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A remény szó gyakran előfordul szóhasz-
nálatunkban, sokszor sok mindenben re-
ménykedünk, így érdemes kicsit közelebb-
ről is megvizsgálni, mit jelent reménykedni 
valamiben, avagy jól tesszük-e, hogy re-
ménykedünk, s nemcsak hiábavalóság. Ál-
talános megfogalmazásban: „A remény az 
az indulat, amelyet valamely óhajtott, de 

ránk nézve még bizonytalan dolog képe lelkünkben kelt. A remény 
így ellentétes érzelmekből alakul, az óhajtás tárgyának képe kelle-
mes, elérésének bizonytalansága kellemetlen. Spinoza ezért állha-
tatlan örömnek (inconstans laetitia) is mondja. Minél kisebb a bi-
zonytalanság, annál nagyobb az öröm és megfordítva; ha a bizony-
talanság teljesen eltűnik, vagy tiszta öröm, vagy lemondás, meg-
nyugvás, esetleg kétségbeesés lép helyébe. Ellentéte a félelem, 
egy nem óhajtott bizonytalan dolog képének ránk való hatása.”19  
A következőkben arra teszek kísérletet, hogy több oldalról meg-
vizsgáljam, kinek, mit jelent a remény, s így a különböző remény-
kedések igazi segítségnek vagy inkább elfedő fátyolnak, nagybe-
tűs Reménynek vagy hiú ábrándnak, Csokonai Vitéz Mihály után 
csalfa, vak remények minősülnek az ember útja során.  
 
A XX és XXI. századi remény avagy hiú ábránd 
A XX. század filozófiai irányzatai, „izmusai” sokat tettek, hogy a 
reményről alkotott képünket árnyalják. Az egzisztencializmus a re-
ményvesztett kispolgári lét sebeit és nyavalyáit helyezi a figyelem 
központjába. Ebben a kiábrándult életérzésben a személyiség, az 
ego nem talál kapaszkodókat, elfordul a többi embertől, s magában 
kesereg, befelé próbál menekülni. Az önmegvalósítás jelszavát tű-
zik ki a zászlóra, csak éppen ettől az egyén keresése nem ér véget, 
nem talál kapaszkodót vagy csak ideiglenest nyomorgó lelki útja 
során. Ezen irányzatok szemlélése közben sivárság és kiúttalan-
ság érzése keríthet minket hatalmába világháborúk zaja közepette. 
Így üde színfoltnak tűnik a katasztrofizmus irányzata, mely a 20’-
30’-as években Közép- és Kelet-Európában vált irodalmi irány-
zattá: a jövő, ahogy a múlt alakulása is katasztrófaként jelenik meg. 
Az „üde színfolt” minősítés talán meghökkentő az olvasó számára, 

                                       
19 https://hu.wikipedia.org/wiki/Rem%C3%A9ny_(%C3%A9rzelem) 
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mégis frissítően hat a lélekre, hogy a bajok, katasztrófák detektá-
lása mellett a gondolkodók figyelme az öröklét kérdéseire kezdett 
irányulni20. Vajon az ember igazi kérdéseit a katasztrófák és a tra-
gédiák szegélyezik? Miért nem tudunk a jólétben is a Lét igazi lé-
nyegére koncentrálni? 
 Sajnálatos módon az emberi elme feledékeny. Umbert Eco 
szavai szerint: „A történészek ma már csak legendaként tartják 
számon a hírhedt „ezredik évi rettegést”, a soha többé nem pirkadó 
hajnalt váró, jajveszékelő tömegek vízióját.”21 Legenda volt, de az-
óta is fel-felbukkannak a világvégeváró mozgalmak, amelyek saj-
nos sokszor végcélként egy új Földi Város megvalósítását tűzik ki. 
Sajnos, hiszen véges, földi célok a világ átmenetiségében csak 
ideiglenes célok lehetnek logikusan. A fogyasztó társadalom is az 
embere „segítségére siet”, hogy e félelmét eltakarja, jelentőségét 
redukálja. Eco szavaival „a felelőtlen fogyasztás örvényében elme-
rülve ünnepeljük az ideológiák és a szolidaritás halálát… Mindany-
nyian eljátszadozunk az Apokalipszis kísértetével, ugyanakkor 
igyekszünk el is hessegetni, és minél jobban félünk tőle, annál in-
kább próbáljuk elűzni, véres jelenetek formájában képernyőre ve-
títjük abban a reményben, hogy ezáltal irreálissá válik.”22 Igen, ha 
egy-egy balsejtelem, igazi gondolat felsejlene, azt a világ zaja és 
„édessége” hamar el tudja rejteni. Így a könnyebb, szomorú ezt be-
vallani. Gondolatmenete végén felteszi a kérdést: „van-e a remény-
ségnek (és a holnappal szembeni felelősségünknek) olyan értel-
mezése, amelyet hívők és nem hívők egyaránt elfogadhatnak?23  
 Sokan reménykednek a tudomány által elért eredmények-
ben, mely által egyre nagyobb szeletét ismerjük meg földi világunk-
nak. Tényleg hatalmas lépést tett már az ember, de ha messzebb-
ről nézzük, nem tűnik ez parányinak? S vajon mi az eredmény? 
Génmanipulált, meghosszabbított örökélet, melynek nem látjuk a 
következményeit? Olyan világ, ahol nincs halál? Első hallásra jól 
hangzana, aztán ha jobban megfontoljuk, egy tragédia lenne a 
mostani állapotunkat konzerválni Olyan örök élet ígérte ez, amely-
ben a szereplők nem kötelezték el magukat a jó oldal mellet. Talán 
így az örök élet örök háborúskodást, örök békétlenséget is jelen-
tene. 

                                       
20 http://plazmauniverzum.hu/velikovsky és https://artportal.hu/prog-

ram/katasztrofizmus-es-elmulas-kecso-endre-es-radvanszki-levente-

kiallitasa-18730/ 
21 Carlo Maria Martini-Umberto Eco: Miben hisz, aki nem hisz? 9. oldal 
22 uo. 11. oldal 
23 uo. 14. oldal 

http://plazmauniverzum.hu/velikovsky
https://artportal.hu/program/katasztrofizmus-es-elmulas-kecso-endre-es-radvanszki-levente-kiallitasa-18730/
https://artportal.hu/program/katasztrofizmus-es-elmulas-kecso-endre-es-radvanszki-levente-kiallitasa-18730/
https://artportal.hu/program/katasztrofizmus-es-elmulas-kecso-endre-es-radvanszki-levente-kiallitasa-18730/


- 30 - 

A Remény és a hiú ábránd harca 

Több újságíró, neves gondolkodó szólt hozzá levelezésükhöz. 
Számomra a legmeghatóbb Indro Montanelli24 történész levele 
volt, aki ateistának vallotta magát, s a hívőkkel szemben csonká-
nak nevezte magát: „soha nem lesz elég erőnk, hogy annyira azo-
nosuljunk a másikkal, hogy az életünket adjuk az ő életéért, de ta-
lán ahhoz sem, hogy ellenálljunk Néró csábításának… Bevallom a 
hit hiányát… mélységes igazságtalanságnak érzem, amely most, 
amikor a végső számadáshoz érkeztem, minden értelmétől meg-
fosztja az életemet. Ha úgy kell lecsuknom a szemem, hogy nem 
tudhatom meg, honnan jöttem, hová tartok és miért vagyok itt, ak-
kor akár ki se nyitottam volna.”25 Montanelli tehát úgy érzi, a hívő 
embernek van valami olyan kitartása, olyan belső mély meggyőző-
dése, amely segítségével akár meg is halna, ha őrültek szabnák 
meg a törvényeket, olyan valamivel bírnak, amely képessé teszi az 
önfeláldozásra is.  
 
Remény teológiai szempontból:  
Umberto Eco kérdéseire Carlo Maria Martini bíboros a következő 
választ adta: „Nincs és nem is lesz soha emberi vagy sátáni erő, 
amely szembeszállhat a hívő ember reménységével.”26 Majd azzal 
folytatta, hogy ha úgy éljük meg a jelent, hogy értelmet adunk a 
megélt dolgoknak, nemcsak a jövőbe révedezünk, vagy a múlton 
merengünk, akkor biztosan találunk egy olyan közös alapot, amely-
ben a remény mindkét fél részéről értelmet nyer. Talán ezzel arra 
a belső, még ki nem veszett „ösztönre” utalhatott, melyet Rahner 
úgy fogalmazott meg, hogy az ember a transzcendenciára irányí-
tott lény, s tudatosan vagy tudattalanul ezt az ősforrást keresi, mert 
tudja, hogy ott „szomját olthatja”.  
Pál apostol a Korintusiakhoz írott levelében említi a reményt: „Mert 
most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; 
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, aho-
gyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a 
remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a sze-
retet.”27 Katolikus meghatározás szerint a reménység egyike a há-
rom isteni erénynek, mely a kegyelmi élet alapja és gyümölcse is.28 
Olyan eszköz tehát a remény, melynek segítségével a hívő köze-
lebb juthat Istenhez, nem üres, csalfa ábrándozás. Szűk és kes-
keny az az út, ahol a megalapozott remények helye van. Hiszen 

                                       
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Indro_Montanelli 
25 uo. 133. oldal 
26 uo. 17. oldal 
27 1Kor 13,13 
28 http://lexikon.katolikus.hu/H/hit,%20rem%C3%A9ny,%20szeretet.html 
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Jézus mondata is félreértelmezhető: „Kérjetek és kaptok”.29 Hiszen 
mindez csak akkor igaz, ha Istennek tetsző dolgot kér a hívő, 
vagyis ha már eleve isteni alapra helyezte magát. 
A szakrális művészetben a remény szimbóluma a főnix madár, 
mely 500 évenként hagyja el otthonát, Indiát, hogy felkeresse Li-
banon cédrusait és megtöltse szárnyait illatokkal. Ezután a Nap 
Városának oltárán áldozati tűzet gyújt, és elégeti önmagát. Har-
madnapra azonban hamujából új életre kel és útra kél vissza ha-
zájába. A keresztény szimbolikában a Sas Krisztus jelképe, a fel-
támadás és az örök élet reményének szimbóluma is.30 Megint mi-
lyen logikusan felépített szimbólum ez: hiszen a Főnix vagy Sas 
madár szárnyaival elengedi a Földet, nem engedi magán uralkodni 
a visszahúzó erőket, s ezért tud a magasabb emelkedni, ezért van 
tényleg reménye arra, hogy hazaérjen, hogy a röppályája végén, 
mely ugyan meredek, és igen hosszan tartó, végleg hazaérhet.  
A haláltól való félelem behálózza az ember életét: hol kevésbé, hol 
jobban csapja meg a halál szele, mellyel előbb vagy utóbb minden-
kinek szembe kell néznie. Ansel Grün „Mi jön a halál után?” című 
könyvében a hívő ember reményét úgy látja, amely túllép az ön-
magába zárkózó világon. A mi reményünk megnyitja a világot Isten 
felé. A halál pedig nem vég, hanem átmenet, s talán pontosan a 
halál tükrében nyer értelmet az ember élete, hogy bizonyos idő 
alatt kell a próbát kiállni, hogy szabott idő áll rendelkezésére, mely-
lyel okosan kell gazdálkodni. „Életem vége nem félelem lesz, ha-
nem Isten felé vezető átmenet. Hiszek abban, hogy a halálban fény 
vár rám, hogy Isten átölel majd szerető karjával, s tehetetlensé-
gemben és gyengeségeimben átadhatom magam az ő szereteté-
nek. Ez megfosztja félelmemet gyötrelmességétől és kilátástalan-
ságától. Félelmem csak átmenet, nem vég.”31 
Nyíri Tamás úgy látta, hogy: „akkor fordulunk a reményhez, amikor 
elbúcsúzunk a számítástól… A remény bizalmat ébreszt, életreva-
lóvá tesz, szárnyakat ad az ésszerű kalkulációnak, s egyre-másra 
új feladat elé állít.”32 Az ember útja során végig jelen van a jövőbe 
vette remény és a jövőtől való félelem, melyeknek szélsőséges 
megnyilvánulásai az elbizakodottság illetve a jóra való restség, a 
világ szomorúsága. Az ember reménye akkor értelmes dolog, és 
nem holmi önáltatás, ha a halál után nem a megsemmisülés, ha-
nem a transzcendenciába való újjászületés várja az embert.  

                                       
29 Mt 7,7 
30 http://ligetmuhely.com/liget/david-katalin-adatok-a-szakralis-muveszet-

ikonografiajahoz-3/ 
31 http://hitebresztoblog.hu/cikk/mi-jon-a-halal-utan 
32 Nyíri Tamás: Az ember a világban 77 . oldal 
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A transzcendentális tapasztalatban az ember határélményeiről 
Rahner így ír: „Ahol a kicsiny reményeken túl egy végső, mindent 
átfogó remény is adatik, amely minden fellendülést, de minden zu-
hanást is gyengéden újra átölel egy szótlan ígéretben”.33 Ha ezt 
egyszer megtapasztaljuk, az olyan, mint egy halálos élmény, úgy 
értem, hogy életünket innentől meghatározza, s a halálunk meg-
élését is ez befolyásolja. Hiszen az örök tűz égette lélek visszavá-
gyik erre az érzésre, ebben akar egyre inkább lenni, mert legbelül 
felsejlik benne, majd eluralkodik rajta az a meggyőződés, hogy 
enélkül már nem élhet. Olyan, mint a gyökerétől leszakított virág, 
mely tudja, hogy így elszakítottan csak pusztulás vár rá.  
Végezetül Szent János apostol első levelében írottakat vegyük 
szemügyre:„Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az 
Atya: Isten fiainak hívnak és azok is vagyunk. Azért nem ismer min-
ket a világ, mert nem ismeri őt. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, 
de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tudjuk azonban, 
hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt 
úgy, amint van. Mindaz, akit ez a reménység tölt el iránta, meg-
szenteli magát, amint ő is szent.”34 János apostol úgy ír a remény-
ről, mely átvezet minket a transzcendens világba, ahol már csak a 
létünk lényege marad, a többi értelmetlenség elfoszlik. Talán útra-
valóul ajándékba kapjuk a Reményt a transzcendens világtól, 
hogyha ugyan nem emlékezünk is vissza, hova tartunk, ez ad erőt 
kitartanunk és továbblépnünk az akadályokon, anyagiasságon, 
magányon, mintegy jelzőlámpa mutatja az utat, csak arra kell vi-
gyáznunk, hogy el ne rontsuk, el ne ferdítsük, hogy hűséges társ-
ként segítsen minket.  
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