önként Istené legyen. De mielőtt erről a keresztény
szabadságról szólnék, elkerülhetetlen, hogy a szabadságnak, mint a szellemi lét tulaj
donságának fogalmát tisztázzam.

Mi a szabadság?

A szabadság kett6s jellege
A szabadság a szellemi létnek az a sajátos tulajdonsága, ami a tudatos léttöl, magától
az öntudattól el nem választható önállóságot jelent. Ezt az önállóságot tekinthetjük
negatív oldaláról, s akkor ez a mástól való függés tagadása, vagyis függetlenség. Aki
szabad, az - amennyiben szabad - nincs más személyre utalva, más dologhoz vagy
normához kötve. Szabad cselekvését semmiféle személyéri kívül álló körülmény nem
határozza meg: szabad minden külsö kényszertől, de szabad minden személyéhez

Ez az előadás eredetileg a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom 25. kongresszusán hangzott el, a
burgenlandi Kismartonban.
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tartozó fizikai és pszichikai tényezőt61 is, amely akadályozná cselekvése önkéntessé
gében. Nyilvánvaló, hogy ebben a negatív értelemben csak relatív, vagyis korlátolt
szabadságról lehet szó, mert tapasztalatunk tanúsága szerint ebben a világban nem
létezhetünk bizonyos függőség, máshoz kötöttség, kívülről jövő vagy hajlamainkból
eredő meghatározottság nélkül. Bizonyos fokú függetlenségnek minden esetben vala
mi mástól való függés az ára. Aki például kiszakad valamely társadalmi rend kény
szerítő körülményei közül, annak vállalnia kell egy másfajta rendszer kötelezettségeit.
Emberi világunkban függetlenség és kötetlenség abszolút értelemben nem létezhet,
mivel létezésünk maga relatív, amelyet számtalan küls6 és bels6 körülmény határoz
meg. Abszolút függetlenség csakis annak pozitívellentétjében, az önmagát meghatá
rozó teljes önállóságban lehetséges, amely az isteni szabadság kiváltsága.

Az önállóságban megnyilvánuló szabadság pozitív oldaláról tekintve az önelhatáro
zás képessége. Valamely lény akkor szabad, ha úgy birtokolja önmagát, hogy maga
képes meghatározni élete célját, és maga képes megválasztani azokat a részletcélokat
és eszközöket, amelyek végs6 célja felé viszik. Ez annyit jelent, hogy képes önállóan
cselekedni, s végül is képes tulajdon létét kialakítani, vagyis önmagát megvalósítani.
Ez a pozitív szabadság abszolút értelemben - mint említettem - nyilvánvalóan
isteni kiváltság. Az embemek fizikai világunkban egyedülálló személyi értéke és mél
tósága azonban éppen abban rejlik, hogy bels6 függetlensége mértékében képes arra,
hogy önálló személyként birtokolja önmagát és dönteni is tudjon saját dolgaiban.

Az emberi szabadság

Mindebb61 világos, hogy az ember szabadsága sem negatív, sem pozitív értelemben
nem teljes, mert egyfelől,mint személy, képes ugyan az önelhatározásra és az önálló
cselekvésre, másfelől azonban, mint természeti és társadalmi lény, döntéseiben szá
mos küls6 és bels6 körülménytől függ. Cselekedeteivel, amennyiben szabadok, kívüle
és fölötte tud állni a környező világnak, ura lehet életkörülményeinek, de ugyanakkor
mégiscsak része marad ennek a világnak, függ környezetétől, s6t tulajdon pszichofi
zikai hajlamaitól is, s csak ezekre tekintettel, s6t ezek hatására tud cselekedni: ezek
szövevényes erőterében tudja céljait megvalósítani. Cselekvése számos küls6 és belső

tényező eredménye: cselekedeteinek szabadsága tehát ezekhez mérten kisebb vagy
nagyobb fokú. Am amikor szabadon cselekszik, cselekvésében mindig megnyilvánul
a szabadság kettős jellege: egyfelől a másoktól és a nem-énjétől való függetlensége,
másfel61elhatározásának önállósága. Szabadsága tehát kettőt jelent: képes szabad len
ni valamiMl, hogy szabad legyen más valamire.

Nos, az embemek ez a képessége, hogy el tud távolodni a többi létezőt61, kívül tud
állni a dolgokon, s6t föléjük tud emelkedni, szabadságának transzcendens jellegére
utal; ez viszont az ember szellemi mivoltában gyökerezik. Itt föl kell vetnünk e szel
lemi létezés kérdését, hogy gyökerében megértsük az emberi szabadságot.

Szellemi létünket meröben tárgyi érvekkel bizonyítani nem lehet. A döntő érv az
ember közvetlen tapasztalata. Életünk tudatos síkján közvetlenül megtapasztaljuk,
hogy környező világunk minden más létezőjét61 különbözünk, mert meg tudjuk kű

lönböztetni tőlük magunkat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy részei vagyunk a környező

világnak; de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez a rész önállóságra képes, meg tudja
különböztetni magát minden mástól, szemben tud állni a világgal, kívülről tudja te
kinteni a dolgokat, egyszóval képes tárgyi valóságként tekinteni, ami tőle különbözík:
megismerése és szabad választása tárgyaként. A világ tárgyi valóságának felfogásával
és megtapasztalásával azonban egyszersmind felfogja és megtapasztalja önmagát,
mint megismerése és tapasztalata alanyát mint öntudattal bíró, önmagát birtokló
személyt.
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Ez az önmegértés - a görög filozófia noesis noeseos-a -, ez a magja szellemi lété
nek, öntudatának és önjelenlétének. Ez teszi lehetővé, hogya világ egyéb dolgain
kívül, sőt fölöttük tudjon állni, vagyis meghaladja őket: ebben jelentkezik transzcen
denciája. Nos, ez a transzcendens személyi lét - persona: transcendentia sui - teszi
képessé arra, hogy az önmagától különbözö létezőket, mint különbözőket,megismer
hesse, és a velük való kapcsolatát szabadon választhassa.

Mindez rendkívül elvontan hangzik, pedig nem valami történeti időn vagy társa
dalmi léten kívül lefolyó elvont gondolkodás eredménye. Tulajdon életünk egyéni és
társas folyamatában, eseményszerűen ismerjük és tapasztaljuk meg a világot és refle
xíven, mint megismerőalanyt, önmagunkat. Mi magunk vagyunk az a szellemi köz
pont, az az önjelenlét, ahol ez az esemény megtörténik. Bennünk magunkban sűrűsö

dik a létezés folyamata értelmessé, sőt értelemmé. Bennünk lesz az emberi történés
történelemmé, egyéni és társas életünk eseményei bennünk lesznek megértett tárgyi
valósággá. S mivel így tárgyi mivoltában meg tudjuk érteni a dolgokat, képesek va
gyunk szabadon állást foglalni velük szemben: képesek vagyunk arra, hogy szabadon
válasszunk. Ez az emberi transzcendens szabadsága, ami szellemi létében gyökerezik
és abból ered.

Az önfelismerés és önmegtapasztalás e folyamatában még egy döntóbb és mélyebb
felismerés is jelentkezik. A világ dolgai, az élet eseményei olyan tárgyi valóságként
jelennek meg az emberi tudatban, mint amíról ő maga nem rendelkezik, sőt mint
aminek pszichofizikai létével ő maga is része. Ezzel voltaképpen felismeri és megta
pasztalja önmagának önállóságában is függő és viszonylagos voltát. Függőségének és
viszonylagosságának felismerésében pedig bennfoglaltan felismeri azt, akitől függ és
akihez viszonyul: azt, aki abszolút értelemben önmaga, az Istent, mint minden létező

nek, magának a tudatos és szabad személynek is létesítő eszméjét és okát.
De térjünk vissza az emberi szabadság kérdéséhez. Szabadságunk transzcendens

jellege kiemeli szellemi függetlenségünket és önelhatározásra való képességünket. Itt
azonban nemcsak képességr61, hanem létrendi hivatásról van szó: transzcendens sza
badságának képességével arra hivatott az ember, hogy tudatosan és szabadon meg
válassza céljait és azok megvalósításának irányában cselekedjék. Pontosan ez a transz
cendens szabadság az, ami arra képesíti, hogy döntsön: cselekedjék-e vagy sem, s ha
cselekszik, azt tegye, amit tenni szándékozik, vagy szándékát megváltoztatva, annak
talán éppen az ellenkezőjét tegye. Ez az, amit közhasználatban szabad akaratnak (li
bertas arbitrii) nevezünk.

Az ember szabad választása mindig valamely értékre irányul. Érték mindaz, amit
alkalmasnak ítélünk arra, hogy magunkévá téve, teljesebbé tegye életünket, elébbre
vigyen céljaink felé, és önmagunk megvalósítására segítsen. Valamely érték választá
sa egy alapvető választást feltételez: annak eldöntését, hogy voltaképpen mit akarok
megvalósítani életemben, mivé akarok lenni, mí életem végső célja. Ez az alapvető

választás nem más, mint döntés önmagam megvalósításának tervér61, s mint ilyen
bizonyos mértékben hatással van minden további választásomra, ami részletértékek
re, közbeeső célokra és eszközökre irányul.

Választásunknak ezt az értékekre irányuló szabadságát az önkéntesség élményében
tapasztaljuk meg. Bármennyire külső vagy belső körülmények hatására cselekszik is
az ember - hacsak nem fizikai kényszerről vagy pszichés zavarról van szó -, tuda
tában van cselekvése önkéntességének (libertas spontaneitatis). Az önkéntesség szabad
ság-élménye az, amiben végső soron megtapasztalhatóvá teszi döntéseinek szabad
ságát. A kettőt voltaképpen együtt tapasztaljuk meg: egyfelől tudjuk, hogya körül
mények hatására, a természet és a társadalom részeként tesszük, amit teszünk; más
felől tudjuk azt is, hogy képesek volnánk annak ellenkezőjére is, amire életkörülmé
nyeink kényszeríteni látszanak.

804



Az emberi szabadságnak ez a fenti elemzése nyilvánvalóan személyi vonatkozasú,
hiszen a szabadság lényegében az emberi személy sajátos tulajdonsága. Am hiányos
volna elemzésünk, ha a szabadság történetikibontakozásár61 és társadalmi megnyilvánu
lásár61 megfeledkeznénk. A szabadság ugyanis nem készen kapott tulajdonsága az
embemek, hanem kifejlesztésre szánt képessége. S ez a képesség az emberiség fejl6
désének történeti folyamatában éppúgy, mint egyéni életünkben, csak fokozatosan
bontakozik ki. Mivel - mint láttuk - szervesen összefügg a tudatos szellemi léttel
és a valóság tárgyi megismerésének képességével, kibontakozása is lépést tart tudatos
létünk és valóságismeretünk kifejl6désével. A művelt ember elvileg szabadabb, mint
a műveletlen, mivel műveltsége nagyobb függetlenséget biztosít neki környezetével
és hajlamaival szemben: tágabb lehet6séget nyújt a szabad választásra és döntésre. Az
emberiség kulturális haladása - hangsúlyozom: elvileg - egyet jelent az emberi
szabadság egyre teljesebb kibontakozásával.

Am a szabadság, mint szellemi képesség, nemcsak id6ben bontakozik ki, hanem
térben is: abban a társadalmi környezetben, amelyben a szabadságra hivatott ember
él. Személyi szabadságunk társadalmi szabadságot követel. De társadalmi vonalon is
érvényes a tudatos lét és valóságismeret összefüggése a szabadsággal. Egy társadalmi
csoport - ismét elvileg - annál szabadabb, minél műveltebb.A művelt ember egyé
ni szabadságát nem hajlandó elválasztani társadalmi szabadságától, mert tudatában
él annak, hogy személyi szabadságát csak szabad társadalomban tudja megvalósítani.

Az eddigiekben elemeztem a szabadság fogalmát, hogy belső mivoltának megérté
sére jussunk. Am a szabadságnak ez az elméleti megértése még nem lehet teljes,
hiszen szabadságunk önkéntes választásunkban és döntéseinkben nyilvánul meg, a
választás és döntés viszont a gyakorlati cselekvés él6 tetteiben lesz valósággá. Nos,
szabadságunkat csak akkor tudjuk teljes valóságában megérteni, ha számot adunk
magunknak arról, hogy hogyan jön létre szabad választásunk és döntésünk. Lényegé
ben itt választásaink és döntésünk motivációjáról van szö. Szabadságom nem öncélú.
A kérdés az, hogy mi elhatározásom indító oka: mire vagyok szabad, vagyis mi az az
érték, az a cél, ami alapvet6 választásra indít, s mik azok a részletértékek, közbees6
célok és eszközök, amiket végső célom érdekében választok. Liberté - II quoi faire?

Nyilvánvalóan ezen a ponton jut az emberi szabadság az erkölcsi és vallási értékek
er6terébe. Maga a keresztény vallás és erkölcsi tanítás is itt szembesül az emberi
szabad akarattal. Ebben az összefüggésben vethetjük fel a kérdést a keresztény ember
szabadságáról.

A keresztény ember szabadsága

Mint minden fejlett vallásban, a kereszténységben is magából az Isten-hitből ered az
a meggy6z6dés, hogy az emberi lét teljes értelme és értéke, s ezért végső célja nem az
embernek vagy a társadalomnak a java, hanem maga az lsten. A vallásos ember
lényegében Isten-keres6: alapvet6 választása, mint léte abszolút értékére és végs6
céljára, az Istenre irányul. S életének egyéb értékeit, közbeeső céljait és eszközeit úgy
választja meg, hogy végül is ezt a gyökérválasztását szolgálják.

Ezt azonban téves volna úgy értenünk, mintha a keresztény ember nem kereshetné,
s nem is keresné önmaga megvalósítását, társas létének tökéletesítését, emberi mivol
tának beteljesülését. Viszonya, sem egyéni, sem társadalmi értelemben nem a vízcsöp
pé, amely elvész a tengerben. Mint egyén és mint társadalmi lény, tudatosan és sza
badon áll Isten színe el6tt, és arra hivatott, hogy személyi kapcsolatba lépjen vele és
embertársaival: az isteni élet közösségében fia és barátja legyen Istennek, és testvére
minden embernek. Igenis keresi személyi és társas megvalósulását, de nem mer6ben
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emberi síkon. Transzcendenciára nyílt szabadságát és beteljesülésre törekvését nem
elégíti ki viszonylagos értékű személyi vagy társadalmi léte. Igazra és jóra, szeretetre
és boldogságra szomjazó énje mindennek foglalatában, az abszolút isteni értékben
keresi beteljesülését.

Nos, szabadság és vallás, f6ként a szabadság és kereszténység, nézetem szerint,
szervesen összetartoznak, - olyannyira, hogy merem állítani: szabadság nélkül nincs
kereszténység; sőt még merészebben: kereszténység nélkül nincs szabadság, leg
alábbis annak Isten-akarta teljes értelmében nincs. A következőkben ezt a két állítást
szándékozom kifejteni.

Szabadság nélkül nincs kereszténység

Első pillanatra úgy tűnik, hogy ez a megállapítás túlzott. Mártírok és mártír egyházak
sohasem hiányoztak a kereszténység történeti életében - ám hitvalló bátorságuknak
éppen szabadságuk volt az ára. Akik vérük ontásával, vagy akár anélkül voltak Krísz
tus tanúi a kétezer év folyamán, éppen szabadságuk, sőt életük elvesztésével váltak
Mesterük követőivé, teljes értékű keresztényekké. Allításommal ellentétben tehát úgy
tűnik, hogy éppen ott volt és ott lesz életerős a kereszténység, ahol elnyomás alatt él,
és l)em fejtheti ki szabadon küldetését. Sanguis martyrum, semm christianorum,

Am itt elsősorban nem arról a külsö szabadságról vagy kényszermentességról van
szó, amit különbözö társadalmi és politikai rendszerekben élvez az egyház. Ami dön
tő a keresztény szemléletben, az a belső, lelki szabadság, nem a külsö kény
szermentesség. A lelki szabadság teszi képessé az embert arra, hogy még az elnyomás
és az üldözés kedvezőtlen körülményei közt is - a kegyelem belső indítását követve
- keresse az Istent. "Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják
megölni" - figyelmeztet Jézus. (Mt 10,28) Akit nem bénít meg a külső kényszer, az
belsőleg szabad. Ez az Isten felé nY11ó transzcendens szabadság az, ami nélkül nincs
vallás, még kevésbé kereszténység.

Allításom igaza nyilván kitűnik a bibliai vallás egyik legsajátosabb tulajdonságából.
Eszerint Isten és ember kapcsolata, vagyis a hit alapvető vallási aktusa a Bibliában
párbeszédes formában jut kifejezésre: Isten megszölítja választotlját és készséges vá
laszát várja, Nos, ennek a válasznak csak akkor van értelme és értéke, ha önkéntes és
szabad. "Abrahám, Abrahám!" - szólítja meg Isten a pátriárkát, aki a bibliai hit
~stípusa. "Itt vagyok!" - hangzik a készséges válasz, mire Isten közli vele akaratát.
Abrahám hisz az isteni szöban és engedelmeskedik. A hite által sugallt - önkéntes
és szabad - igenlő válasza megigazulttá teszi: Isten barátja, szövetséges társa lesz.
(Ter 15,1-6)

Hasonló párbeszédet olvashatunk a Bibliában Isten és Mózes, Isten és a próféták
közt. De ami ezeknél még fontosabb, maga az angyali üdvözlet is párbeszéd formájá
ban folyik le az újszövetség hajnalán, amikor Mária méhében megfogamzik az isteni
Ige. Az okos Szűz magyarázatot kér az angyaltól: "Hogyan történik meg, amit mon
dasz, hiszen férfit nem ismerek?" Hitének igenlő válaszát csak akkor adja meg, ami
kor az angyal az isteni mindenhatóságra hivatkozik. De mihelyt megérti, hogy mi az
Isten akarata, nem késik kimondani, önként és szabadon, a hite által sugallt igent: "Az
Úr ,szolgálólánya vagyok, történjék velem szavaid szerint." (Lk 1,28-38)

Am az Isten és ember közt folyó bibliai párbeszédek sorában egyedülálló az a
párbeszéd, amelyet Jézus folytat Mennyei Atyjával egész életén keresztül. " Igen,
Atyám!" - ebben a válaszban (Mt 11,26) sűrűsödik össze Jézus élete egészen addig
az utolsó igenig, amit gyötrő halálfélelme ellenére, önként és szabadon mondott ki az
Olajfák-hegyén. "Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a sorsot, de ne az én aka
ratom teljesedjék, hanem a tiéd." (Lk 22,42) Az Apostol, találóan, ezekkel a szavakkal
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foglalja össze Jézus egzisztenciális válaszát: benne "nem volt majd igen, majd pedig
nem ... Isten valamennyi ígérete igenné lett benne". (2Kor 1,19-20) Isten általa és
benne kimondta a végső igent, mert vele megvalósította üdvözít6 szeretetét. Az em
ber viszont általa és benne igennel válaszolt, mert Jézus önként és szabadon elfogadta
ezt az üdvözít6 szeretetet. Igy teljesült be Jézus istenemberi személyében, önkéntes
engedelmessége és végső odaadása által, megváltásunk és üdvösségünk misztériuma.
Ó értünk "engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,8) és ezzel
önként odaadva magát, "testének feláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt
minket". (Zsid 10,10)

Ennek a párbeszédnek kell folytatódnia a tanítvány és Jézus, és Jézus által Isten fia
és mennyei Atyja közt. A keresztény vallásosság forrása és szüntelen indító ereje a
Biblia szavaival és szentségi jeleivel hozzánk intézett isteni szó. S ez a szö arra hív,
hogy önként és szabadon adjuk hitünk és szeretetünk igenl6 válaszát Jézusnak, és
Jézusban az Istennek. Igenl6 válaszunknak pontosan az az erkölcsi és vallási értéke,
hogya hit meggy6z6déséb61 ered, és hogy szabad elhatározás gyümölcse, vagyis
önkéntes engedelmesség, ami egy szóba sűrítve: szeretet.

Szabadság nélkül nincs szeretet, ám szeretet nélkül nincs kereszténység, ezért ke
reszténység nincs szabadság nélkül.

Ezt a szabadságot azonban nem volna helyes a mer6ben belső, lelki szabadságra
leszűkítenünk. Az ember természeti és társas lény is, nemcsak tudatos és szabad
személy: belső szabadságát életének külsö, fizikai és társadalmi körülményei közt éli
meg. Ebb61 következik, hogy minőségilegbármennyire javítja is az elnyomás az egy
házat, mégiscsak arra kell törekednie, hogy mentes legyen a társadalom és a politikai
hatalom kényszerít6 hatásától. Követelnie kell, hogy az állam biztosítsa a hit szabad
hirdetését és gyakorlatát, a vallásszabadságot. Ám a vallásszabadság elve magától az
egyháztól is megköveteli, hogy tiszteletben tartsa az ember lelkiismereti szabadságát
és azt a jogát, hogy meggy6z6dését szabadon hirdesse. Pontosan ezért van akkora
jelent6sége a II. Vatikáni zsinat lelkiismereti szabadságról szóló nyilatkozatának, mert
ezt az elvet nyíltan és határozottan kimondja.

Ha tehát igaz az, hogy belső, lelki szabadság nélkül nincs kereszténység, akkor igaz
az is, hogy ennek gyakorlati megélése rendezett körülmények közt küls6, társadalmi
szabadságot is kíván: szabad egyházat szabad államban és társadalomban.

Kereszténység ne1kül nincs teljes sZ!lbadság

Ha már túlzottnak túnhetett el6z6 megállapításom, hogy szabadság nélkül nincs ke
reszténység, még túlzottabbnak tűnhet ez a második: kereszténység nélkül nincs teljes
szabadság. Pontosabb és kevésbé túlzott lesz ez az állítás, ha mindjárt hozzáfűzőm,
hogy itt a szabadságról keresztény értelemben beszélek: arról a szabadságról, ami a
teremt6 Isten ajándéka, s ezért eredetének megfelel6en Isten felé nyílt és az 6 szere
tetében lesz teljesen szabad. Arról a szabadságról, amire Krisztus vezeti az embert.
(vö. Gal s,n

Állításommal szemben nyíltan meg kell mondani, hogya nyugati gondolkodásban,
f61eg a felvilágosodás óta, akarva-akaratlan úgy jelentkezik a kereszténység, mint
szabadságfosztó, s nem mint felszabadító er6. Már maga Kant úgy határozta meg a
felvilágosodást, mint emancipációt, vagyis mint a szellemileg felnőtt és nagykorúvá
lett ember felszabadulását az egyház és a teológia gyámsága, a dogmák, erkölcsi
parancsok és kánonjogi kötöttségek járma alól.

Kétségtelen, hogya kora középkor barbár népeit megtérít6 egyház nevelói médsze
rében er6sen érvényesült a tanítói és kormányzói tekintély elve. Tekintélye nemcsak
a hit és erkölcs kérdéseire terjedt ki, hanem a müvelödés és a közrend minden ágára,
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az egész egyéni és társadalmi életre is. Nemcsak a vallási, a humánus élet rendjét is
jórészt az egyházi tekintély szabta meg. Panikar, az indiai származású jezsuita vallás
fenomenológus, ezzel kapcsolatban a "szakrális heteronómia" világról beszél, ahol az
ember nem a maga ura, hanem egy isteni rend engedelmes alattvalója.

Ettöl a heteronómiától szabadított meg a felvilágosodás - mondják. Az ember
végre önmaga ura lett, mert a dogmák helyett megtanulta tulajdon kritikai gondolko
dását követni, az isteni parancsok helyett rájOtt arra, hogyan kell ésszerű, természetes
erkölcsi elvek szerint élni, a kánonjogot pedig ezen erkölcsi elveknek megfelel6 pozi
tív jogrendszerrel váltotta fel. Ezzel a "szakrális heteronómia" isteni világa a "profán
autonómia" emberi világává alakult át - olyan világgá, amelyben maga az emberi
felismerés a mértéke mindannak, ami igaz, értékes és helyes.

Panikar azonban itt nem áll meg, hanem világosan rámutat arra is, hogy a XX.
század embere már nem hisz a profán autonómiában, legalább olyan mértékben nem,
mint Kant hitt. Oka ennek az, hogya két világháborúhoz kapcsolódó történeti esemé
nyeken keresztül keservesen meg kellett tapasztalnia: az emberi autonómia szabadság
helyett még könyörtelenebb rabságra vihet, mint az úgynevezett "isteni" heteronó
mia. Ez az autonómia ugyanis azzal a veszéllyel fenyeget, hogy Isten igazát emberi
ideológiák dogmáival, Isten parancsait önkényes törvényekkel, s a társadalom erköl
csi rendjét diktatúrával vagyanarchiával cseréli fel az ember.

Nos, az élet mer6ben "profán" rendjéből kiábrándult mai ember feladata Panikar
szerint az, hogy keresse az elözö két ellentétes szemléletben rejlő igazság szintézíse
ként, az élet isten-emberi rendjét. Ebben a humanista keresztény szemléletben az iste
ni elem ott lép be a mi világunkba, ahol az ember elfogadja, hogy eredetében és végs6
céljában, léte egész mivoltában az Istenhez tartozik. Ennek következménye az, hogy
egyéni és társadalmi életében követi Teremtőjéneka tízparancsban foglalt akaratát,
ami alapjában természetének is megfelel. Az emberi elem viszont, mint relatív, de
valóságos autonómia, arra teszi képessé, hogy létének az Istenre irányuló, transzcen
dens vonatkozását kulturális és társadalmi életében is tudatos szabadsággal, önkénte
sen érvényre juttassa. Ez a - Panikar kifejezésével - "theandrikus ontonómia", az
életnek ez az isten-emberi rendje biztosíthatná az ember Isten-akarta, emberhez méltó
szabadságát.

Vizsgáljuk itt meg, mik ennek a keresztény szabadságnak sajátos tulajdonságai.
Kétségtelen, hogy keresztény felfogás szerint az emberi szabadság teremtettképesség:

Istentől ered, és rendeltetése az, hogya szabadnak teremtett ember képes legyen
önként teljesíteni Isten akaratát.

J. P. Sartre és az ateista humanizmus hívei az ilyesfajta szabadságot fából vaskari
kának tartják. A szabadság nemcsak hogy nem lehet Isten alkotása - mondják -,
hanem ha Isten léteznék. akkor nemcsak emberi szabadság, hanem egyáltalán semmi
féle más lény sem létezhetnék. Megokolásuk a következő: ami mint önálló létező,

Istenen kívülléteznék, az vagy határt szabna az isteni létnek, s ez esetben az Isten már
nem volna abszolút létezö, vagyis nem volna Isten; vagy pedig az Isten mégiscsak
abszolút értelemben Isten, akkor azonban minden más önállónak tún6 lény, mint az
abszolút létező egy-egy megvillanása, csak látszólagosan léteznék. Tehát, ha léteznék
Isten, akkor nem léteznék a világ, s még kevésbé az ember és az emberi szabadság;
viszont mivel mindez létezik, azért nincs Isten. Az ember nem Istentől és Istenért van,
hanem önmagában és önmagáért. L'homme est une passion inuiile. Végső soron értel
metlen a léte, s értelmetlen a szabadsága is.

A sartre-i logika, lsten létének és a teremtésnek, s vele a teremtett szabadságnak
tagadása érvényes volna, ha az Isten és az isteni szabadságot az emberi gondolkodás
korlátai közé lehetne kényszeríteni. A teremtő tettben azonban az isteni szabadság
egészen sajátos dinamikus mivoltában nyilvánul meg, amit a görög autarkia, vagy az
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abszolútum bölcseleti fogalma nem merít ki. Isten ugyanis teremtő tettével mintegy
felülmúlja önmagát: az abszolút kezdet, a semmiből teremtett mindenestöl új lét alko
tásával szuverén szabadságának olyan tanújelét adja, amely minden emberi fogalmat
meghalad. A t6le különböző lét teremtése nemhogy csorbítaná, hanem még nyilván
valóbbá teszi isteni mivoltát. S ezt még fokozza az a tény, hogy önállóvá és öntevé
kennyé, sót fejl6dése folyamán egyre önállóbbá és öntevékenyebbé teremti a tőle kü
lönbözőlétet. Dieu fait se faire les choses. (Teilhard de Chardin)

Mindezt egyedül azzal lehet magyarázni, hogy Isten transzcendens teremtő oksága
gyökeresen különbözik minden evilágban megtapasztalható úgynevezett másodlagos
okság működésétől. Isten belülr61 s nem kívűlről teremti a létet: bennünk és nem
helyettünk cselekszik. Fokozatos önállóságra és öntevékenységre teremti a világot, s
ez az önállóság és öntevékenység a tudatos emberi létben valóságos szellemi szabad
sággá lesz - szabadsággá, amely Teremtője felé nyílt, s az ő szeretetében lesz teljesen
szabaddá. "Magadnak - hozzád tartozónak - teremtettél minket, Uram, és nyugta
lan a mi szívünk, amíg tebenned meg nem nyugszik." (Szt. Agoston)

Nem tagadom, hogy itt a keresztény gondolkodás a szuverén isteni lét és szabad
cselekvés emberi értelmét elvakító fényében botorkál: hívő meggyőződésünk, hogy
mindez így igaz, de amíg színröl színre nem latjuk Istent, nem érthetjük meg, hogyan.

Nos, második tulajdonságaként, ez a teremtett szabadság az élet konkrét valóságá
ban az ember felszabadulása a ban rabságából. A Biblia tanítása szerint ugyanis az ember
vétkezett és - mint élettapasztalatunk is bizonyítja - a bűn szolgaságába jutott. A
bűnt itt nem konkrét tettként kell értelmeznünk, hanem mint alapvető választást: az
ember tulajdon akaratát elébe helyezi Isten akaratának, vagyis szabadságát nem Isten
szolgálatára, hanem önmaga vélt javainak megszerzésére használja. Az emberi bűn
lényegében az, hogya magunk tévesen felfogott érdekében visszaélünk az Isten szol
gálatára rendelt szabadságunkkal.

Hosszas magyarázat helyett álljon itt az, amit Jézus a farizeusokkal folytatott vitá
jában maga mond azoknak, akik hittel fordultak feléje: "Ha kitartotok tanításom mel
lett... megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket." De azok nem
értik, hogy miféle szabadságról van itt szó. "Abrahám fiai vagyunk, és nem szolgál
tunk soha senkinek. Hogyan mondhatod te: szabadok lesztek?" Jézus válasza a lé
nyegre mutat: ,,~izony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűn

nek." Nem az Abrahámtól való származás, hanem Isten Fiának tanítása, az isteni
igazság követése tesz igazán szabaddá. (Ján 8,30-36) Miért? Mert arra vagytok te
remtve, hogy önként engedelmeskedjetek Istennek, de ti a magatok akaratát elébe
helyezitek az övének. Ismerjétek fel Isten Fiában azt, aki maradéktalanul teljesíti Isten
akaratát, és kövessétek őt az engedelmes szeretet útján, hogy kiszabaduljatok önaka
ratotok rabságából és az Isten szabad fiai lehessetek.

Pál apostol lényegében ugyanezt mondja, amikor arról beszél, hogya keresztség
által azonosulunk a mindhalálig engedelmes Jézussal: kiszabadulunk a bűn szolgasá
gából, hogya szeretet szabadságában Istennek éljünk. W" a régi ember bennünk azért
feszíttetett keresztre vele együtt (a keresztségben), hogy a bűnös test elpusztuljon és
ne szelgaljunk többé a bűnnek." Ebből nyilvánvaló, hogy mi az a szabadság, amire
Isten fiai hivatottak: "Ne adjátok magatokat a bűn szolgálatára, hanem, mint halálból
életre keltek adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság
eszközéül az Istennek." (Róm 6,6-13 és 19,23)

A krisztusi megváltás azonban nemcsak a bűn rabságából szabadít ki, hanem az
erkölcsi törvény kényszerít6 ereje alól is, hogy felelős szabadságunk tudatában önkéntes
szeretettel szolgáljuk Istent és embertársunkat. Erkölcsi szabadságunknak ez az evan
géliumi meghirdetése, a bűntől való szabadulás mellett, emberi felszabadításunk leg
mélyebb értelmű isteni örömhíre. Pál apostol, tulajdon tapasztalata alapján, a
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Rómaiakhoz írt levele 7. fejezetében fejti ki ennek az örömhírnek embert újjáteremtó
értelmét. Igaz, hogy amit mond, az közvetlenül az Isten ószövetségi törvényére vonat
kozik; de mivel ez a törvény, legalábbis lényeges pontjaiban nem más, mint a lelkiis
meretünkbe oltott természetes erkölcsi törvény pozitív megfogalmazása, amit mond,
az általános érvényű.

Mit jelent az Apostol értelmezésében ez a felszabadulás az erkölcsi törvény kény
szerítő hatása alól? Talán azt, hogy aki hisz Krisztusban, azt nem kötelezik többé az
erkölcsi törvények? A dolog nem ilyen egyszeru. Nem arról van itt szó, hogya meg
váltás rendjében az erkölcsi törvények érvényüket vesztenék. A megváltott ember
változik meg, s nem az erkölcsi törvény lesz érvénytelenné. Ha a megváltó Isten
szeretetében élsz, akkor a kegyelem felszabadító hatására nem kényszerb61, hanem a
szeretet önkéntességével teljesíted az erkölcsi törvényben megnyilvánuló isteni akara
tot.

A megváltás kegyelmi rendjén kívül élő ember kényszernek érzi a törvényt, mivel
leleplezi ugyan a tetteiben és hajlamaiban megnyilvánuló bűnt, de belső lelki erőt nem
ad arra, hogya bűnt61 mcgszabadulva, teljesítse Isten akaratát. Bűntudatának és er
kölcsi tehetetlenségének ütközése meghasonlottá teszi. Az Apostol ezt világosan ki is
mondja: "Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok kész. A bels6 ember szerint
örömömet találom Isten törvényében, de más törvényt tapasztalok meg tagjaimban:
ez küzd értelmem törvénye ellen és a tagjaimban uralkodó bűn rabjává tesz. Én sze
rencsétlen ember!" - kiált fel a bűnös emberiség nevében. "Ki szabadít meg ettől a
halálra szánt testtől?". (Róm 7,21-24) Ki ment meg ettől a bűnös léttől, hogy Istennek
engedelmeskedve, végre is egészen hozzá tartozzam?

Válasza nem késik, s ez a válasz a megváltott ember boldog hálaadása: "Hála
legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által." (uo. 25) Hála legyen Istennek, mert
IfaLélek törvénye", az ő Krisztusban megvalósult szeretete és kegyelme felszabadított
a bűnt leleplező erkölcsi törvény uralma alól. Igen, Isten Szentlelke, a krisztusi meg
váltás kegyelme teszi igazán szabaddá az embert, mert tudatára ébreszti, hogy Isten
szereti őt, és képessé teszi a viszontszeretetre. Akit a Lélek, a szeretet Lelke vezet, az
nem él többé a törvény és a bűn uralma alatt. (vö. Gal 5,18) "Ti szabadságra - erre a
lelki szabadságra - vagytok hivatva testvérek, - kiáltja az Apostol - csak vissza ne
éljetek szabadságotokkal, inkább szolgáljatok egymásnak szeretetben". (uo. 13) Az a
hit, hogy Isten szeret minket Krisztusban, és a Lélek indítására válaszként adott em
beri szeretet teszi szabaddá a keresztényt: ez teszi képessé arra, hogy felelőssége teljes
tudatában, Isten szeretetével szeresse önmagát és embertársát. "A szeretet nem tesz
rosszat, ezért a törvény teljesítése - és a keresztény ember szabadságának beteljesü
lése - a szeretet!" (Róm 13,10)
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