
Megismertük és
hittük a szeretetet
A próbára tett ember és a keresztény hit

„Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike; de
gondolkodó nádszál. Nem kell az egész világmindenségnek össze-
fognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz ele-
gendő hozzá, hogy megölje. De még ha eltaposná a mindenség,
akkor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meg-
hal; a mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb
nála” — írja Pascal az ember tényleges léthelyzetét felmérve.1 Az
ember különleges létmódját tudatossága tűnteti ki: tud a világról,
önmagáról, de ugyanakkor tud kiszolgáltatottságáról és korlátairól
is. Nem merül el, nem oldódik fel környezetében, hanem viszonyul
hozzá, önmagához, és ezzel együtt saját létének végességéhez.
Nagysága tudatos és szabad viszonyulni tudásának képességében
áll. Mint egészhez képes viszonyulni önmagához, a világhoz, a lé-
tezéshez. Önmagáról tudva tapasztalata van a létről, léte megvilá-
gított lét. S éppen e megvilágítottságnak, léte tudatosságának kö-
szönhetően tud önnön léte végességéről. Képes önmagához, saját
létéhez mint egészhez viszonyulni, de éppen ez az egész törékeny,
korlátozott és kiszolgáltatott. Ez az emberi létezés nyomorúsága.
Nagyság és nyomorúság az ember valódi léthelyzete. Létezésének
radikális végessége és a végességhez viszonyulni tudást lehetővé
tevő végességen túllendülés feszültsége folyamatosan próbára teszi.

1. Az ember „kritikus” léthelyzete

A testi lét fokozottan kifejezésre juttatja az embernek saját végessé-
gét, korlátozottságát, létbeli függőségét. A testi lét azt jelenti, hogy
már előbb belegyökereztünk saját testünkbe, mielőtt tudatosult ben-
nünk, hogy szabad lények vagyunk. A testi létezés folyamatosan ér-
tésünkre adja, hogy nem mi vagyunk önmagunk eredete, s nem bán-
hatunk önkényesen a testünkkel. A testi mivolttal együtt járó
fokozott létbeli behatároltságot még egyszer aláhúzza a nemisé-
günk, az a tény, hogy szükségképpen férfiak vagy nők vagyunk.
Ugyanakkor nemcsak testi, hanem szellemi létezők is vagyunk,
nem csak része vagyunk az anyagi természetnek, hanem bizonyos
ér telemben meg is haladjuk azt. Önmagunkat mint differenciált egé-
szet tapasztaljuk. Anyagi test vagyunk (Körper), mely az anyagi
világ törvényeinek (tér, idő, gravitáció stb.) van alávetve, és ugyan-
olyan kémiai elemekből felépített, mint a világ más dolgai. Ugyan-
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akkor élő test vagyunk, melynek vegetatív (táplálékfelvétel és asz-
szimiláció, növekedés, szaporodás stb.) és szenzitív funkciói (érzéki
észlelés, ösztönös törekvések, mozgás) vannak, s melyet mi magunk
átélünk, megtapasztalunk (Leib). Mindezt átfogja azonban az ember
szellemi élete értelmi megismerő aktusai, tudata és öntudata, vala-
mint szabad akarati döntései és önmeghatározása által. Az ember
oly módon tapasztalja önmagát differenciált egésznek, hogy a kü-
lönböző lét- és működésmóddal rendelkező dimenziók benne szer-
ves egységet alkotnak, ám szembe is kerülhetnek egymással.

Nemcsak a testi és szellemi lét polaritása okoz feszültséget az
emberi létezésben, hanem magán a szellemi létsíkon belül is talál-
kozhatunk egyfajta kettősséggel. Az emberi megismerés egyfelől le
nem határolt dinamizmus, amely nem merül ki semmilyen egyedi
aktusban, sem pedig az aktusok véges sorában, hanem mindezeket
a határokat meghaladja. Le nem határoltság jellemzi, mert mindig
tudunk tenni újabb, igaz kijelentéseket, és a megokolásaink alátá-
maszthatók újabb megokolásokkal. Az emberi tudás nyitott struk-
túra. A nyelvi jeleink jelentése, a kijelentések igazsága és az érvelés
mind lehatárolatlan szerkezetűek. Az ember olyan lény, aki egy-
szerre sok, elvileg határtalan számú horizonton képes élni, csele-
kedni. Sőt, nemcsak arra képes, hogy beleilleszkedjen előzetesen
adott horizontokba, elsajátítson bizonyos életformákat, hanem arra
is, hogy újabbakat alakítson ki. A megismerési képesség lehetőség
szerinti határtalanságára utal többek között az a tény, hogy a nyel-
vek változnak, új nyelveket (például számítógép vagy tudományos
nyelvek) tudunk kifejleszteni, az emberi kultúrák sokfélék és alap-
vetően elsajátíthatók.

Ugyanakkor az emberi megismerés ténylegesen sok szempontból
lehatárolt, mivel egyedi és lényegük szerint véges aktusokban való-
sul meg. Mindig valamilyen véges és előzetes horizonton formálódik.
A tudás előzetesen adott horizontjai lehetővé teszik a valóság meg-
ismerését, de egyben meghatározzák és le is határolják tudásunkat.
A nyelv, a kultúra, a társadalom struktúrái behatárolják az emberi
tudást. Igaz, hogy e horizontok kiszélesíthetők és esetről esetre
meghaladhatók, de nem szűnnek meg meghatározni és lehatárolni
a konkrét, aktuális tudást. Ezen kívül tudásunk függ az érzékelés-
től és az időbeliségtől meghatározott. Beszélni, gondolkodni lépés-
ről lépésre haladva, egymásutániságban vagyunk képesek, megis-
merésünk folyamatban történik. Az érzékeléstől való függőségünk
egyben testiségünktől való függőséget is jelent, amely újabb határa
tudásunknak. Önmagunkat is közvetítéssel, tárgyiasító módon és
soha ki nem merítően tudjuk megismerni. Létezésünk megvilágított -
sága nem jelent teljes áttetszőséget önmagunk számára.

Akarati törekvésünket a megismeréshez hasonlóan kettősség jel-
lemzi. Egyrészt akarásunknak mindig van egy meghatározott tár-
gy a, amelyre irányul. Olyan létező, mely kívánatosnak mutatkozik
előttünk, valamilyen szempontból értékesnek, jónak. Akaratunk a
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megismert jót akarja birtokba venni, melynek megszerzése minket
magunkat tesz tökéletesebbé. Másrészt akaratunk dinamizmusára
is egyfajta határtalanság jellemző. Lévén az ember intellektuális
megismerésre képes, mely meghaladja az érzéki észlelés szintjét, az
akarat törekvése nem korlátozódik eleve az érzékelhető, hasznos
vagy kellemes dolgokra, hanem a szellemi javakra is kiterjed (pél-
dául erkölcsi jó). Ahogy az értelmi megismerésnek elvileg minden
létező tárgya lehet, mert az intellektus megismerésének a horizontja
a létező mint létező, úgy az akarat is mindenre irányulhat, amit va-
lamilyen szempontból jónak ítél. Akarati törekvésünknek mindent
meghaladó dinamizmusa lepleződik le abban a soha-meg-nem-
elégedésben, amellyel a véges értékekhez, javakhoz viszonyulunk.
Valójában olyan jóra törekszünk, mely minden szempont ból jó és el
nem veszíthető, ez jelentené számunkra a teljes boldogságot.

Az emberi léthelyzet kettőssége különös élességgel mutatkozik
meg a szabadság jelenségén. Az ember mint szellemi szubjektum
sosem tárgyiasítható egészen, része a természeti világnak, de kike-
rülhetetlenül szemben is áll vele. Szellemi szubjektum-létében gyö-
kerezik szabadsága. E szabadság valódi önmeghatározó képesség.
Nemcsak különböző lehetőségek között választ, hanem végső soron
és elsődlegesen saját magáról dönt. Szabadsága nemcsak abban áll,
hogy választhat: cselekszik-e vagy sem, s ha cselekszik, akkor mi
lesz annak a tartalma, hanem elsősorban abban, hogy a szó valódi
értelmében önmagát határozza meg. Létlehetőségeinek megraga-
dása vagy elmulasztása saját egzisztenciáját érinti, választásaival
önmagát alakítja, teszi ilyenné vagy olyanná. Ugyanakkor az em-
beri szabadság soha nem légüres térben mozog, hanem a biológiai,
örökletes, társadalmi, történelmi, kulturális feltételek szövetében,
ezekhez viszonyulva. Ezek az adottságok a szabadság konkrét tény -
legesülésének előzetes feltételei, működésének tárgyai és ugyanak-
kor határai, s mint ilyenek leleplezik az emberi szabadság végességét.
Ekképpen az ember egyfelől valódi és másra vissza nem vezethető,
és ebben az értelemben feltétlen önmeghatározó képességgel ren-
delkezik. Másfelől azonban szabad önmeghatározása behatárolt.
Nem rendelkezhet mindenestől önnön léte felett, sem arról, hogy
tudatos, önmagát meghatározni tudó lényként kíván-e létezni. Lé-
tezésre, meghalásra és szabadságra ítéltetett. Ráadásul e három ko-
ordinátatengely által kijelölt téren belül is szabadságának további
behatárolását jelentik előzetes meghatározottságai, valamint az a ki-
kerülhetetlen tény, hogy döntéseivel mintegy leszűkíteni kényszerül
önnön mozgásterét: valaminek a választása mindig valami másnak
a nem választását jelenti. Bizonyos létlehetőségek megragadása más
létlehetőségekről való lemondást követel. Az egészet akarja megra-
gadni, de mindig csak a rész jut neki. Szabadsága feltétlen és felté-
teles, az egészre irányul, de csak a részlegeset érheti el.

A halál arra figyelmeztet, hogy életünk eseményei, lehetőségei,
ta lálkozásai egyszeriek, megismételhetetlenek, pótolhatatlanok,
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mert maga az életünk is az. Ez az egyszeriség pedig súlyt ad a dön-
téseinknek, arra indít, hogy valami feltétlen értelmet keressünk le-
határolt életünknek. Én magam, mint páratlan személy, egyszeri
életemmel és életdöntéseimmel futok bele a halálba. Ezért a halál
pótolhatatlan, visszahozhatatlan veszteség is. Különösen szeret-
teink elvesztésekor éljük át a halálnak ezt az életet kifosztó, azt drá-
maivá tevő és a szeretet belső dinamikájának ellentmondó termé-
szetét. Aki igazán szeret, feltétlen igent mond a másik létére. Szavak
nélkül is valami ilyesmit fejez ki a szeretett személy felé: „Milyen jó,
hogy vagy”, „Te önmagadért vagy létezésre méltó”, „Neked len-
ned kell, mert önmagadért jó, hogy vagy”, „Neked nem szabad
meghalnod”. A halál ezt a vallomást, ezt az ígéretet, a feltétlen sze-
retet valóságát kérdőjelezi meg. A másikat feltétlenül elismerő min-
den szeretetaktus kimondatlanul olyan ígéretet tesz a szeretett sze-
mélynek, melyet ő maga nem tud beváltani. E határhoz, az emberi
szabadság megvalósulásának zsákutcájához érve mit tehet az, aki
szeret, vagyis aki feltétlenül igenli, elismeri a másik létét? Vajon fé-
lelem fogja el, hogy nem tud eléggé szeretni? Szorongani kezd
amiatt, hogy nem talál elég erős szeretetet? Talán rezignáltan vagy
„józanul” legyint a szeretetnek a másik létezését feltétlenül akaró,
állító, óhajtó dinamikájára, és eleve csak „feltételesen” hajlandó sze-
retni? De vajon még szeretetnek nevezhető-e az az aktus, melyből
hiányzik a másik létezésének feltétlen akarása, óhajtása, reménye?
S vajon nem abszurditás-e az az emberi szabadság, mely csak a
másik emberre mondott feltétlen igenben tud beteljesedni, ám e fel-
tétlen igen megvalósítására képtelen?

2. Immanens létértelmezések

Az ember önmagának feladott kérdés. Létének kérdésessége külön-
böző mélységben tudatosodhat előtte, s a próbára tett léte által hozzá
intézett kérdésre is a reflektáltság más-más síkjain adhat választ.
Valamilyen választ azonban mindenki ad életgyakorlatával és beál-
lítódásával. E válaszban az egész ember vesz részt: értelmével, ta-
pasz talataival, vágyaival, akaratával, érzelmi hangoltságaival. A lét
értelmének spontán értelmezése már ezen a szinten kezdetét veszi.
A reflektáltság magasabb fokán, többnyire határhelyzetekben, az
ember tudatosan is felteszi létezésének s általában a lét értelmének a
kérdését. Bizonyos helyzetekben, amikor kikerülhetetlenül napvi-
lágra jut kritikus léthelyzete, megfogalmazódik benne a kérdés, hogy
végül is mi az életének és a valóságnak az értelme. Megvilágosodik
előtte, hogy végső soron ez az „egész értelme” után kutató kérdése
húzódik meg minden egyéb kérdésének gyökerénél. A részletek ér-
telme azért érdekli, mert az egész értelme izgatja; azért kérdez egy-
általán, mert létezése kérdéses. Ezen a szinten az ember reflektált lét-
értelmezést végez és alapvető döntést hoz, mely forrása és hordozója
lesz konkrét döntéseinek és cselekvésének.
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A kritikus léthelyzetéhez való egzisztenciális viszonyulásának
egyik lehetősége az ember divinizálásának az igyekezete, a felfu-
valkodott szív magatartása. Ez a létértelmezés a végesség és a vég-
telenre irányultság feszültségét úgy akarja feloldani, hogy magát
az embert tekinti a végtelenre és feltétlenre kilendülő törekvései be-
teljesítőjének, célba juttatójának. Az a törekvés hajtja, hogy képes
önerejéből megisteníteni önmagát, képes a feltétlen és végtelen lét
elérésére, birtokbavételére. Ezt az egzisztenciális beállítódást ábrá-
zolja az édenkerti bűnbeesés vagy a bábeli torony építésének bibliai
története, de ugyanez az alaptörekvés található az ókori gnózis ön-
megváltást hirdető tanainak gyökerénél is. Itt az egyes ember a vé-
gesség legyőzésének, a megistenülésnek az alanya és haszonélvezője.
A 19. századi ateista humanizmus valláskritikái tovább radikalizálták
az embert divinizáló egzisztenciális létértelmezést. Feuerbach
„homo homini deus” tétele értelmében a teológia csak és kizárólag
antropológia, Istenről beszélve az ember pusztán önmagáról beszél,
a végtelenség tudata nem egyéb, mint az emberi tudat önnön vég-
telenségének a tudata. Az emberi lét értelmének a megragadása és
megvalósítása ezzel a leleplezéssel kezdődik. A feltétlen és végte-
len, mely felé az ember voltaképpen törekszik, s mely be tudja tel-
jesíteni létezése értelmét, nem a transzcendens Isten, hanem az
egyes embert meghaladó valamiféle átfogó totalitás: az emberiség
(az ember nembeli lényege Feuerbachnál), illetve a jövőbeli elidege-
nedés nélküli tökéletes (kommunista) társadalom (Marx). Az egyes
ember életét az teszi értelmessé, hogy e totalitás megvalósítá sáért
küzd, és ha kell, feláldozza magát érte. Az ember divi nizá lásának új-
kori elméleti és gyakorlati kísérletei olyan totalitarizmusokhoz ve-
zettek, melyek a konkrét, megismételhetetlen és pótolhatatlan sze-
mélyt föláldozták egy elképzelt és feltétlennek kikiáltott totalitás
(állam, kommunista társadalom, emberiség, faj) oltárán. Egy rossz,
elhibázott végtelenség utópikus megvalósítása érdekében zárójelbe
tették az ember végességét, sok esetben fizikailag semmisítették
meg a konkrét és véges embert.

A kritikus léthelyzethez való egzisztenciális viszonyulás másik
lehetősége az ember önnön végességébe való menekülési kísérlete,
a beszűkült szív magatartása. Ez a magát józannak és realistának
tartó létértelmezés azon igyekszik, hogy zárójelbe tegye az ember
végtelenségre és feltétlenségre irányultságát. Illúziónak és kudarcra
ítélt törekvésnek tekinti a lét egészleges értelmét, a végső igazsá-
got, a feltétlen szeretetet és az egyetemes igazságosságot megcélzó
természetes vágyakozást. Azt hirdeti, hogy meg kell elégednünk a
hétköznapokban adódó apró értelmesség tapasztalatokkal, a rész-
értelmekkel, s eleve le kell mondanunk egy feltétlen, átfogó és
végső élet- és létértelemről. Meggyőződése szerint az az értelmes
emberi élet, amely számot vet radikális végességével, saját korláto-
zott lehetőségeivel és a halálra is pusztán mint természetes, bioló-
giailag szükségszerű eseményre tekint. Ez a beállítódás felerősödik
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és „tudományos” köntösbe bújik a pozitivista, újpozitivista és
szcientista filozófiákban, melyek a valóságot azonosítják a termé-
szettudományosan feltérképezhető, vagyis kísérletileg megfigyel-
hető, megismételhető, ellenőrizhető és matematikailag leírható té-
nyekkel, valamint a természettudományos eredményekre ráépülő
technika világával. Ebben a létértelmezésben kizárólag a termé-
szettudományos factum és a technikailag előállítható productum a
realitás. Mind az ész, mind a szív beszűkülésével jár ez a létfelfogás.
Az értelem a számító, kísérletező, eszközöket előállító és a termé-
szeten uralmat gyakorló értelemre korlátozódik, azzá silányul. Már
nem szabad kérdeznie a lét átfogó, egészleges és feltétlen értelme
után. Ezért aztán a szív is beszűkül: az akarat és a szeretet tárgya
már csak a praktikus, a gyakorlati haszonnal járó, a részleges és át-
meneti jó lehet. A végességbe menekülő beállítódás megvalósulásá-
nak radikális változata az a pozitivista magatartás, mely értelmet-
lennek tartja magát a végső és átfogó létértelemre irányuló kérdést
is. Mérsékelt formájában szkeptikus és agnosztikus magatartásként
jelenik meg e beállítódás. Arra biztat, hogy bátran tegyük csak fel a
létezésünk értelmére vonatkozó legalapvetőbb, átfogó és végső kér-
déseket, de tartózkodjunk attól, hogy végső és átfogó válaszokat ad-
junk. A kérdezés elmulasztása ugyan elembertelenítené az életün-
ket, ilyen kérdések híján a termelő és fogyasztó lény létezési szintjére
süllyednénk, emberségünkben csonkulnánk. Ám véges lények lévén
híján vagyunk a végső elveknek, igazságoknak és igazolásoknak is,
ezért emberfölötti lenne arra vállalkoznunk, hogy végső válaszokat
adjunk. A kérdéseket tehát fel kell tenni és függőben kell hagyni.

Ez a józan „realizmus” azonban nem vet számot az ember kriti-
kus léthelyzetének a másik pólusával, a végtelenre és feltétlenre
utaltságunkkal, mely megismerésünket, akarati törekvésünket, ér-
telemkeresésünket kikerülhetetlenül meghatározza. A végtelenre és
feltétlenre irányultságunk ugyanúgy realitás, mint a végességünk.
Sőt a végességünk súlya és terhe éppen a végtelenségre utaltságunk
miatt észlelhető. Így pusztán az emberi végességgel számolni való-
jában nem realizmus, hanem értelmi és egzisztenciális beszűkülés,
mert eleve lemond az emberi jelenség, mint egész értelmezéséről.
Ez a „józanság” nem a teljes valóság elfogadásának alázata, hanem
belemenekülés a végességbe. Ahogy az is kérdéses, hogy az átfogó
létértelem kérdésére felelő végső válasz megadásának szkeptikus le-
begtetése tartósan kivitelezhető egzisztenciális magatartás lehet-e.
A teoretikus szkepticizmus fenntartása lehetséges ugyan, gyakorla-
tilag azonban nem látszik tartósan megvalósíthatónak. Döntenünk
és cselekednünk kikerülhetetlenül kell. Döntéseink és cse lekede-
teink szükségképpen feltételeznek valamilyen, legalább nem ref-
lektált értékrend követését, mely valamiféle bennfoglaltan vallott
átfogó életértelem körül rendeződik el.

A kritikus léthelyzet által felvetett kérdést meg lehet válaszolni
úgy is, hogy az ember abszurdnak tekinti magát ezt a szituációt, lé-

Végességünk és 
a végtelenre

irányultságunk
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tezésének véges-végtelenség kettősségét, s így eljut a kétségbe esett
szív beállítódásához. E létértelmezés komolyan veszi mindkét pó-
lust, nem teszi zárójelbe, és nem rövidíti meg egyiket sem. Az
ember valóban, mindenestül véges, a természetnek kiszolgáltatott
parány. Radikális végességét leginkább a halála nyilvánítja ki.
Ugyanakkor, tudata által fölébe is emelkedik az őt meghatározó és
elpusztítani képes természetnek, és szabadsága által valóban meg
tudja önmagát határozni. Mégis, ez a tudat és szabadság korláto-
zott, nem elegendő arra, hogy mindenestül ura legyen saját lété-
nek. Senki nem kérdezi meg, hogy akar-e létezni, és senki nem kéri
ki a véleményét, hogy akar-e meghalni. Éppen létezésének kezdeté-
ről és földi életének végességéről nem áll hatalmában dönteni, ahogy
arról sem, hogy tudatos-szabad lényként akar-e létezni. Ugyanakkor
minden másban neki kell döntenie, mert szabad. Léthelyzetének fe-
szültségét tovább súlyosbítja, hogy tapasztalja a fizikai és erkölcsi
rosszat a világban. Mindez könnyen arra indíthatja, hogy egy ön-
magában értelmetlen világba és értelmetlen helyzetbe taszítottként
élje meg létezését. Egzisztenciális beállítódását és létértelmezését át-
itathatja az értelmetlenség életérzése és a nihil légköre. A „Miért van
inkább valami, mint semmi?” kérdése, a metafizika alapkérdése
könnyen átfordul benne a „Nem lenne sokkal jobb, ha semmi sem
lenne? A nemlét nem lenne-e jobb a létnél?” kérdésébe. Ebben a
helyzetben vagy kétségbe esik; vagy egy abszurdnak tekintett vi-
lágban, az értelmetlen létezés terhét magára vállalva ő maga próbál
tragikus hősként értelmet adni önnön létezésének, s ebben a hősies
küzdelemben felmagasztosulni törekszik. Akárcsak Sziszüphosz,
aki az értelmetlenséggel dacolva hősiesen, bár végső soron kilátás-
talanul harcol a sorsával.

3. Transzcendens létértelmezés és egzisztenciális hit

A kritikus léthelyzethez való egzisztenciális viszonyulások fentebb
vázolt típusai immanens létértelmezésbe ágyazódnak, illetve ahhoz
vezetnek. Lehetséges azonban az embernek úgy viszonyulnia
önnön próbára tett létéhez, hogy egy transzcendens létértelmezés
keretében megszületik benne az egzisztenciális-vallásos hit beállí-
tódása. Az értelem és a szív ebben a viszonyulási móduszban nem
felfuvalkodik, nem beszűkül és nem is válik kétségbeesését legyő-
zendő tragikus szereplővé, hanem megnyílik a transzcendens lét-
értelem felé és ebben a megnyílásban kitágul. A Transzcendensre
megnyíló hívő és remélő szív nem teszi zárójelbe az embernek sem a
végességét, sem a végtelenre irányultságát; nem erőlteti túl az em -
ber önerejének lehetőségeit, nem menekül önnön végességébe, de
nem is esik kétségbe e kettősség okozta feszültséggel szembesülve.
A transzcendens létértelmezés az ember kritikus léthelyzetét nem
abszurdnak, hanem titokzatosnak tekinti. Az, hogy az ember kér-
déses önmagának, ebben a látószögben azt a mélyebb jelentést hor-

Az abszurd
létértelmezés
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dozza, hogy az ember titok önmaga számára. Olyan titok, mely egy
őt meghaladó transzcendens Titokra utal, mely Titok felől végleges
értelmet nyer önnön létezése és a világ léte. Ez a létfelfogás feltárja
az emberi megismerésben, az akarati törekvésben, a korlátozott, de
feltétlen szabadságban és a létértelemkeresésben kikerülhetetlenül
megvalósuló transzcendencia-mozgást, s ennek eredeteként és
iránypontjaként egy transzcendens, feltétlen valóságot tételez. E lét-
értelmezésben az értelem és a hit együtt munkálkodik. A feltárás, a
megértés és a tételezés az értelem műve, melyet azonban a valóság
érthetőségébe és értelmességébe vetett egzisztenciális hit, ősbizalom
vezeti. Ha a valóság a maga teljességében érthető és értelmes, akkor
elégségesen meg kell tudni indokolni az ember szellemi aktusainak
kikerülhetetlenül működő transzcendens mozgását is. A transzcen-
dens létértelmezés eleve bizalmat szavaz az embernek a feltétlen
igazságra, jóságra és értelmességre irányuló „természetes vágyai-
nak”, melyek bennfoglaltan mindig is meghatározzák törekvéseit.

A transzcendens létértelmezésnek és az egzisztenciális hit beállí-
tódásának azonban nem egyedüli és talán nem is elsődleges forrása
az öntranszcendencia, illetve a világ rendjének tapasztalata és a rá-
irányuló értelmi reflexió. Gyökerénél sokkal inkább a transzcendens
létértelem megmutatkozásának eredeti tapasztalata található. Az a
töredékes, pillanatszerű, de reális tapasztalat, melyben a lét értelme
felragyog a kritikus léthelyzetű ember számára. Ezek azok a pilla-
natok, amikor a létében próbára tett ember valamire, valakire, egy
eseményre önfeledten és teljes bizonyossággal igent tud mondani,
teljes szívével jónak, létezésre méltónak, önmagában igazoltnak és
további igazolásra nem szorulónak, létében teljességgel értelmesnek
tudja nyilvánítani azokat. Ilyen értelmesség-tapasztalat lehet osz-
tályrésze annak, aki találkozik egy személy feltétlen szeretetével, jó-
ságával, nehéz körülmények közötti erkölcsi helytállásával. Ez a ta-
pasztalat valósul meg az igazságra való rátalálás örömében, a szép
gyönyörködtető és magához vonzó élményében. A megjelenő szép -
re, jóra, igazra spontán és fenntartások nélküli igent tudunk mon-
dani, bennük pillanatszerűen feltárul a lét jósága, igazsága, szépsége,
értelmessége. A töredékes tapasztalatban megjelenik és magához
ragad a transzcendens létértelem, melynek fényében igenelhetővé
válik a létezés egésze, s benne az ember saját léte. Ez a tapasztalat
nem kikényszeríthető, nem előállítható, legfeljebb előkészíthető az
ember megnyílásával; ez a tapasztalat ajándékként adatik. E tapasz -
talat nyomán ébred fel a létezés értelmességébe vetett egzisztenciá-
lis hit és erősíti meg az értelmet a transzcendens létértelmezésben.
Az ember kritikus léthelyzetének, a véges és végtelenség pólusai
között kifeszítő próbatételnek a végleges feloldását attól a Transz-
cendenciától reméli az egzisztenciális hit, mely létértelmezése sze-
rint eredete és iránypontja az emberi transzcendentalitásnak, és
ugyanakkor ajándékként, pillanatszerűen, részlegesen már most
megtapasztalhatóvá teszi önmagát.

A transzcendens
létértelem

megmutatkozásának
eredeti tapasztalata
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A vallások és a metafizikai bölcselet a transzcendens létértelme-
zés útját járják. Értelmezésük szerint a létnek végső értelmet adó
Transzcendens valóság nem fogható be az érzékileg észlelhető, ki-
kísérletezhető, mérhető vagy előállítható létezés tartományában,
ám valamiképpen mégis jelenik benne. A létnek végső értelmet adó
Szent Titok végső, etikai elköteleződést kíván az embertől, Hozzá
csak a hívő és remélő szívű ember talál el.

4. A keresztény hit

Mi kell vajon ahhoz, hogy a felfuvalkodott szív visszataláljon a való-
ságba, s ne önmagát akarja megisteníteni arra a lehetetlenségre vál-
lalkozva, hogy a végtelenre és feltétlenre irányuló vágyát önmaga
töltse be mérhetetlen szenvedéseket okozva másoknak? Mi tudja
véglegesen kimozdítani a gőgös szívet önmaga bűvköréből, a má -
sok feletti hatalomgyakorlás igézetéből és a dicsőség kereséséből?
Mi kell vajon ahhoz, hogy a beszűkült szív kitáguljon, hogy a szkep-
tikus és agnosztikus ember bízzon a szíve mélyébe oltott természe-
tes vágyai beteljesíthetőségében, a végső kérdések megválaszolható-
ságában, a lét értelmességének, igazságának a megismerhetőségében
és a szeretet bűnön és halálon átívelő erejében? Mi kell vajon ahhoz,
hogy a kétségbeesett szív átalakuljon és így a radikális végességet ki-
nyilvánító halál, szenvedés és bűn hatalmával szembesülve is aján-
dékként fogadja a létezést és merjen hinni annak beteljesíthetőségé-
ben? S mi kell ahhoz, hogy az ember transzcendens törekvéseiben
bízó és a lét jóságát, értelmességét, szépségét pillanatszerűen meg-
tapasztaló vallásos-hívő szív megmaradjon, megtisztuljon és mege-
rősödjék az egzisztenciális hit létértelmezésében? Honnan merít
erőt ahhoz, hogy kiállja a kísértést, s ne essen vissza a felfuvalko-
dott, beszűkült és kétségbe esett szív egzisztenciális létértelmezé-
sébe? Mi tudja megőrizni és a próbatételek közepette szilárddá
tenni benne a gyermeki ősbizalmat a lét végső értelmességében? Mi
az, ami megóvja attól, hogy a szívébe ültetett legmélyebb vágyait
összekeverje nem hiteles törekvéseivel, melyek éppen természetes
vágyainak torz karikatúrái? S miként kerülheti el, hogy ne önmaga
képére és hasonlatosságára faragjon isteneket önmagának, melyek
csak saját vágyai tükörképei lennének?

A keresztények válaszát e kérdésekre Szent János így fogalmazza
meg első levelében: „Mi megismertük és hittük a szeretetet, amely-
lyel Isten szeret minket” (1Jn 4,16). A Krisztus-követők hitvallása
és tanúságtétele ez. Mi megismertük Jézust. Megismerve őt, meg-
ismertük és hittük a benne megjelent isteni szeretetet. Azt a szere-
tetet, mely egyedül és teljesen hitelre méltó, mert a legvégsőkig el-
me nő szeretet. A megtestesülésig, a szolga alakjáig, a lecsupaszodó
szegénységig, a kereszt gyötrelméig, az elhagyatottságig, a halálig,
a bűn és a halál hatalma feletti feltámadás győzelméig. A sorsunk-
ban osztozásig, a mindenben velünk és értünk-létig, a mindent ne-

„Mi megismertük
és hittük a szeretetet…”
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künk odaadásig. Mi megismertük Jézusban az isteni szeretet gyön-
gédségét és tapintatát, sodrását és hatalmát, vonzó és megtisztító,
szembesítő és megvilágosító, lehajló és felemelő erejét. Ez a szere-
tet győzött meg véglegesen, ez alakította át szívünket. A benne
megjelent alázatos isteni szeretet szembesített gőgünkkel és szólí-
tott ki a felfuvalkodott szív rabságából. Az ő szeretete tágította ki és
alakította át beszűkült és kétségbeesésre hajló szívünket, mert a
mindent átfogó végső nagy remény távlatával, a törékeny emberi
szeretet örök célba jutásának biztos ígéretével ajándékozott meg.
A Jézusban feltárulkozó isteni szeretet meglepetése megdöbbentett
bennünket. Cselekvésének isteni stílusával összetörte korábbi el-
képzeléseinket Istenről és önmagunkról. A kereszten elrejlő és fel-
táruló isteni szeretet és igazság kohóján átvezetve megtisztította vá-
gyainkat, megvilágosította értelmünket és megszilárdította jóra
törekvésünket. Új önazonossággal ajándékozott meg (2Kor 5,17).

Mi megismertük Jézust, Jézusban megismertük az isteni szere-
tetet, s ezért hiszünk. Hisszük a benne megjelent isteni szeretetet,
hiszünk ennek a szeretetnek. Ebben a hitben élünk, ez a hit ad ne-
künk teljesebb értést és életet. Megismertük Jézust, hittük a benne
megjelent isteni szeretetet, s ez végleg kimozdított bennünket ön-
magunkból. E hitben végérvényesen áthelyeződött életünk súly-
pontja önmagunkból Istenbe. Megismertük és hisszük, hogy Isten
Szeretetként a létezés súlypontja: Igazsága nagyobb a mi igazsá-
gunknál, Szeretete erősebb a mi szeretetünknél, lehetőségei és ígé-
retei felülmúlják mindazt, amit megérdemlünk vagy kívánhatunk.
Megismertük és ezért hisszük, hogy mindaz, amit cselekszik és aho-
gyan cselekszik, mérhetetlen jóságából és bölcsességéből fakad. Hi-
tünk „ámen”-je visszhang Isten szeretetből kimondott „igen”-jére
(2Kor 1,18.20). Arra a teljes, visszavonhatatlan és osztatlan nagy
„igen”-re, melyet Jézusban mondott ki ránk, törékeny, küszködő,
vágyódó emberekre. Igenjével kaput nyitott nekünk, hogy Jézus-
hoz társulva, Vele akarjunk, szeressünk, cselekedjünk. Mi pedig
„ámen”-ünkkel kaput nyitunk Istennek, hogy általunk és velünk
cselekedjék a világban. Ráléptünk a hit zarándokútjára, mint egy-
kor Ábrahám és Mária, s annyian mások, kik a hitben előttünk jár-
tak. Így követjük Jézust, aki a hit szerzője és bevégzője (Zsid 12,2),
s kiben Isten szeretetének igenje és az ember „ámen”-je örökre és tö-
kéletesen egybehangzik.

Isten szeretetből
kimondott „igen”-je és

hitünk „ámen”-je
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