
Megbocsátás és ígéret
A visszafordíthatatlanság és a megbocsátás hatalma

Láttuk, hogy az animal laboranst az életfolyamat örökké ismétlődő
körforgásának rabságából, a munka és a fogyasztás szükségletei-
nek való alávetettség kelepcéjéből csak egy másik emberi képesség,
a homo faber alkotó-, gyártó- és termelőképessége szabadíthatja ki.
Ő, a szerszámkészítő nem csupán a munkálkodás kínját és keservét
enyhíti, hanem tartós világot is emel. A munkából álló élet számára
a megalkotott dolgokból fölépülő világiság hozza el a szabadulás
útját. Azt is láttuk, hogy a „minden értéket leértékelő” homo fabert
a jelentésnélküliség kelepcéjéből, ahol az eszköz és a cél fogalmai-
val meghatározott világában képtelen érvényes mércére lelni, csak
a cselekvés és a beszéd egymással összefüggő képessége szabadít-
hatja ki, amely ugyanolyan természetességgel állít elő jelentéssel
rendelkező történeteket, mint a gyártás használati tárgyakat. Ezek-
hez az esetekhez, ha nem esne kívül a fejtegetésünk tárgykörén, a
gondolkodás kelepcéjét is hozzá lehetne tenni; hisz a gondolkodás
is képtelen rá, hogy „kigondolja magát” abból a kelepcéből, amely -
be egyszerűen a gondolkodás tevékenységével belesodorta magát.
Az ember — qua animal laborans, qua homo faber, qua gondolko dó —
segítségére az összes fölsorolt esetben valami egészen más siet,
olyasmi, ami — persze nem az emberen, hanem az adott tevékenysé-
 gen — kívülről érkezik. Az animal laborans nézőpontjából csodával
ér föl, hogy ő olyan lény, amelyik ismerheti és belakhatja a világot;
a homo faber szemszögéből csodával, isteni kinyilatkoztatással ér föl,
hogy ezen a világon a jelentés is helyet kaphat.

A cselekvés, valamint a cselekvés kelepcéje egészen más eset. A cse-
lekvéssel útjára indított folyamat visszafordíthatatlanságát és ki-
számíthatatlanságát nem egy másik, meglehet, magasabb képesség
orvosolhatja, hanem maga a cselekvés rejti magában ennek a lehe-
tőségét. A visszafordíthatatlanság kelepcéjéből (lehetetlen, hogy az
ember meg nem történtté tehesse, amit csinált, miközben nem tudta
és nem is tudhatta, mit tesz) a megbocsátás képessége hozza el a sza-
badulást. A kiszámíthatatlanságra, a jövő átláthatatlan bizonytalan-
ságára az ígéret megtétele és megtartása nyújthat gyógyírt. A két ké-
pesség összetartozik, miután az egyik, a megbocsátás a múlt tetteinek
jóvátételét szolgálja, amelynek „bűnei” Damoklész kardjaként lebeg-
nek minden új nemzedék feje fölött, a másik, az ígéret útján vállalt el-
köteleződés pedig a bizonyosság szigeteit hozza létre a bizonytalan-
ság tengerében, amely lényege szerint egyet jelent a jövővel; enélkül
az emberek kapcsolataiban még a folyamatosság sem volna egyálta-
lán lehetséges, a tartósságról nem is beszélve.
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A megbocsátás nélkül, hogyha nem mentesülnénk tetteink követ-
kezményei alól, cselekvőképességünk mintegy egyetlen tettre korlá-
tozódna, amelyből soha nem lábalhatnánk ki; az idők végezetéig kö-
vetkezményei foglyai maradnánk, akár a bűvészinas, aki hiába keresi
a varázsigét az átok megtöréséhez. Az ígéretek betartásának kötele-
zettsége nélkül soha nem őrizhetnénk meg önazonosságunkat; gyá-
moltalan és irányvesztett tévelygésre ítéltetnénk, ki-ki önnön magá-
nyos szívének sötétségében, annak ellentmondásai és kétértelműsége
közt hányódva — a sötétben, amelyet csak a nyilvánosság birodal-
mára hulló fény oszlathat el, mások jelenlétében, akik megerősítik az
ígéretet tevő ember önazonosságát az ígéretét megtartó emberrel. Így
hát mind a két képesség a pluralitás, a többiek jelenlétének és cse-
lekvésének függvénye, hiszen senki nem bocsáthat meg saját magá-
nak, és senki sem képes kötelezettséget vállalni egy olyan ígérettel,
amelyet kizárólag magának tett; az egyedüllétben vagy az elszige-
teltségben lezajló megbocsátás és ígéret nem lesz valóságos, és nem
mutathat túl az illető saját maga előtt játszott szerepén.

Mivel ezek a képességek ilyen szorosan kapcsolódnak a plurali-
tás emberi feltételéhez, politikai szerepük az uralom platóni fogal-
mában foglalt „erkölcsi” mércéktől homlokegyenest eltérő vezérel-
vek halmazát állítja föl. A jogalapját az illető önmaga fölött gyakorolt
uralmából merítő platóni uralkodás ugyanis az ember saját magával
fönntartott kapcsolatából vezeti le a vezérelveit — amelyek egy-
szerre igazolják és korlátozzák a mások fölött gyakorolt hatalmát
—, így a másokkal ápolt kapcsolatai jó és rossz oldalát az illető ön-
magához való viszonyulása határozza meg, míg a végén már a nyil-
vánosság egész birodalmára úgy tekint, mint „az emberre nagyban”,
az elme, a lélek és a test egyéni emberi képességeinek egymás kö-
zötti helyes elrendezésére. A megbocsátás és az ígéret képességei-
hez tartozó erkölcsi kódex viszont olyan tapasztalatokon alapszik,
amelyekben saját maga által senki nem részesülhetett. Ezek, épp el-
lenkezőleg, teljes mértékben mások jelenlétére épülnek. S ugyanúgy,
ahogy az önuralom mértéke és módja határozza meg a mások fölött
gyakorolt uralmat — valaki úgy ural másokat, ahogyan saját magát
is uralja —, az, hogy milyen mértékben és módon részesülünk bo-
csánatban vagy teszünk szert ígéretre, meghatározza, hogy milyen
mértékben és módon tudunk megbocsátani magunknak vagy be-
tartani a kizárólag saját magunkra vonatkozó ígéreteinket.

Minthogy a cselekvési folyamatokban rejlő hatalmas erő és len-
dület ellenszerei csakis a pluralitás feltétele mellett léphetnek életbe,
roppant veszélyes ezt a képességet az emberi ügyek birodalmán
kívül alkalmazni. A modern természettudomány és technológia —
amely már nem megfigyeli a természetet, nem anyagot merít be-
lőle vagy a folyamatait másolja le, hanem ténylegesen is bele lát-
szik avatkozni —, úgy tűnik, a visszafordíthatatlanságot és az em-
beri kiszámíthatatlanságot beemelte a természet birodalmába, ahol
nincs olyan gyógyír, amelyik meg nem történtté tehetné azt, ami

3



végbement. Ehhez hasonlóan úgy látszik, hogy az alkotás mintá-
jára és annak eszköz–cél fogalmi keretén belül végbemenő cselek-
vés egyik nagy veszélye, hogy ezzel lemond azokról az ellensze-
rekről is, amelyek kizárólag a cselekvést illetik meg, és így az ember
nem csupán akkor kénytelen a gyártáshoz elengedhetetlen erőszak
eszközéhez folyamodni, amikor csinál valamit, hanem akkor is,
amikor visszacsinálja, amit tett, ahogy egy félresikerült tárgyat is a
rombolás eszközével semmisítünk meg. Ezekben az esetekben
semmi sem annyira kézzelfogható, mint az emberi hatalom nagy-
sága, amelynek forrása a cselekvésben rejlik, és amely a cselekvés
belső ellenszerei nélkül előbb elkerülhetetlenül a hatalmába keríti,
majd elpusztítja — nem magát az embert, hanem azokat a feltéte-
leket, amelyek között az élet megadatott számára.

A megbocsátás szerepét az emberi ügyek birodalmában a Názá-
reti Jézus fedezte föl. Az a tény, hogy ezt a fölfedezését vallási ösz-
szefüggésben tette és a vallás nyelvezetén fogalmazta meg, sem-
miféle okot nem szolgáltat rá, hogy szigorúan világi értelemben is
akár csak kicsit is kevésbé vegyük komolyan. Politikai gondolko-
dásunk hagyományának természetéhez hozzátartozik nagymérvű
szelektivitása (ennek további okait itt nem vizsgálhatjuk), amely a
legkülönfélébb autentikus politikai tapasztalatok világos megfo-
galmazását rekesztette ki magából, és nem kell meglepődnünk, ha
ezek között elemi természetűekre is bukkanunk. A Názáreti Jézus
tanításának bizonyos vetületei, amelyek nem elsősorban a keresztény
vallási üzenethez kapcsolódnak, hanem követői kicsiny és szorosan
zárt, Izráel hatóságaival mindegyre dacoló közösségének tapasztala-
taiból fakadnak, bizonyosan ezek közé tartoznak, még akkor is, ha
állítólagosan kizárólagos vallási természetük miatt teljesen figyel-
men kívül hagyták őket. Az egyetlen kezdetleges jelét, hogy egyál-
talán fölismerték, a cselekvéssel óhatatlanul bekövetkező károkat
a megbocsátás hozhatja helyre, a „kegyelem a legyőzötteknek” (par -
cere subiectis) római elvében — a görögök számára teljesen ismeret-
len tanításban — érhetjük tetten, illetve a halálos ítélet megváltoz-
tatásának föltehetően ugyancsak római eredetű jogában, ami
majdnem mindegyik nyugati államfő előjoga.

A mi esetünkben meghatározó, hogy Jézus az „írástudók... és fa-
rizeusok” felé először is azt veti oda, hogy nem csak Istennek áll
hatalmában megbocsátani,1 másodszor pedig azt, hogy ez a hata-
lom nem Istentől ered — tehát nem arról van szó, hogy az emberek
helyett az Isten bocsát meg, őket csupán közvetítőnek használja föl
—, hanem ellenkezőleg, az embereknek előbb egymással szemben
kell gyakorolniuk ezt a hatalmat, hogy Istentől is megbocsátást re-
mélhessenek. Jézus ennél is gyökeresebben fogalmaz. Az evangé-
lium szerint az embernek nem azért kell megbocsátania, mert Isten
megbocsát és neki is „ekképpen” kell cselekednie, hanem mert „ha
szívetekből meg… bocsátjátok”, Isten is „ekképpen cselekszik”.2

Nyilvánvaló, hogy miért ilyen hangsúlyos a megbocsátás köteles-

1Lk 5,21–24 ezt nyomaté-
kosan leszögezi (vö. Mt

9,4–6 vagy Mk 12,7–10),
ahol Jézus csodát tesz

annak érdekében, hogy
bebizonyítsa, „az ember

Fiának van hatalma e föl-
dön megbocsátani a

bűnöket”; a hangsúly itt
az „e földön” van. Sokkal
inkább ez, „a megbocsá-
tás hatalmának” hangoz-
tatása, mint a csodatéte-

lei döbbentik meg az
embereket, úgyhogy

„a kik együtt ülének vele
az asztalnál, kezdék

magukban mondani: Ki
ez, hogy a bűnöket is

megbocsátja?” (Lk 7,49)
(A bibliaidézetek Károli

Gáspár fordításai.)

2Mt 18,35; vö. Mk 11,25:
„És mikor imádkozva

megállotok, bocsássatok
meg, (…) hogy a ti mennyei

Atyátok is megbocsássa
néktek a ti vétkeiteket”.

Vagy: „ha megbocsátjátok
az embereknek az ő vét-

keiket, megbocsát néktek
is a ti mennyei Atyátok.
Ha pedig meg nem bo-

csátjátok az embereknek
az ő vétkeiket, a ti meny-

nyei Atyátok sem bo-
csátja meg a ti vétkeite-

ket” (Mt 6,14–15).
A megbocsátás hatalma

ebben az összes esetben
elsősorban emberi hata-

lom: Isten megbocsátja „a
mi vétkeinket, miképpen

mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek”.
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sége: mert „nem tudják, mit cselekszenek” — ami nem vonatkozik
a bűn végletére és a szándékos gonoszságra —, különben nem
volna helye ennek a tanításnak: „És ha egy napon hétszer vétkezik
ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam,
megbocsáss néki.”3 A bűn és a szándékos gonoszság ritka, talán
még a jócselekedeteknél is ritkább; Jézus szerint ezekről Isten fog
gondoskodni az utolsó ítéletben, ami semmilyen szerepet nem ját-
szik a földi életben, és az utolsó ítéletet nem a megbocsátás, hanem
a megtorlás (apodounai) jellemzi.4 A vétkezés ugyanakkor minden-
napos jelenség: a cselekvés szüntelenül új viszonyokat alakít ki a
meglévő kapcsolati hálón belül, és alapvető természeténél fogva ez
szüli a megbocsátás, az elengedés igényét, hogy az embereket fo-
lyamatosan föloldja az alól, amit tudtukon kívül tettek, és lehetővé
tegye az élet további folyását.5 Az emberek csak úgy maradhatnak
szabad cselekvők, ha szüntelenül kölcsönösen föloldják egymást a
tetteik alól, csak akkor részesülhetnek akkora hatalomban, hogy va-
lami újba kezdjenek, ha szüntelenül készen állnak rá, hogy meg-
gondolják magukat és újrakezdjék.

Ebben a tekintetben a megbocsátás a bosszú, az eredeti vétekre
re-agáló cselekvés tökéletes ellentéte. A bosszú nemhogy nem vet
véget az első rossztett következményeinek, hanem még mindenkit
hozzá is láncol a folyamathoz, és utat enged a valamennyi cselek-
véssel együtt járó láncreakció akadálytalan lefolyásának. A bosszú-
állással, a vétségre adott természetes, automatikus reakcióval szem-
ben, amelyet a cselekvés folyamatának visszafordíthatatlansága
miatt nem csupán várni lehet, de még számolni is lehet vele, a meg-
bocsátó cselekedetet sosem lehet előre kiszámítani; ez az egyetlen
reakció, amelyik váratlan cselekvésként lép életbe, és ezzel, annak el-
lenére, hogy reakcióról van szó, megőriz valamit a cselekvés eredeti
jellegéből. Más szóval a megbocsátás az egyetlen reakció, amelyik
nem pusztán re-agál, hanem új és váratlan cselekvésbe kezd, nem
függ attól a tettől, amelyik kiváltotta, és így megszabadítja annak
következményeitől azt is, aki megbocsát, és azt is, akinek megbo-
csátanak. A szabadság Jézus megbocsátásról szóló tanításában a
bosszútól való szabadság. A bosszú mind elkövetőjét, mind elszen-
vedőjét bezárja a cselekvés folyamatának engesztelhetetlen auto-
matizmusába, amely, ha ezen múlna, soha nem is érne véget.

A megbocsátás alternatívája, jóllehet korántsem az ellentéte, a
büntetés — a kettő osztozik abban, hogy véget próbál vetni vala-
minek, ami a beavatkozás nélkül vég nélkül folyhatna tovább.
Ebből fakadóan az emberi ügyek birodalmának meglehetősen je-
lentős szerkezeti eleme, hogy az emberek nem bocsáthatják meg
azt, amit nem tudnak megbüntetni, és nem lehetnek képesek meg-
büntetni azt, ami megbocsáthatatlannak bizonyul. Ez az igazi is-
mertetőjegye azoknak a bűntetteknek, amelyeket Kant óta „radi-
kális gonosznak” nevezünk, s amelyeknek oly keveset tudunk a
természetéről még mi is, akik ki voltunk téve egyik ritka nyilvános

3Lk 17,3–4. Fontos szem
előtt tartani, hogy a szöveg
három kulcsfogalmának –
az aphienai, a metanoein
és a hamartanein – még

az újszövetségi görögben
is meglévő egyes árnyala-
tait a fordítások nem képe-

sek rendesen visszaadni.
Az aphienai eredetileg in-

kább „elengedést” és
„föloldozást” jelent, mint

„megbocsátást”; a meta -
noein inkább annyit tesz,

„meggondolja magát”, illet-
ve – mivel a héber suv

visszaadására is törekszik
– „visszatér”, „visszaköveti
a lépéseit”, nem pedig az

érzelmek lélektani felhang-
jától övezett „megbánást”;
tehát azt kívánja, gondold

meg magad és „ne vét-
kezz többé”, ami jóformán

a bűnbánat ellentéte.
Végezetül a hamartaneint
csakugyan igen jól tükrözi
a „vétkezés”, minekutána

inkább „hibát”, „mulasz-
tást”, „tévelygést” jelent,

semmint „bűnözést”
(lásd Heinrich Ebeling:
Griechisch–deutsches

Wörterbuch zum Neuen
Testamente [1923]).

A bevett fordításban idé-
zett strófát a következő-

képpen is vissza lehetne
adni: „És ha... vétkezik el-
lened, és... te hozzád tér,
mondván: Meggondoltam
magam, engedd el neki.”

4„megfizet mindenkinek”
(Mt 16,27).
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felszínre törésüknek. Összesen annyit tudunk róluk, hogy az ilyen
bűnöket sem megbüntetni, sem megbocsátani nem tudjuk, így ezek
túllépnek az emberi ügyek birodalmán és az emberi hatalom lehe-
tőségein, s ahol csak felütik a fejüket, mind a kettőt gyökeresen le-
rombolják. Ebben az esetben, amikor maga a tett megfoszt bennün-
ket minden hatalmunktól, valóban együtt ismételhetjük Jézussal:
„Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a ten-
gerbe vettetik.”

A legszemléletesebb érv talán, hogy a megbocsátás és a cselekvés
ugyanolyan szorosan kötődik egymáshoz, mint a rombolás és az
alkotás, a megbocsátásnak abból a vetületéből fakad, hogy a tör-
téntek érvénytelenítése ugyanazt a revelatív jelleget látszik fölmu-
tatni, mint maga a tett. A megbocsátás és a vele kialakult viszony
mindig kitüntetetten személyes (noha nem feltétlenül egyéni vagy
magán)ügy, amelynek keretében azt, ami történt, annak kedvéért bo-
csátják meg, aki csinálta. Jézus ezt is világosan fölismerte („Néki sok
bűne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bo-
csáttatik meg, kevésbbé szeret”), és ez az oka az elterjedt vélekedés-
nek, miszerint csak a szeretetnek van megbocsátó hatalma. A sze rel-
mes szeretet ugyanis, jóllehet az egyik legritkább esemény az emberi
élet során,6 csakugyan páratlan erővel lebbenti föl a fátylat a másik-
ról és páratlanul tisztán fedi föl előttünk, kicsoda ő, épp azért, mert
egész a világiatlanságig menően figyelmen kívül hagyja, micsoda a
szeretett személy, képességeit és hiányosságait ugyanúgy nem veszi
figyelembe, mint az elért eredményeit, hibáit és vétségeit. A szere-
lem, a vele járó szenvedély miatt, lerombolja azt a köztest, amely a
többi emberhez köt minket és el is választ tőlük. Ameddig tart a va-
rázsa, az egyetlen köztes, amely a szerelmespár közé ékelődhet, a
gyermek, a szerelem gyümölcse. A gyermek, ez a köztes, amelyhez
a szerelmesek mostantól kötődnek és közösen a magukénak tud-
ják, el is választja őket, és ezzel a világot képviseli; annak előjele,
hogy a fennálló világba új világot fognak beemelni.7 A gyermek köz-
 vetítésével a szerelmesek mintegy visszatérnek a világba, amely ből
a szerelmük kiűzte őket. Ez az új világiasság azonban, a szerelmi vi-
szony lehetséges folyománya és egyetlen lehetséges boldog befeje-
ződése, bizonyos értelemben a szerelem végét is jelenti, amelynek
vagy újból hatalmába kell kerítenie a párt, vagy másféle összetar-
tozássá kell azt átalakítaniuk. A szerelem puszta természeténél
fogva világiatlan, és inkább ennek, mint a ritkaságának tudható be,
hogy nem csupán apolitikus, de antipolitikus, talán a leghatalma-
sabb antipolitikus emberi késztetés.

Ha tehát igaz volna a keresztény tétel, amely szerint csak a szerel-
metes szeretet képes a megbocsátásra, mert csak ez veszi teljes mér-
tékben figyelembe, hogy kicsoda valaki, és ezért csak ez áll mindig
készen rá, hogy megbocsásson neki, bármit tett is, a megbocsátást
teljesen ki is hagyhatnánk a fejtegetéseink közül. Ám ami a szerelem
és a szeretet a maga szűken körülhatárolt területén, ugyanaz a tisz-

5A szövegösszefüggés is
ezt az értelmezést látszik

igazolni (Lk 17,1–5):
Jézus azzal vezeti föl a

mondandóját, hogy rámu-
tat az elkerülhetetlen

„botránkozások” (skan -
dala) megbocsáthatatlan-

ságára, legalábbis e
földön; hisz „jaj annak, aki

által esnek. Jobb annak,
ha egy malomkövet

vetnek a nyakába, és ha
a tengerbe vettetik”; majd

rátér a „vétkezés”
(hamartanein) megbocsá-

tásának tanítására.

6A bevett előítéletet,
amely szerint a szerelem
éppolyan általános, mint
a „párkapcsolat”, esetleg
annak a ténynek köszön-
hetjük, hogy mindannyian

a költészeten keresztül
ismerkedtünk meg vele

először. A költők azonban
áltatnak bennünket; ők

az egyetlenek, akiknek a
szerelem nem csupán

döntő, hanem nélkülözhe-
tetlen tapasztalatuk,

ebből eredően aztán mél-
tán nézik egyetemesnek.

7A szerelem világteremtő
képessége nem azonos

a termékenységgel, a
legtöbb teremtésmítosz

alapjával. Ez utóbbiakkal
ellentétben az alábbi mi-
tológiai történet egyértel-
műen a szerelem tapasz-

talatából meríti a képeit:
az ég, az óriási istennő,
újra és újra lehajolgat a

földistenhez, akivel a le-
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telet az emberi ügyek tágabb birodalmában. A tisztelet, nemkülön-
ben, mint az arisztotelészi philia politikē, egyfajta bensőségesség és kö-
zelség nélküli „barátság”; abból a távolságból veszi figyelembe a sze-
mélyt, amelyet a világ tere közénk ékel, függetlenül attól, melyik
tulajdonságot csodáljuk, vagy melyik teljesítményt tartjuk nagyra.
Így hát a tisztelet mai hanyatlása, vagy inkább az a fölfogás, amely
szerint csak az érdemel tiszteletet, amit csodálunk vagy sokra tar-
tunk, világos tünetét képezi a köz- és a magánélet fokozódó elsze-
mélytelenedésének. A tisztelet mindazonáltal, mivel kizárólag a sze-
mélyt veszi figyelembe, épp elég ösztönzést jelent, hogy a személy
kedvéért megbocsássuk a személy cselekedetét. Ugyanakkor az a
tény, hogy a megbocsátás alanya ugyanaz a valaki, aki föltárta magát
a cselekvésben és a beszédben, a legmélyebb magyarázat arra, hogy
miért nem bocsáthat meg senki sem magának; itt, ahogy a cselekvés
és a beszéd terén általában is, másoktól függünk, akik előtt olyan tisz-
tán és kivehetően jelenünk meg, ahogyan saját magunkat nem lehe-
tünk képesek észlelni. Magunkba zárkózva soha nem lehetnénk ké-
pesek megbocsátani magunknak egyetlen hibánkat vagy vétkünket
sem, nem állna ugyanis rendelkezésünkre annak a személynek a ta-
pasztalata, akinek a kedvéért meg lehet bocsátani.

A kiszámíthatatlanság és az ígéret ereje

Netán a vallási köntöse miatt, netán annak köszönhetően, hogy föl-
fedezését a szeretettel kapcsolták össze, a megbocsátást mindig is a
valóságtól elrugaszkodott dologként tartották számon és elfogad-
hatatlannak ítélték volna, ha bebocsátást nyer az emberi ügyek bi-
rodalmába. Az ígérettétel képességének megszilárdító erejét ezzel
szemben a kezdetektől ismerte a hagyomány. Visszavezethetjük a
római jogrendszerre, a megállapodások és egyezmények sérthetet-
lenségére (pacta sunt servanda); de Ábrahámot is tekinthetjük a föl-
fedezőjének, az Ur városából származó embert, akinek a Biblia tá-
lalásában az egész élettörténete arról tanúskodik, hogy olyan
szenvedélyes lendülettel köt szövetségeket, mintha csakis azért in-
dult volna el a szülőföldjéről, hogy a vakvilágban próbára tegye a
kölcsönös ígéret erejét, míg végül maga az Isten is rá nem állt, hogy
Szövetséget kössön vele. Mindenesetre a szerződéselméletek gaz-
dag tárháza a rómaiak óta azt a tényt tanúsítja, hogy az ígéret ereje
az évszázadok során végig a politikai gondolkodás középpontjá-
ban helyezkedett el.

Ha valaki ígéretet tesz, azzal legalább részben eloszlatja azt a ket-
tős természetű kiszámíthatatlanságot, amely egyrészt „az emberi
szív sötétségében” gyökerezik, vagyis abban, hogy az emberek
alapvetően megbízhatatlanok, nem kezeskedhetnek róla ma, kik
lesznek ugyanők holnap; másfelől abból fakad, hogy az egyenlők
között, ahol mindenkinek egyforma a cselekvőképessége, senki sem
láthatja előre egy cselekedet következményeit. Az emberi lények a

vegő istene, aki közéjük
született, elválasztotta

őket egymástól, és most
minduntalan a magasba

nyomja őt. A levegőből
így jön létre a világ terü-
lete, és beékeli magát a

föld meg az ég közé.
Lásd H. A. Frankfort:

The Intellectual Adventure
of Ancient Man. University

of Chicago Press,
Chicago, 1946, 18, illetve

Mircea Eliade: Traité
d’Histoire des Religions.
Payot, Paris, 1953, 212.
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szabadságért cserébe azt az árat fizetik, hogy nem támaszkodhatnak
kizárólag önmagukra és nem bízhatnak korlátlanul saját magukban
(ez egy és ugyanaz a kérdés), az pedig, hogy senki sem maradhat
egyedüli ura tetteinek, nem ismerheti ki azok következményeit és
így nem építhet előre a jövőre, a pluralitás és a valóság ára, amit azért
az élményért kell megfizetni, hogy másokkal együtt lakjuk be a vi-
lágot, amelynek valóságosságát mindegyikünk számára az összes
többi ember jelenléte szavatolja.

Az ígéret képességének az a szerepe, hogy úrrá legyen az emberi
ügyek kettős természetű sötétségén, és ezzel fölmutassa az egyetlen
lehetséges alternatívát az önuralomra és a mások fölött gyakorolt
uralkodásra épülő uralommal szemben, tökéletes összhangban áll
azzal, hogy a szabadság csak a szuverenitás hiányának feltétele mel-
lett válik lehetségessé. Valamennyi szerződésen és egyezményen
alapuló politikai közösség velejáró kockázata és előnye, hogy az ura-
lomra és a szuverenitásra épülő államberendezkedésektől eltérően,
nem akarja kiiktatni az emberi ügyek kiszámíthatatlanságát és az
emberek megbízhatatlanságát, csupán közvetítő közegként tekint
ezekre, és a kiszámíthatóság szigetecskéit ékeli be közéjük, a meg-
bízhatóság irányjelzőit állítja föl köztük. Abban a pillanatban, ha az
ígéret már nem csak a bizonyosság különálló kis szigetét képezi a bi-
zonytalanság tengerében, azaz ha visszaélnek ezzel a képességgel
és a jövő teljes területét le akarják vele fedni, ha minden irányból be
akarják biztosítani az utat: az ígéret kötelező ereje megszűnik, és az
egész kezdeményezés önmagát ítéli kudarcra.

Már szót ejtettünk az emberek együttlétével és „összehangolt
cselekvésükkel” létrejövő hatalomról, amely abban a pillanatban
megsemmisül, amint széjjelválnak. Az őket összetartó kényszer,
megkülönböztetendő a megjelenés terétől, ahol összegyűlnek, va-
lamint a hatalomtól, amely ezt a nyilvános teret életben tartja, a köl-
csönös ígéretek vagy szerződések kényszerítő ereje. A szuvereni-
tás, amely mindig hamis, ha azt egyetlen elszigetelt entitás vallja a
magáénak, legyen az a személy egyedi entitása vagy a nemzet kö -
zös entitása, az ígéretekkel kölcsönösen egymáshoz láncolt személyek
sokasága esetében egyfajta korlátozott valóságot föltételez. A szu ve-
renitás alapját, a jövő kiszámíthatatlanságától való korlátozott mér-
tékű függetlenedés lehetőségét, az ígéret hozza létre, s a korlátai
azonosak magával az ígéret képességének, az ígéret megtételének és
megtartásának korlátaival. Az olyan emberek közösségének szuve-
renitása, akiket egymáshoz köt és összetart az egyezményes cél (nem
pedig valamiféle egynemű akarat, amely holmi mágikusan erre ösz-
tönzi mindnyájukat), és ahol az ígéretek egyedül erre a célra nézve ér-
vényesek és kötelezőek, igencsak tisztán megnyilvánul abban, hogy
megkérdőjelezhetetlenül magasabb rendű azokhoz képest, akik tel-
jesen szabadok, nem köti őket semmilyen ígéret és nem tartja össze
őket semmiféle cél. Ez a fölény abból a képességből adódik, hogy a
jövővel is úgy bánhatnak, mintha az a jelen volna, vagy is rop pant
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mértékben és csakugyan bámulatosan megnövelik a hatalom érvé-
nyesülésének kiterjedését. Nietzsche, az erkölcsi jelenségek iránti
rendkívüli érzékenységével, illetve modern előítélete ellenére, amely-
lyel minden hatalom forrását az elszigetelt egyén akaraterejének tu-
lajdonította, az ígéret képességében („az akarás emlékezetében”, aho-
gyan ő nevezte) látta meg az alapvető különbséget, amely az emberi
és az állati életet elválasztja egymástól.8 Amennyiben a szuverenitás
annak felel meg a cselekvés és az emberi ügyek birodalmában, mint
a dolgok kézben tartása az alkotás és a dolgok világának területén,
akkor a legfontosabb különbség a kettő között az, hogy amíg az egyi-
ket kizárólag a magát egymáshoz láncoló sokaság lehet képes elérni,
addig a másikra csakis elszigetelődve lehet szert tenni.

Amennyiben az erkölcsi érzék több, mint a mores, a közmegegye-
zés érvényén alapuló és a hagyomány során megszilárdult szokások
és viselkedési minták szüntelenül változó együttese, akkor, legalábbis
politikailag, semmi más nem tarthatja fönt, csak ha nagylelkűen vál-
lalja, hogy szembeszáll a cselekvés hatalmas kockázatával, ha készen
áll rá, hogy megbocsásson és megbocsássanak neki, hogy ígéretet te-
gyen és betartsa azt. A cselekvésre vonatkozó erkölcsi előírások közül
ez az egyetlen, amelyik nem kívülről érkezik, nem egy föltételezett
magasabb képességből vagy a cselekvés hatókörén kívül eső tapasz-
talatból ered. Pont fordítva, abból a vágyból fakad, hogy a cselekvés
és a beszéd útján együtt éljünk másokkal, és ekként bizonyosfajta el-
lenőrző szerepet tölt be, amely mélyen beépült az új és véget nem érő
folyamatok elindításának képességébe. Ha a cselekvés és a beszéd, a
megszülethetőség leképeződései nélkül arra ítéltetnénk, hogy az idők
végezetéig a kiforratlan formálódás örökösen ismétlődő körforgásá-
ban ringjunk, akkor abban az esetben, ha nem lehetünk képesek rá,
hogy érvénytelenítsük, amit tettünk és legalább részlegesen kézben
tarthassuk a folyamatokat, amelyeket szabadjára engedtünk, olyan
önjáró kényszerek áldozatául esnénk, amelyek magukon viselik min-
den védjegyét azoknak a feltartóztathatatlan törvényeknek, amelye-
ket a természettudomány, egészen napjainkig, mindig is a természeti
folyamatok kitüntetett jellegzetességei közé sorolt. Azt már láttuk ko-
rábban, hogy a természet sorsszerűsége, habár véget nem érő körfor-
gása örökké tarthat, a halandó lények számára csakis pusztulást von-
hat magával. Ha igaz volna, hogy a végzet a történelmi folyamatok
elidegeníthetetlen védjegye, akkor valóban igaz volna az is, hogy min-
den, amit a történelem során tettek, pusztulásra ítéltetett.

És bizonyos mértékig igaz is. Az emberi ügyek önmagukban véve
csak a halandóság törvényét követhetik, a születés és a halál között
leélt élet legbiztosabb, egyetlen megbízható törvényét. Ezt a törvényt
a cselekvés képessége bolygatja föl, amikor megszakítja a minden-
napi élet feltartóztathatatlan, önjáró menetét — amely, mint láttuk,
korábban már megszakította és fölbolygatta a biológiai életfolyamat
körforgását. A halál felé tartó emberi életidő elkerülhetetlenül a
pusztulás és a megsemmisülés felé sodorna minden emberit, ha nem

8Nietzsche páratlanul
élesen látta az emberi

szuverenitás és az
ígérettétel képességének
összefüggését, amely az

emberi büszkeség és
az emberi lelkiismeret

rokonságának egyedül -
álló fölismerésére vezette

őt. Sajnálatos módon
egyik fölismerését sem

kötötte össze középponti
fogalmával, a „hatalom
akarásával”, és hatást

sem gyakoroltak arra, így
sokszor még a Nietzsche-

kutatók figyelmét is
elkerülik. Ezek a

Zur Genealogie der Moral
második értekezésének

első aforizmájában
lelhetőek föl. (Az idézett

kifejezés magyar
megfelelőjének forrása

Friedrich Nietzsche:
Adalék a morál

genealógiájához. Ford.
Romhányi Török Gábor.

Holnap Kiadó, Budapest,
1996, 60.)
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volnánk képesek megszakítani ezt és valami újba kezdeni. Ez a ké-
pesség, a cselekvés szerves részeként, minduntalan emlékezteti rá
az embereket, hogy bár meg kell halniuk, nem a halálra, hanem a
kezdetre születtek. A természet nézőpontja felől szemlélve a szüle-
tés és a halál között eltelt emberi életidő kirívóan elüt a természeti
körforgás megszokott rendjétől, a világ menetét látszólag meghatá-
rozó, önjáró folyamatok szempontjából pedig, ugyanígy, a cselek-
vés tűnik csodának. A természettudomány nyelvén szólva ez „a vég-
telen valószínűtlenség rendszeres bekövetkezése”. Csakugyan a
cselekvés az ember csodatévő képessége, amit a Názáreti Jézus bi-
zonyára igencsak jól tudott, amikor a megbocsátás hatalmát a cso-
datétel egyetemesebb hatalmához hasonlította, és a kettőt egyforma
szintre, az ember hatáskörébe helyezte.9 Az ő meglátásai erről a ké-
pességről eredetiségükben és példa nélküliségükben a gondolkodás
lehetőségéről alkotott szókratészi fölismerésekhez mérhetőek.

A csoda, amely megmenti a világot, az emberi ügyek birodalmát
a „természetes”, rendes pusztulásától, végső soron nem más, mint a
megszülethetőség ténye, amiben a cselekvés képessége ontológiai-
lag gyökerezik. Más megfogalmazásban ez az új emberek születését,
valamint az új kezdetet jelenti, amelyre az emberek születésüknél
fogva képesek. Egyedül ennek a képességnek a tapasztalata hoz-
hatja el az emberi ügyek birodalmába a hitet és a reményt — az em-
beri létezés két sarkalatos jellemzőjét, amelyet a görög antikvitás tel-
jességgel figyelmen kívül hagyott: a hit megtartását igen ritka és
nem túl fontos erényként tekintetbe sem vette, a reményt pedig a
Pandóra szelencéjében rejtőző bajok közé sorolta, csalfaságnak tar-
totta. Ezt a világba vetett hitet és reményt fejezi ki, talán a legpom-
pásabb és legvelősebb formájában, az a három szó, amellyel az evan-
géliumok bejelentették az örömhírt: „Gyermek született közénk.”

Pályi Márk fordítása

9Vö. a 2. jegyzet idézetei-
vel. Maga Jézus a csoda-

tétel hatalmának emberi
gyökerét a hitben látta –

az értekezésünk ezzel
nem foglalkozik. A szóban

forgó összefüggésben
egyedül az számít, hogy

a csodatétel hatalmát
nem tekintette isteninek –

a hit hegyeket mozgat
meg, sőt megbocsátani is

képes; az egyik nem
kevésbé csoda, mint

a másik. Az apostolok is,
amikor Jézus azt kívánja

tőlük, hogy napjában hét-
szer megbocsássanak,
így felelnek „az Úrnak:

Növeljed a mi hitünket!”
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