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Anton AntweUer münsterí profesz
szor tanulmányának, amelyet a pa
dernborni filozófiai-teológiai akadémia
folyóirata, a Theologie und Glaube
tett közzé, mindenekelőtt a címe kel
tette fel figyelmemet: "A vallás fel
adata." Nyomban utána a bevezető so
rai: "Nem egészen ugyanaz megmon
dani, hogy micsoda egy dolog, vagy
azt mondani meg, hogy mire szolgál.
Mert azt, hogy mire használható, több
nyire 'könnyebb megmondani, mint a
rníbenlétét meghatározni. Próbálj uk ki
ezt a vallás esetében is." Hogy ezzel
kapcsolatban csak úgy hamarjában mí
minden jutott eszembe, még a felvá
zolása is oldalakat tenne. Egyfelől a
mi részünkről, a hívők részéről termé
szetesnek érzett és megszokott vála
szok, amelyeket éppen a vallásnak
Antweiler által nem vizsgált mivoltá
ból merítünk, másfelől azok az értel
mezések, amelyeket a marxista szem
lélet ad a vallás történeti és társadal
mi szeropének. Nem csoda így, hogy
részben vitázó fejtegetéseket vártam,
amelyeknek tagadhatatlanul meglett
volna az időszerűségük, de ami követ
kezett, egészen újszerű vizsgálata an
nak, Ihogy miként vélekedjünk mi a
vallás egyéni és közösségí hivatásáról.

•
Ha az ember moziba megy - írja

Antweiler -, számít arra, hogy oda
üLhet, ahová a jegye szól. Ma már ké
nyelmetlennek és méltatlannak érez
nők, hogy egymást gázolva tüleked
jünk a jobb helyekért, mint hajdaná
ban volt szokás. Mindenkinek megvan
az előre biztosított helye a nézőtéren.

s ha nem találnánk oda, útbaigazíta
nak a jegyszedők. Ha persze már
többször megfordultunk ugyanabban a
mozíban, tudjuk, hogy hol szeretnénk
ülni, s a jegyváltásnál gondolunk is
erre. Az összes nézöknek egyképpen
érdekük azonban, hogy lássanak, s eb
ben ne gátolják őket. Ha nagyon szük
séges, ezt a .Jcözérdeket" igyekeznek
megvédeni azok, akik a rendért fele
lősek,

Amit a mozi így kicsiben példáz, ar
ra kell törekednünk a nagy emberi
közösségben is. Az ember társas
lény, szívesen és ösztönösen tömörül
össze. Ez teszi lehetövé a kultúrát, s
alakítja ki az egyre jobb és humánu
sabb létfeltételeket. Az egyének ugyan-
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is nem egyforma képességűek, már a
korkülönbségele miatt sem azok. Am
az egyéni képességek is csak bizonyos
határokig nyúlnak, s minél igényesebb
valaki, annál inkább rá van utalva
mások segítségére, aminek fejében ő

maga is tartozik másoknak segítségé
re lenni. Közös érdekünk valamennyi
ünknek, hogy egymásra hangoljuk ma
gunkat, s ne zavarjuk. hanem lehető

leg felkaraljuk egymást. Mindez pe
dig annál hatásosabbá válik, mínél in
kább az egészre vonatkoztatjuk ma
gunkat, ítéletben, gondolkodásban és
cselekedetben. Ez a titka annak a bel
ső egyensúlynak és kifelé megnyilat
kozó nyugodtságnak is, amelyre annál
nagyobb szükségünk van, minél moz
galrnasabb, növekvöbb és emelkedöbb
körülöttünk a civilizáció.

Tény azonban, hogy az egyén nem
mindíg fogadja el, s nem már eleve
fogadja el közös érdeknek és ügynek
a Ikölcsönös alkalmazkodást. Nem min
dig és nem eleve látja be minden
egyén, hogy az ő számára is vannak
határok, amelyeknek tiszteletben kell
tartania a túlsó oldalát, ha virulónak
kívánja az innenső oldalát. Nem min
dig és nem eleve hajlik arra az egyén,
hogy a maga boldogságának és boldo
gulásának keresésébenmásOlkra is fi
gyelemmel legyen és azoknak javán is
munkálkodjék. Mi több: nem minden
egyén képes arra, hogy akár a saját
életét is mint egészet gondolja át, te
hát a mából kiindulva a tegnapot és
holnapot. a tegnapelőttet és holnap
utánt is mérlegelje. Minderről az em
bert kívülről kell felvilágosítani, kí
vülről kell elébe magatartási szabályo
kat állítaní. S hogy a hívő ember irá
nyában a legnagyobb tekintéllyel és a
legmélyebb hatással éppen a vallás
cselekszi ezt, aligha vonhatja bárki is
kétségbe.

*
Nemcsak a bölcselet, a vallás is azon

van, hogy az ember iparkodjék önma
gát megismerni. Szükséges ehhez, hogy
megismerje maga körül a dolgokat és
élőlényeket, az embertársakat is; de
nem egyszerűen kíváncsiságból, hogy
azután átsíkoljon fölöttük, nem merő

ben hatalomvágyből, hogy uralkodjék
rajtuk, még kevésbé csupán élvezet
vágyból. hogy kiszívja őket, hanem,
hogy ab'ból, amit megtapasztal. felis-
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merje, mi az ember önmagában, hol
van a helye és mí a rendeltetése, Igy fog
rájönni arra, hogy Ő, az egyén, önma
gáhan nem szükségszerű, mert bár
pótolhatatlan, de egyáltalán nem nél
külözhetetlen. Ám ez, ha igazolja is
az alkalmazkodást és a beilleszkedést,
egyáltalán nem ok arra, hogy az egyén
megbénuljon törekvéseiben és cselek
véseiben. Végtére is élni annyi, mint
elhatározni tudni, és ez azt jelenti,
hogy merjünk akarni. Ez viszont ma
gával hozza a felelősség vállalásának
készségét is, mind embertársaink,
I1'I1Índ Isten előtt.

Az a vallási tudat és érzés, amellyel,
mí, katolikusok, Isten felé tekintünk
- mutat rá Antweiler -, leírható,
magyarázható, csodálható, de kézzel
foghatóan nem bizonyítható. Még ke
vésbé bebeszélhető, vagy rákényszerít
hető. Lényeges eleme azonban ennek
a hitnek, hogy aki elfogadja, annak
állítania kell, hogy az élet valami ér
telemteljes, felemelő, bámulatos do
log; együttjár vele, hogy ami Istenen
kívül van, az is rnind értékes, mert
általa teremtődött és reá tekint visz
sza, tehát minden vonatkozásban vele
van kapcsolatban. Következésképpen
ellene mond ennek a hitnek rninden
kételkedés az életben, minden undor
az élettől. Egyébként is Antweiler sze
rint az egyetlen hitetlenség, amely va
lóban megérdemli ezt a nevet, a ké
telkedés az élet értelmében és az un
dor az élettől, mert mindkettőben le
mondás rejlik egyáltalán a jónak le
hetőségéről.

Az ilyen értelemben vett "abszolut
hitetlenekkel" - tehát nem a katoli
kus szempontból hitetlenekkel - mit
sem kezdhet a társadalom. Mert an
nak a hitnek föltétlenül meg kell len
nie az emberben, hogy az élet nem
korlátozható az egyénekre s hogy az
egyén nem teheti magatartásának
egyedüli mértékévé, vajon mi moz
dítja elő vagy fenyegeti az ő saját jó
Iétét. Nem elég tapasztalni, de meg
győződéssel hinnünk is kell, hogy az
ember a többi emberrel egységet al
kot, amely mindig csak mint egész ví
rágozhat. Vannak feladatok, amelyek
nek tekintetében világnézeti külőnb

ségek nélkül ugyanazt a "hitet" kell
tanúsítani. Mindenkinek hinnie kell
és aszerint cselekednie, hogy ő csak a
többiekkel együtt boldogulhat; azon
kell fáradoznia, hogy ami közös érték,
megtalál ja, felderitse és művelje. Mi
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több - emeli ki Antweiler -, az
egyénnek többé vagy kevésbé elkü
löniteni is csak akkor szabad magát,
ha ezzel nem az egész ellen cselekszik,
vagy még helyesebben: ha ezzel töb
bet tesz az egészért, mint ha a mások
kal együttmaradna.

Már ez a hit is magával hozza az
embernek erkölcsi lénnyé válását.
Nem maga a teljesítmény lesz a döntő,

amelynek ellenében az ember jutal
mat igényelhet, hanem az arra való
beállítottság, hogy rnít tekint az em
ber magára kötelezőnek és milyen in
dítóokokból cselekszik. Nem az lesz
méltó hozzá, hogy önös vágyaitól so
dortassa magát, hanem, hogy a mín
denkori adottságokon belül, amennyi
re csak módjában áll, az egyetemesen
értékeset valósítsa meg. Hogy mi az
"értékes", azt az értelem ismeri fel,
amely felelősnek érzi magát az összes
többi emberi személyek előtt. Felelős

séget érezni annyit jelent, rnínt tuda
tában lenni, hogy mikor jár el igazsá
gosan és helyesen az ember a környe
zete és különösen embertársai irányá
ban. S minél általánosabbá válik ez a
felelősség-érzet és felelősség-tudat, an
nál emelkedettebb lesz az erkölcsös
ség, annál inkább nélkülözheti a tár
sadalom a kényszert és a büntetést. S
nem nehéz belátnunk. hogy ennek az
erkölcsösségnek terén mennyire mesz
sze vagyunk ma még attól, amit el
érhetünk s amit el is kell érnünk.

Ebben a vonatkozásban is igazat ad
hatunk azoknak, akik azt állítják, mint
Teilhard de Chardin is, hogy az ember
ma még csak kezdetén áll annak, ami
vé fejlődhet. Ahogya marxisták
rnondják: csupán "előtörténet" az, ami
mögötte van. Am, hogy megfelelhes
sünk azoknak a várakozásoknak, ame
lyeket a jövő alakulásához fűzünk. rá
Ikell ébrednünk a mind nagyobb tá
gasságra, mélységre és egységre. An
nál szükségesebb ez, mert körülöttünk
miriden állandóan változik. Különö
sen a két utolsó század óta bizonysá
got szerezhettünk arról, hogy az egyet
len maradandó törvény a változás;
semmi sem nyugszik, minden mozgás
ban van, az atomtól kezdve az atomok
és molekulák sokszerű kapcsolődásain,

az egyszerű és a bonyolultabb felépí
tésű és műkődésű organizmusokon túl
a csillagokig, csillagrendszerekig és a
kozmoszig, mint egészig, Ezeknek a
térbeli elrendeződéseknektelepül fölé
be az élő és a szellemi, s tudjuk, hogy



ebben sincs semmi állandó, kivéve az
élőnél az éhséget, amely ki akar elé
gülni. A társadalmi élet is mindig díf
ferenetáltabb, komplikáltabb és spe
cializáltabb, azért kell az egyénnek is
egyre tudatosabban élnie. Csupán egy
példa rá: ma nem andaloghatunk át
az úttesten, mint ötven évvel ezelőtt

a városokban is tehettük, hanem na
gyon is ügyelnünk kell arra, hogy ne
veszélyeztessÜIk sem magunkat, sem
embertársainkat.

•
A hivő ember míndezeknek a köve

telményeknek vállaláséhoz ösztönzést,
embert feladatainak becsületes végzé
séhez erőt meríthet a vallásból. Ugyan
akkor a helyes és kívánatos magatar
tás mély és bensőséges megalapozásá
hoz jut általa. Az egészre tekintése ab
ban az Istenben kulmínál, aki mint
végtelen személy túl van időn és té
ren, de mindkettőnek legparányibb
részében is jelen van. Felelőssége Is
tenig nyúlik föl, aki a viszony legfőbb

rendező elveként mind önmaga, mind
az emberek tekintetében a szeretetet
várja el. S amit Antweiler tisztán tár
sadalmi szempontból is üdvös korrek
tivumként emel ki: a vallásos ember
nem fogja sem az embert, sem a jó
létet Istennel azonosítani.

Hogy az ember nem Isten, nem min
denki számára magától értetődő vala
mi - jelenti ki Antweiler, majd mind
járt hozzáfűzi: "Nem a legrosszabbak
azok, akiknek nehezükre esik belát
ni ezt, s nem a leggyöngébbek azok,
akik számára kemény megpró
báltatás fel nem lázadni ellene." Aki
azonban felismeri vagy elismeri, hogy
az ember nem képes önmagát megte
remteni, a földnek az útját és a kez
mosznak a fejlődését előírni, avagy
a lehúzót és terheset az egyén életé
ből eltávolítani, az meg van óva at
tól, hogy akár feIfuvalkodjék, akár
alábecsülje magát; ellenben végsőkig

meg fogja tenni míndazt, ami a je
lenben és a jövőben egyáltalán lehet
séges, de a lehetségeseket is emberi
nek fogja tudni s nem mint istenit
kezelni. Ami pedig a jólétet illeti, sen
ki sem vonja kétségbe, hogya vizet
kényelmesebb a csapból ereszteni.
mint a kútból meríteni, vagy, hogy az
izzókörte kellemesebb, hatásosabb,
tisztább és olcsóbb, mint a fáklya és
a gyertya; mindenki kész arra, hogy
ami könnyebbség. necsak használja,

hanem előállításában is közrernunkál
jon. S bizonyos, hogy az ember itt is
még csak a kezdetén veszkődik annak.
ami lehetséges. Míndez a technizáló
dás azonban aligha adhatja meg ön
magában az embernek azt a boldogsá
got, amelyre áhítozik. A jólét megér
demli, Ihogy becsüljük és törekedjünk
rá, de a hívő ember szemében mindig
csak az előbbrevivés eszköze marad
hat a célhoz, ahhoz, hogy betöltsük
végső emberi rendeltetésünket, amelyet
a teremtettség ténye foglal magában:
útban lenni folyvást az Istenhez, aki
nek szelleméből részesedni az embe l'
rnéltóságát teszi.

Mi meg vagyunk győződve a most
előadottaknak pozitív társadalmi je
lentőségéről is. Mert minél öntudato
sabbak lesznek az emberek az általu
nos haladás láttán, annál inkább fenn
áll a veszélye annak, hogy elkülönül
nek egymástól, s minél magasabbra
hág a jólét, annál nagyobb márték
ben osztják meg és osztják fel a mun
kát, annál több irányban képzödnek
specialisták. Az öntudatosságból és a
szakszerűsödésből folyó veszélyek,
amelyek magának az embernek struk
túrájában gyökereznek, csak akkor
győzhetök le, ha tekintetünket mindig
az egészen tartjuk. Ha mindenki fel
ismeri, hogy munkája szükséges, de
nem a legszükségesebb, hogya rnun
káját másokra kell beállítania. ha azt
akarja, hogy annak értelme és kö
vetkezményei legyenek, 'ha senki sem
tartja a maga körét az egésznek: ak
,kor már meglátta az egyoldalú élrnénv
és a rákos elburjánzás veszélyét, s ha
meglátta, akkor ki is tudja küs zöböl
ni azt.

A vallás - rögzíti meg Antweiler 
nem teológia, hanem egy ..rendező
kép" (Ordnungsbild), amelyet átél az
ember. A teológia ezt a képet írja le,
s megkísérli a leírás útján megérteni.
mikor is kü1önösen fogalmakhoz és
alapelvekhez folyamodik A vallás
meg akarja szüntetni az ember bi
zonytalanságát, amikor rámutat: rnenv
nyire értelemmel teljes az a hely, ame
lyet az ember magáénak mondhat a
mindenségben. Aszerint, hogy mílyen
rnértékben látja és éli át valaki a vi
lágot, lesz a vallása is tág és mély,
megvilágító és felelősségteljes, Isten
élménye pedig tartós és bensőséges,

eleven és hatásos.

Hl]



A vallás 'helyet utal ki az egyén
nek, s ez a mozzanat az, ami "ösz
szeköti" a mozíval, ha szabad meg
kockáztatnunk ezt a hasonlatot - tér
vissza kiindulására Antweiler. Ugyan
ak!kor azonban figyelembe kell ven
nünk azt is, ami a kettőt megkülön
bözteti.

Hogy valaki a mozit látogatja-e
vagy sem, szabad elhatározásári mú
lik. S amellett a legtöbb esetben nincs
szó arról, hogy csak egy bizonyos mozi
mellett vagy ellene dönthet. A vallás
nál nem így van. Az ember csak ab
ban a tekintetben foglalhat állást.
hogy egyetért-e vele vagy sem. Ha
igen, akkor már adva van, hogy mí
ként vélekedjék az ember eredetéről

és létéről, a világ értékéról és értel
méről, ami természetszerűen ki fog
hatni egész gondolkodására és maga
tartására. Ellentétben a mozival, azt
nem mi határozzuk el, hogy mikor lé
pünk be az életbe. Mindaz, ami az
"időhöz" kötött, az emberen kívülí va
lóság, és csak az függ tőlünk, hogy
mennyiben kívánjuk és vagyunk ké
pesek alakítani ezt a valóságot. Ez kü
Jönben. mínt már szó volt róla, az
élet lényege is, mert csupán "nézni"
- nem élet.

Aki moziba megy, körülbelül tud
ja, mire számíthat és mennyi ideig fog
ott maradni. Az életről azonban sem
azt nem tudjuk, hogy mit hoz majd
nekünk, sem azt, hogy mennyi ideig
működhetünk közre sorsunk szövöge
tésén. Életünknek bizonyos feltételek
keretében magunk szabhatjuk meg
tartalmát, de sohasem teljesen a tet
szésünk szerint. Már annak felméré
se, hogy mik számunkra a feltételek
és ezek mennyiben hatnak ki ránk,
megkülönbözteti egymástól az embe
reket: félénkek és nagyvonalúak. rö
vidlélegzetűek és messziretekintők, ke
ményen hozzáállók és csüggetegen el
tűrők.

A moziban az ember néz és engedi.
hogy amíg jólesik neki, a látottak ma
gukkal sodorják. A vallás irányában.
ha egyszer elfogadtuk, nem lehet ilyen
fenntartásosan és kötelezettség nélkül
viselkednünk. A vallás megköveteli,
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hogy az ember beleadja magát az élet
be, 'hogy "nyitott" legyen mindannak
számára. amit maga előtt talál, merje
azt magához vonni, de mégse veszítse
el a végső célt és a hozzá vezető utat,

A mozi látogatóit egyformán eliga
zítják, csak különböző helyekre. Az
életben is így van. Mindenki más és
míndenkí a maga helyéről és a maga
szemével nézi a világot. Mindenkinek
más a feladata és más a hatóköre. Am
itt is tartozik mindenki megegyezni és
kiegyezni a többiekkel, akár hallga
tólag, akár kifejezetten.

A mozíban van valaki, aki eligazít
minket és akihez mí alkalmazkodunk.
Az életben, a vallásban is előlép va
laki, a,ki eligazít és akihez alkalmaz
kodik az ember. De ez csupán a neki
indulás. csak amikor már maga ké
pes és akarja beilleszteni, belerendez
ni magát, akkor kezd igazában élni
és vallásos lenni az ember. Csak ak
kor találkozunk a titokkal, amely az
emberekben, a világban, az Istenben
el van rejtve. csak akkor lesz fontos
és hatásos hinni, hogy van a világ
nak, az embernek és önmagunknak ér
telme, értéke és célja. És csak ilyen
kor mutatkozik meg igazában a val
lás mint rendező struktura. Azt azon
ban. hogy most már ennek megfelelő

helyes magatartást is tanúsítsunk. má
sok csak külsöségesen kényszeríthetik
reánk; dönteni róla csak mi magunk
tudunk, abban a benső térben, amelyet
lelkiismeretnek nevezünk. abban a ta
lálkozásban, amelybe Istennel kerü
lünk Ez a találkozás lényegében min
dig ugyanaz. de miként a helyzeti
adottságole is, mindenkor más - aho
gyan a napfelkelte is minden reggel
más.

Végeredményben tehát a vallás ar
ra készteti az embert - fejezi be Ant
weiler -, hogy magát és a világot
mint egészet élje át és ezt az egészet
odarendelje a titokra, amelyet kiku
tatni sohasem lesz képes. odarendelje
Istenre, aki az embert megvrlágosftja,
de maga hozzáférhetetlen fénybe bur
kolózik. S ez egyben a vallás legsa
játosabb feladata is.


