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Otthon lenni letekben
"Mert nem a j6t cselekszem, amit akarok,

hanem a rosszat teszem, amit nem akarok."
(Róm 7,19)

1. (Akarat)

Aszerzó esztéta, 2000-ben
szerzett PhD-fokozatot az
ELTE BTK-n. Jelenleg a
PTE Míivészeti Karának
óraadó tanára, jogi szak
szöveg fordító a Legfőbb

Ügyészségen.

IPI. Lk 9,16: .Ezután
fogta az öt kenyeret és
két halat, föltekintett az

égre, és megáldotta
azokat: Vagy Mk 14,22:

az EukariszUa
megalapítása.

2Angelus Silesius:
Kerúbi Vándor. Helikon,

Budapest, 1991 . (Vál.,
ford., utószó Kurdi Imre

és Tatár Sádor.)

3Márta húga, Mária,
Lk 10,38-42.

Az akarat, amely megelőzi a cselekvést és/vagy a nem-cselekvést,
az emberi lényeg meghatározóinak egyike: elsősorban etikai vo
natkozásban, de ontológiai és episztemológiai szinten is, hiszen
létrehozza azt a tapasztalatot. hogy az ember képes létében birto
kolni önmagát. Mindig intencionális, hiszen tárgya van, valami
re-valakire irányul, valamit-valakit el akar érni, s mivel az emberi
létkiteljesítésben alapvető szerepet tölt be, irányultsága nem (le
het/ne) indifferens. Az akarat irányultságában megmutatkozik,
hogy a benne elnyerendő megismerés és az általa végrehajtandó
tettek értékesek vagy értéktelenek lesznek-e. Jézus gesztusai közül
az égre irányuló, hálaadó tekintetről gyakran tesznek említést az
evangéliumok.' Angelus Silesius sorai szerint: "Az ember Égre
néz, és Földre néz az állat; / Ki kicsoda legyen: ennek nyomán ki
válhat.r" Ha az ember tekintete nem csupán lefelé vagy csupán
befelé irányul, hanem képes magasabbra is nézni, akkor ez olyan
mozdulattá válik, mely elnyerheti a ráhagyatkozás elengedettsé
gét és életátadó bizalm át. A ráhagyatkozásban megtörténik a le
mondás a saját akaratról, a megszerzésre irányuló birtoklásról, a
tiszta létezés ígéretének kedvéért. Ez a lemondás negatívnak.
megfosztottságnak, esetleg kifosztottságnak tűnhet, mert nem
tárgyi bizonyossággal, hanem az ígéretet illetően a "remélt dol
gok valóságának és nem láthatóról való meggyőződésnek"bizo
nyosságával rendelkezik, és olyan negativitás, amely ellentettje
annak a pozitivit ásnak. amely megtévesztőbiztosítékok után áhí
tozó, önmagával eltelt telítettség. A valódi lemondás a ken ó
zishoz visz közelebb: a ki üresedéshez-ki űresít éshez, mely a befo
gadás és az elfogadás forrása és egy tisztább látásmód elnyerésé
nek feltétele.

Nem szabad, hogyaráhagyatkozásból következő, felfelé irá
nyuló tekintet a gőg csapdájába essen, hogy ne vegyen tudomást
arról, ami tisztává és meggyőzővé teszi: nem szabad megfeled
keznie az alázatról, amely a magasság/os bizonyossága, és Má
ria' menedéke mellett a mélységről és a Tékozló Fiú kitaszított
ságáról is tud . E tudás és tapasztalat miatt lényeges, hogya fel-

710



4 "Ké~etek és adatik
néktek..." Mt 7,7 és

Lk 11,9 (Kérő imádság).

SK. Rahner - H.
Vorgrimler: Teológiai

kisszótár. Szent István
Társulat, Budapest,

1980.

felé irányuló tekintet hordozza a hálatadás) mozzanatát is, a há
láét, amely tudja, hogy bármely létező, s maga a létezés nem
önmagából ered, nem önmagáért van, hanem túlmutat önma
gán. Ez a tekintet a felelősséget hordozó arcot fordítja Teremtője

felé, a lemondás szelídsége és a szabadság lelke elnyerésének re
ményében. A ráhagyatkozás önfeledtsége ritkán adatik meg
egyik pillanatról a másikra, inkább folyamatosan történik: attól
az állapottól, amelyben az én és a saját akarat a legfontosabb,
fokozatosan juthat el a lemondó cselekvésig, ami kezdete annak
az útnak, amelyben az az én jelenül meg, amelyet Isten szán az
ember számára: minden egyes embernek a sajátját; ahogy Kafka
írja A törvény kapujaban: mindenki számára van egy ajtó, amely
csak az övé és senki másé; de ezen az ajtón be kell lépnie ahhoz,
hogy tudja, mi és/vagy ki vár rá. Hinnie kell abban a várako
zásban, amely nem passzív, félelem uralta visszavonulás, hanem
cselekvésre indító és cselekvő bizonyosság: hit abban, hogy vár
nak rá és abban is, hogy érdemes és szabad várakoznia és kérő

szóira választ várnia."
A lemondás és ráhagyatkozás reflexív és őrireflexív folyamat:

olyan visszahajlás önmagunkhoz. megtett és elmulasztott csele
kedeteinkhez, gondolatainkhoz és vágyainkhoz, amelyben fölénk
hajol az, ami bennünk és belőlünk megnyilvánult vagy nem tu
dott megnyilvánulni. Ez a visszahajlás az utólagosság tisztább és
átlátóbb tekintetét hordozza, a belátás tapasztalatával együtt,
amelyben a véges ember rádöbbenhet arra és felismerheti azt,
hogya "szellemi akaratot is transzcendencia illeti meg". Az aka
rat akkor hordozza a ráhagyatkozás mozzanatát, ha a jóra törek
szik, s "az abszolút jóra irányuló transzcendenciában egy véges
(vagy végesként elgondolt) jót, mint nem szükségszerűt szeretet
tel képes megragadni, még ha ez a megragadás nem is jelent
szükségszerűen helyeslést."? A transzcendens akarat felismerése
azonban soha nem egyértelmű, még a legteljesebb lemondásban
és odaadó ráhagyatkozásban is felmerülhet: vajon véges, emberi
akarat érvényesüléséről van-e szó, vagy Isten üdvözítő akaratá
nak beteljesítéséről?

2. (Kegyelem)

6Kegyelem:
cheszed/héber; charisz,

khairoszigörög,
gratia/latin.

Hogya véges ember reflektáini tud önmaga cselekedeteire, és fel
merül benne a saját akaratáról való lemondás gondolata és moz
dulata, már ajándék: kegyelem, amely az önkéntes őriátadásra in
dít. Ez a kezdő kegyelem (gratia prima) felvillan tja, hogy van olyan
akarat, amely szeretet, amelynek horizontja olyan mindent átfogó,
de bensőséges végtelenség, amely a szabadságot hordozza. A ke
gyelern" szó eredeti jelentésében a "vonzalom, kapcsolódás, jóaka
rat, együttérzés, irgalom, nagylelkűség" jelentéstartalmait foglalja
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IF. Varillon ír lsten se
bezhetőségéről és arról
a részvétről és átérzés-

ről, amellyel lsten az
emberhez viszonyul. In:
Franr;:ois Varillon: lsten

alázata és szenvedése,
Szent István Társulat,

Budapest, 2002. (Ford.
Szabó Ferenc.)

8F. Varillon: i. m. 82.

9Nietzsche helyezi Jézus
neve mellé az Jdiota"

szót, melyet eredendőbb
jelentésében használ:

az, aki bűntelenségében,

ártatlanságában bot
ránylkő a világ számára.

10F. Varillon: i. m. 92.

magában; valamiképpen a vonzalom az az árnyalat, amelyben
leginkább kifejeződik Isten odafordulása az emberhez, amely so
rán megszólítja őt, és dialógust kezdeményez vele. Olyan odafor
dulás, amely szabadon adományozott ingyenes ajándék, amely Is
tennek az ember iránti szeretetét mutatja meg: szeretetét, amely
egyben sebezhetőségét és sérülékenységét is jelenti. Hiszen a sze
retet kitettség és kivetettség, a szeretett lény felé történő önátadás.
Aki szeretetben él, foramatosan a Másiknak-kivetettségben él. Ez
alól Isten sem kivétel, de a benne és általa megvalósuló és felkínált
szeretet akitettséget ráhagyatkozássá változtatja, amely nem
puszta kiszolgáltatottság többé. Amikor Varillon Isten teljességé
ről ír, a szeretetet/szeretetét tekinti teljességében megvalósuló tö
kéletessége alapjaként, mely jóságát és szépségét is jelenti. A szép
ség azonban az alázattól elválaszthatatlan: "az alázat a Szép egyik
lényeges attribúturna; C..) Egy gondolkodó lény nem lehet gőgö
sen szép. Mihelyt a szépség önelégült, elveszti ragyogását, be
mocskolódik a bírvágy által; saját tekintete sebzi meg, ezért már
képtelen lesz megsebezni azt szeretettel, aki szemléli, márpedig
minden ártatlan szépség belénk hasít.:" Az ember felé irányuló
transzcendens szeretet az a megsebző és gyógyító szeretet, amely
folyamatos felajánlásban létező meghívás és kihívás az ember szá
mára: minden ember számára. Ha az ember különválasztja a gyö
nyört és a fájdalmat, akkor a megsebzésben csupán a szenvedést
érzékeli, de a felszabadító gyógyítást és az örömöt nem, ezért el
utasítja a felajánlott ajándékot. Pedig a kegyelem elfogadásra vár:
a szeretet válaszára, amely tudja, és az elfogadó ráhagyatkozás
ban meg meri élni, hogya transzcendens érintése örömteli fájda
lom, keserédes gyógyító, áldozatot váró felemelkedés és felül
emelkedés. Vállalnia kell, hogy visszavet az ártatlanság állapotá
ba: abba az ártatlanságéba, amely "nem árt", sőt képtelen ártani,
a világ számára "idiotizmus"9, érthetetlenség, elfogadhatatlan
ság. Az evangéliumi tisztaszívűség nem a kegyelem feltétele, ha
nem elfogadásának ajándéka, ráadása, többlete, amely egyszerű

vé és örömtelivé teszi az itt-létet, ha elfogadjuk azt az értelmezé
sét, hogy tiszta szívű az, "aki nem szennyezi be szívét se a
rosszal, amelyet elkövet, se a jóval, amelyet megtesz.r '" A tiszta
szívűség olyan létmódot és létperspektívát adományoz, mely a
megígért békességbe helyezi a mindennapokat. A kegyelem
olyan ajándék, a vonzalomnak olyan kifejeződése,mely nem kor
látozza az ember szabadságát, nem erőszakolja az elfogadást,
nem akar minden áron érvényre jutni: nagylelkűség, mely nem
lép ki a folyamatos felajánlás állapotából, és amely szabadon és
szabadságban kimondott emberi igenre a feltétlen szeretet türel
mével várakozik.

A kegyelem az ember számára akcidensnek és kontingensnek
látszik - de érdemes fontolóra venni, vajon ez nem csupán em
beri nézőpontból tűnik-e így, amely az isteni nézőponttól és ho-
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rizonttól különbözik. A kegyelem ingyenessége és kezdeménye
ző ereje már eleve annak megmutatkozása, hogya felfelé figyelő

ember tekintetére nem egy le/felé néző, hanem egy vele szem
benéző, viszonzó tekintet ad választ. A dialógust felkínáló ke
gyelem megszünteti a hierarchiát, és az embert egyenrangú, au
tonóm cselekvővé képes változtatni - akkor, ha az ember önát
adását beleegyező tekintetével viszonozza.

3. (Teofánia)

11Ter 18,16-33
(Ábrahám az Úr

Angyalával alkudozik.)

Kérdés, hogy az ember hogyan jut annak tudomására, hogy Isten
jelenlétet vesz életében: melyek megmutatkozásának jelei, és ké
pes-e ezeket a jeleket olvasni. Hiszen minden kegyelem: az is,
hogy képessé válik erre az érzékenységre, és hogy megmaradhat
ebben az érzékenységben. És: miképpen tudhatja, hogy a kegye
lem hangját hallja, és nem cseréli fel saját akaratának dübörgésével
és követelésével? Minderről nem nyerhet olyan bizonyosságot,
mint amilyen az asztalon álló pohár bizonyossága. A kegyelmi
meghívás és ajándék feltételezi az előlegezett bizalmat, a kocká
zatvállaló elengedést, és a ráhagyatkozó szeretetet, amely nem ku
takodik objektív bizonyosságok után, és elviseli a mindennapok
botlásainak közel-lévöségét, számol a tévedések itt-létével, nem
gyakorlati eredményeket vár, hanem a reményt és a "látás nélküli
hitet" kíséreli meg értelmezni életében. Olyan mértéket kell/ene
megtalálnia életében, mely feladja a pusztán ráción alapuló "homo
mensurát", visszavonja uralmi pozícióra törekvését, és a visszavo
násban megteremtődőüres teret kinyitja a transzcendens felé. Ha
az ember fel tudja adni elsőbbségének tudatát, akkor tud maga
sabbra emelkedni, hiszen akkor érzékelheti, hogy van Fölöttiség,
van tér és irány fölfelé. Az ember közelsége önmagához akkor
valósulhat meg, ha Teremtőjében talál önmagára - mert Terem
tője ekkor találhat otthont benne. Amíg Istent távol tartja magá
tól, önmaga lényegétől is távol marad. A kegyelem ennek a távol
ságnak a megszüntetésére, a közelség létrehozására irányul
(ezért és ebben folyamatos és állandó a teremtés, amelynek az
ember is részese).

Mit tehet az ember? Tehet-e valamit a kegyelemért? Semmit
(nem) tehet, és mindent megtehet, de anélkül, hogy azért tenne
vagy cselekedne bármit, hogy elnyerje a kegyelmet: felismerve,
hogy minden tettét magáért a tettért érdemes megcselekednie,
és ezért ennek a tettnek, a legkisebb mozdulatát is, a felfelé irá
nyuló tekintet fényében valósítja meg. Őrizheti és óvhatja a ter
mészetfölöttire irányuló érzékenységét; benne maradhat a szün
telen reménységben; kialakíthatja azt a hitet, mely nem engedi
magát elutasítani, akár még az alkuba bocsátkozás árán sem
(amiképpen Ábrahám is alkudozott az igazak megmentéséért'"):
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12Eckhart Mester:
Beszédek, 3. Prédikáció

Omne datum optimum
et omne donum

perfectum desursum est
(Jak 1,17). Helikon,

Budapest, 1986, 15-18.
(Ford. Adamik Lajos.)

13E. Levinas: Teljesség
ésvégtelen. Jelenkor,

Pécs, 1999, 160. (Ford.
Tarnay László.)

14Angelus Silesius
nyomán:
i. m. 18.

megmaradhat a szüntelen imádságban. Vagyis felismerheti és
elfogadhatja rászorultságát a kegyelemre, de azt is, hogy ezzel
a rászorultsággal együtt kell élnie, és nem hiányként és kifosz
tottságként, hanem lehetőségként éli meg: olyan lehetőségként,

amely létközelséget teremthet közte és a transzcendens között.
Az ember a világot, az időt, a létet és benne létezőként önma

gát állandóan értelmezve éli meg, s hogy miképpen olvassa élete
jeleit, szabadon megválaszthatja: teremt-e koherens történetet,
vagy elfogadja az összefüggések hiányát és a töredék-tettek va
lóságát. Az összefüggések villámfényként válhatnak felismerhe
tővé a kegyelem megvilágító ereje által - ha felfelé tekint; ha a
tekintet lefelé néz, akkor a villám okozta töréseket, töredékeket
láthatja. Hogy miként olvassa, olvassa-e egyáltalán, akarja-e ol
vasni élete jeleit, észreveszi-e életének jeleit az ember, hogy Isten
megjelenülését és jelenlétét érzékeli-e bennük - ez is eredendő

en: kegyelem. De nem csak az. Eckhart Mester szavai megvilá
gítják, miképpen vehet részt az ember a kegyelmi együttműkö

désben, hogyan fordíthatja át metafizikai érzéketlenségét a
transzcendens iránti fogékonysággá: "Miért nem veszel mindeb
ből [Isten együttműködésre és szeretetre hívó jeleiből] semmit
észre?" - teszi fel a kérdést, válasza pedig így hangzik: "Mert
nem vagy otthon lelkedben!,,12

Otthon lenni lélekben - lélekben otthon lenni. Nem csupán
lakni, élni, hanem otthonra lelni és otthon lenni - nem csupán
valahol, hanem lélekben találni otthonra. Elfogadni, ráhagyat
kozni - az előre nem láthatóra; megbízni abban, hogya saját
akaratért felkínált ajándék a lélek és a szellem valódi szabadsá
gához vezet, a szeretet szabadságáéhoz; a legközelebb viszi az
embert saját magához, ekként a másik emberhez és magához a
Teremtőhöz. Akkor nyerhető el a villámszerűen felvillanó meg
világosító felismerés fényében, hogy Illa] transzcendens - arc.
Feltárulkozása - beszéd. Csak a másikkal való viszony emeli be
a transzcendencia dimenzióját, és vezet minket az érzéki érte
lemben vett, viszonylagos és egoista tapasztalattól totálisan kü
lönböző kapcsolat felé.,,13

"Segíts bennünket világosság Atyja,
hogy készek legyünk a legjobb

adomány befogadására. Ámen:d 4
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