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Emberi jövő és keresztény reménység
Marxtól Moltmannig

A mai emberiség szorongva keresi a jövő távlatait: futurológiák és utópiák pró
bálják pótolni a megrendült reménységet. A technikai és tudományos felfedezé
sek nem hangolnak egyértelmúen derúlátásra, naív bizakodásra; a felviIágoso
dástól a múlt századig kibontakozó haladáshitet felváltotta az atomkatasztrófá
tól való rettegés, a környezetszennyeződés fenyegetése sem képzelődésCserno
bil után... Jóllehet az ember egyre inkább hatalmába keríti a földet, a világűrt, a
természetet, jóllehet ma már a génmanipuláció és a fajnemesítés hallatlan lehe
tőségeit is vitatják, nem olyan biztos, hogy az ember a világot jobbra változtatja
és önmagát jó irányban manipulálja. Az evilági messianizmusok - utópiák 
is fejcsóválást váltanak ki, főleg mióta nyíltan beszélhetünk a sztálini totalitariz
mus embertelenségeiről.társadalmi-gazdasági csődjéről.

, E. Bloch 1938-39-ben megírt Das Prinzip Hoffnung (A Reménység-elv) című

könyve, amely először a Sztálin halálát követő években, 1954-55-ben jelent meg,
- továbbfejlesztve az 1918-as Az utópia szellemét - a fiatal hegelianus Marx a
zsidó messianizmus és a kereszténység eszkatológiáját ötvözve kifejti a jövőre

és a reményre vonatkozó meta-vallását (Meta-Religion), valójában pótvallását.
A "lwnvágy", ill. az otthonkeresés E. Bloch reménység-elvének is egyik vezérmotívu

ma,meta-vallásának mozgatója. Bloch egybeolvasztja a bibliai és hegeli fogalmakat,
amikor a zsidó és keresztény messianizmusból átmenti a forradalmi örökséget
és azt filozófiája erjesztőjévé teszi. A nagy vallásokban - magyarázza Bloch,
túlhaladva a marxizmus szokványos valláskritikáján - gyakran elárulták a jobb
világ utáni vágyakozást, e1csitították a vigasztalás balzsamával, de ugyanakkor
sokáig ez a vágyakozás volt a vallások legdíszesebb része, sót szinte egész épít
ményét alkotta. Aki tehát át akarja venni a vallások örökségét, nevezetesen a
kereszténységét, annak örökölnie kell az eszkatologikus reménységet; e célból
vissza kell vezetnie a vallást ahhoz a létforráshoz, ahonnan eredt. Az elnyomott
teremtés sóhaja az öröm, a boldogság, a haza után a vallás forrása, és ez onnan
ered, hogy az ember megosztott, szétszakított: szakadék van jelenlegi megnyil
vánulása és még nem jelen lévő természete között. Blochnál kulcsfogalom a jövő

homo absconditusa, az a még meg nem határozott, fel nem fedezett ember, aki a
jövő számtalan lehetőségeinekmegvalósulásával teljesedik be, aki tulajdonkép
pen a jelen ember "Istene" .

Marxnál (aki sokat átvett Feuerbach valláskritikájából) »az ég politikája« nem
a föld áldásába torkollik, hanem a jog, a vallás, a politika kritikája lesz. Marx
történelmi és dialektikus materializmusa számára az ember: az ember világa, az
állam, a társadalom. Az ember társadalmi-gazdasági-politikai viszonyait kell
megváltoztatni a forradalom (osztályharc, magántulajdon eltörlése, kizsákmá
nyolás megszüntetése stb.) által, hogy megszúnjék az ember és a természet, az

• ember és az ember közti ellentét, tehát elérkezzék az igazi humanizmus, a be
fejezett naturalizmus korszaka. E. Bloch ezt nevezi az identitás hazájának.
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A fiatal Marx messianisztikus utópiája visszatér a fiatal Lukácsnál és E. Bloch
nál. De míg Lukács szakít a miszticizmussal - Fejtő Ferenc megjegyzése szerint
»egész munkássága folytonos kísérlet arra, hogy összhangba hozza a filozófiai
inspirációját a Párt dogmatizmusával, és a dialektikát (Hegel örökségét) a ma
terialista metafizika páncélzubbonyába szorítsa« (Esprit 1961/2 249kk) -, addig
E. Bloch továbbépíti ezoterikus marxizmusát, messianisztikus Reménység-elvét.
A jövő és az újdonság (a nooumi lesz a két kulcsfogalom, amelyet a keresztény
eszkatológiából átment rendszerébe. Kétségtelen, hogy a jövő a keresztény tör
ténelemszemlélet, teológia középpontjában áll. A hívő várja Isten országa (ural
ma) eljövetelét, várja, hogy Isten »új eget és új földet« teremt: ennek elővétele

zése Krisztus feltámadása. Azt is mondhatjuk: Isten állandóan jön", eljövendő;

csak a végső időkben tárul fel, hogy mik vagyunk és hogy kicsoda O (Ijn 3,1-3).

A protestáns teológus, Jürgen Moltmann 1966-ban megjelent Theologie der
Hoffnung című könyvében válaszolt Bloch kihívására, kifejtve a kinyilatkoztatá
son alapuló keresztény reménység-teológiát. (Bővebben: Szabó Ferenc: Párbeszéd a
hitról Róma 197511-24. Közben megjelent: Jürgen Moltmann, A reménység fényei.
Szathrnáry Sándor szövegválogatása és fordítása. Budapest, 1989). Moltmann,
bírálva Bloch nézeteit, ezt kérdezi a filozófustól: Mi élteti az emberi reménységet,
mi lendíti előre az embert a cselekvésben? Honnan van az, hogy - Agoston
kifejezésével - az ember kérdés lett önmaga számára, nehézségek földje? Mi
ösztönöz bennünket arra, hogy kiszakadjunk a jelen világ csigahéjából és az
ismeretlen jövő felé lendüljünk? Mi akadályoz meg bennünket abban, hogy
megtaláljuk a harmóniát önmagunkkal és a világgal? Blochnem ad egyértelmű

választ ezekre a kérdésekre, illetve válasza »misztífikáció«. Ugy is mondhatnánk
- Hanák TIbor ideológiakritikájára gondolva -, hogy Bloch ideológiát épít fel
a Reménység-elvben. »Az ideológiákban mindig megtalálható a jövőre irányulás
mozzanata, legtöbbször annak a követelésnek a formájában, hogya"világnak"
(állapotnak stb.) meg kell változnia. Az ideológiák soha nem maradnak a tény
legesség (vérité de faiO síkján, mint a tudomány, hanem a "kell" szférájába néz
nek. Ennyiben mindig van bennük valami az utópiától...« (Hanák TIbor: Ideoló
giák és karunk 1969 9. o.)

Bloch szerint az ember cselekvésének mozgatója az identitáskeresés. Meg
akarja önmagát valósítani, ki akarja aknázni a jövendő végtelen lehetőségeit.

Nem tudja elviselni maga körül az fut, a negativitást, ezért valami pozitívumot,
teljességet keres. Bloch a semmire, a horror vacui-ra hivatkozik. De igazában nem
tudjuk, mi ez. Talán Nietzsche és Heidegger meglátásaira gondolhatunk (egyéb
ként Bloch idézi ezeket a szerzőket): az »Isten meghalt« nietzschei eszmére és
Heidegger halálra-szént-létezéje (»Sein-zum Tode«) szorongására. Az »Isten«
megszüntetése, »halála« után maradt a sötétség, az fu; ezt akarja betölteni azzal
a teljességgel, amit a jövendő ígér. Miután elvette a személyes Istent, nem a
plátói ideákhoz. nem is az arisztotelészi formákhoz menekül, hanem a »cselek
vés nyitott szféráját« jelöli meg, amely még minden lehetőségetmagában rejt:
az eget és a poklot, az Országot és örvényt, a mindent (totum) és a semmit (nihil).
Bizonyos keresztény misztikusokra (például Keresztes Szent Jánosra) emlékeztet
nek ezek a szavak. (Egyébként Bloch, miként Lukács György is, tanulmányozta a
misztikusokat.)

Moltmann szerint Bloch távlatában maga a Reménység-elv is veszélybe kerül:
szinte önmagát rombolja le. Két lehetőség van ugyanis, választani kell: Vagy a
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végtelen (vég nélkül) remény túlhalad minden véges tárgyon, magasból uralja
mindazt, amit projektál, előre eltervez: ebben az esetben az ember örök és tör
ténelmietlen Egzisztenciáléja (lényegi meghatározója) lesz, az élő világfolyamat
pedig vég nélkül fejlődés; de ekkor elvonatkoztatunk a reális történelemtól és a
»reményben élni« az »ember--faj elvont meghatározása lesz. (Hol van az egyén,
a történelemben sodródó, szorongó, szenvedő,meghaló ember drámája?!) Vagy,
ellenkezőleg: egy szép napon a »transzcendens« reménység utópisztikus módon
egy meghatározott, véges remény lesz, és megelégszik - mondjuk - bizonyos
»szocialista sikerekkel-c de ebben az esetben elárulja önmagát. (Ezt a második
alternatívát Bloch határozottan elvetette.)

Egyetértünk Moltmann-nal abban, hogya »Reménység-elv« szükségszerűen

önmagát tagadja, hacsak - a keresztény reménységet követve - az ember hittel
nem fogadja el az élő Istent és az abszolút jövőt, amelyben minden újjá lesz
Krisztus Lelke erejében. Ebbe a jövőbe máris belépett Krisztus halála és feltáma
dása által. A keresztény reménység alapja Isten hűsége ígéreteihez, aki »életre
kelti a holtakat és létre hívja a nem létezőket« (Róm 4,17). De ez az Isten a
»reménység Istene« (Róm 15,13), nem pedig a Deus spes, remény-isten, ahogy
Bloch mondja. A végső kiengesztelődés hazája az az új világ lesz, amelynek
eljövetelét várjuk, amely után sóhajtozunk reménykedve (Róm 8), amely akkor
valósul meg, amikor a halottak feltámadnak és az ember humanizált világát
Krisztus Lelke átváltoztatja, amikor »Isten lesz minden mindenben« (l Kor 15).
Mindezt a keresztény hiszi a kinyilatkoztatás alapján, ezért beszélhet már most
a végről; mivel Krisztus feltámadt, azért reménykedhet a végső beteljesedésben,
Isten Országa végső eljövetelében. Akkor jön el a »szabadság országa« (Marx),
az »identitás hazája« (Bloch): akkor majd megoldódik a történelem rejtélye. Ad
dig küzdenünk kell a nyomor, az éhség, az igazságtalanság, mindenfajta elnyo
más és jogtalanság ellen. Innen érthető, hogya reménység-teológia a felszaba
dítás-teológiák és a politikai teológia ihletője lett Moltmann-nál és Metznél, vagy
a latin-amerikai gondolkodóknál (G. Gutiérrez, L. Boff,J. Sobrino...).

A keresztény reménység nem naív optimizmus, mert számol a reális történe
lem tragikumaival, a szenvedés és a halál »negativitásaival«. A hamis optimiz
mus, amely Bernanos szerint rejtett önzés (»...azért optimisták, hogy ne kelljen
szánakozniok az emberek nyomorán...«), egyik vetülete lehet a világmegvetés,
a világtól való elmenekülés, a társadalmi felelősség elmulasztása. A keresz
tények a múltban sokat mulasztottak, amikor a »másvilágba« menekültek az
evilági feladatok elől, jóllehet Krisztus az ítéletről szólva figyelmeztette övéit:
»Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek« (Mt 25,31-46). Marx
észrevette a múlt századi keresztények mulasztásait, tehetetlenségeit, a keresz
ténység szociális elveinek hatástalanságát, és forradalmi programjával nemcsak
értelmezte, hanem igyekezett megváltoztatni a világot. Szent haraggal fordult
az elnyomók ellen, osztályharcot hirdetett, de a marxi materializmus nem tudott
szabadulni a gyakorlatban az ember önmanipulálásának pokoli köréból. Mert a
közös munka folyamata ilyen pokoli kör: az ember állandóan új igényeket te
remt magának; a szocialista társadalomban is eleven a fogyasztói mentalitás, a
gyakorlati materializmus. A szükségletek kielégítése után újabb szükségletek
támadnak: a bírvágy szomjúsága kielégíthetetlen. Az ember, a több létre töreked
ve, csak a nálánál nagyobban találja meg a végleges életet, a teljességet; az ab
szolút jövő, a Krisztus által adott feltámadás reménye nélkül az emberi erőfe

szítés, életkedv és lendület hfján, lehanyatlik. (Ezt hangoztatja Teilhard de Chardin
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az »ernberi jelenség« távlatait vízsgálva.) Az ember nem tudja megszabadítani
önmagát a negativitásoktól: a szenvedéstől, haláltól, önzéstől, bűnöktől, gyúlölettől.

Marx megálmodott »kommunizmusa«, ahol megszúnik minden antagoniz
mus az ember és a természet, ember és ember között, ahol a humanizált termé
szet és a naturalizált ember eljövetelével megvalósul a messiásí kor, ideológia
és utópisztikus posztulátum marad. Az elidegenedés - a legfőbb, amely az
önzésben, bűnben fejeződik ki - társadalmi-politikai változásokkal nem szün
tethető meg. A természetben való elveszés vagy az önelidegenítés mozzanata
nem hozza meg automatikusan a kiengesztelődést és a »hazatérést«, ahogy
Bloch véti. A~ erkölcsöt rákényszerítheti az emberre egy zsarnok-isten vagy a
mindenható Allam, de igazában az ember csak akkor újul meg, amikor - a
próféták meglátása szerint - Isten a szívekbe írja a szeretet belső törvényét. Ezt
teszi Krisztus Lelke, a mi hitünk szerint.

Láttuk, hogy az ifjú Marxnál, a Párizsi kéziratokban is kivehetők a zsidó ere
detű utópia nyomai. Marx jól észrevette a filozófiai idealizmus és a tudományos
evoludonízmus erejét, amikor előre feszülő, prófétai szernléletét megfogalmaz
ta. Eppen akkor alakult ki ez a messíanizrnus, amikor a hegelianizmusban fel
tárult a kereszténység bizonyos formáinak végső dekadenciája, vagyis amikor
nyilvánvalóvá vált, hogy a múlt századi IIkereszténység' nem képes megváltoz
tatni a világot, megvalósítani a testvéri szeretetet.

A keresztény nem menekül el a »másvílágba«. Vállalni kell evilági küldetését,
anélkül hogy engedne a prométheuszi kísértésnek. Ugy kell közrernűködnie a
világ üdvösségének munkálásában, hogy tudja: ez a feladat sohasem sikerülhet
teljesen, mert az üdvösség eszkatologikus, a világ végén valósul meg teljesen.
A keresztény tudja azt is, hogy felelős a történelemért, és nem számíthat sem
miféle fatális (sztoikus) gondviselésre, tehát arra, hogy valami végzet majd úgy
irányítja a történelmet, hogyelkerüljük az atomháborút, a katasztrófákat... Az
embernek magának kell előre látnia, terveznie, az igazságosság és a béke feltételeit
megteremtenie, a környezetet védenie... Isten Gondviselése Jézus Krisztusban van,
akinek halála és feltámadása a döntő és végleges esemény a világtörténelem szá
mára. Ez az esemény ugyan transzcendens, de jelen van erejével: a keresztény a
hit, a remény és a szeretet révén részesedik a Krisztus-esernény örök erejében. A
hívő a reménytelenségben is remél (Róm 4,18), és reménykedve várja - dolgozva
érte - a megváltás beteljesedését, a test feltámadását és a mindenség végső átala
kulását (Róm 8).
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