
Szomor Tamás

AZ EMBEH. ÉS A TÚLSÓ PART

Mikor az ősember áldozatot mutatott be engesztelésül, hogy enyhít
sen bűntudatán. mert megölte a medvét, egy sejtve ismert világ felé tá
rulkozott ki, egy felette álló hatalom előtt hajolt meg, és ártatlan akart
maradni ott, ahol csak az igazaknak van otthonosságuk. Hogy mi kész
tette őt erre a magatartásra, arról a tudósok vitatkozhatnak. de változat
lanul megmarad a tény, amit az ősemberleletek mind világosabban mu
tatnak. hogy ember, szellem és vallás mennyire szorosan összetartoznak.
Az ember ugyanis a szellem valóságával jelent meg a földön, az emberi
szellem pedig kezdettől túlmutatott önmagán, sőt az egész világon is, egy
túlsó part felé.

Nemcsak a medvét ölte meg az ember, hanem felvette a harcot min
dennel, amiben a természet neki ellenségesnek mutatkozott. De győzedel

meskedni csak úgy tudott, a természetet csak úgy tudta hatalom alá haj
tani, hogy a küzdelemben mind jobban kifürkészte titkait és így kickos
kodhatta magának az eszközöket, amelyek küzdelmét győzelemre segí
tették. Miközben a számára ismeretlent figyelte, a cél megint csak egy
neki idegennek, egy rajta túllevőnek. egy a számára túlsó partnak az
elérése volt.

Mikor a filozófusok a valóság áttekintő szemléletén kezdtek fára
dozni, ezeket a túlirányulásokat és túllevéseket "transzcendenciának" ne~

vezték. A szót később sem szívesen fordították le az élő nyelvek sza
vaira, mert mindig érezték. hogy az eredeti szó sajátos és gazdag tar
talmát úgysem sikerül bármi más szóval visszaadniok. Ennek következ
tében viszont a túllévő és a túlirányuló, a transzcendens, és a túllévő

ség, valamint a túlirányulás, a transzcendencia, szükségszerűen többér
telmű fogalommá váltak. Valami egészen más transzcendenciáról beszé
lünk, ha Istent mondjuk transzcendensnek, és valami egészen más transz
cendenciát gondolunk azzal, hogy az ember számára transzcendens az ob
jektív valóság, és megint valami egészen másról van szó, amikor a mate
matikus transzcendensnek nevezi a Ludolf-féle számot. Ezért, ha két kü
lönböző filozófiáról halljuk, hogy mindkettő transzcendens, ezzel még alig
valamit tudunk csak róluk, míg meg nem mondják, hogy mi számukra az,
amit transzcendens valóságnak tartanak, azaz mi nekik az elérhetőnek
vagy elérhetetlennek látszó, de valóságosan létező túlsó part. '

Jelen tanulmányunkban megkíséreljük, hogy a napjainkban oly sok
szor hallott vagy olvasott "transzcendencia" kifejezés sokértelműen gaz
dag fogalmát és a gyakorlatban használatos sokféle tartalmát megvilá-
gítsuk és különféle értelmezéseiben pontosan körülírjuk. .

Altalában elmondható, hogyatranszcendensnek statikus megfelelője

az, ami valami határon túl van, vagy valamit felülmúl, míg dinamikus
értelmezését jelenti az, ami a határt túllépi vagy ami valamit felülmúl.
Az sincs nyomósabb ok nélkül, hogya határon túllévőt, a felülmúlót kez
dettől fogva túlsó partnak nevezzük, mert két part, az innenső és a túlsó,
nem csupán a kettő különbözőségét, egymáson túllévőségét jelenti, hanem
egyúttal a kettőnek kapcsolatát is magával hozza és valami azonosságot
közvetít az egymástól különbözők között. További vizsgálataink merie
tében a különböző transzcendenciák jelentését kell megvizsgálnunk : 1.
Tudásunk és a tárgyi valóság (ismeretelméleti transzcendencia) és ebben
a tapasztalatunkat meghaladók világa (metafizikai transzcendencia); 2.
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önmagunk folytonos felülmúlása (antropológiai transzcendencia); 3. az
ember és a világfeletti Isten (teológiai transzcendencia); és végül 4. a
természetfőlöttibe emelt ember (keresztény transzcendencia).

A megismerésünkben jelentkező világ

Mikor a csecse~ő mindent a szájához visz, ami il kezeügyébe kerül,
első tapasztalatait gyűjti a külvilágról, miközben mindig körülírtabban
tisztázódik, hogy meddig tart önmaga, és hol kezdődik az, ami már nem
ő, hanem rajta kívül van. Az önmaga és a más folytonos kölcsönhatásá
ban, az azonosság és a különbözőség kettősségében kezd feltárulkozni
előtte a világ. Az ember nem jön kész ismeretekkel, hanem úgy kell fel
fedeznie a világot, 'amely nélküle és tőle függetlenül is létezik, amelyet
ő maga soha nem talált volna ki, de amely annyi titokzatossággal bír,
hogy évmíllió óta nem győzünk a titkainak utánajárni.

A tudatunktól független valóság rajtunk kívül- és túllévő, transz
cendens világ. Rajtunk kívülállását, túllevését. valamint a megismerés
ben való feléfordulásunkat, az önmagunkon túlra való irányulásunkat
nevezzük transzcendenciának, Minden olyan filozófiát, amely a világ
nak tőlünk független létezését és megismerésünknek a tőlünk függetle
nül létező valóság felé való fordulását, valamint ebben az odafordulás
ban a magunkon túlra való irányulást vallja, ennek az ismeretelméleti
transzcendenciának alapján transzcendens filozófiának nevezhetünk. Ezt
az ismeretelméleti transzcendenciát egyébként csak azok nem ismerik,
akik egy filozófiai álomvilágban az egész valóságot csak a tudatunk ki
vetitésének képzelik. de nagy zavarban lehetnek, amikor az így csak
"vetített" autókarambolnak tényleges áldozatává lesznek. A rajtunk ki
vül1évő, de a megismerésben elérhető tárgyi világ lesz tehát az első

túlsó part, amihez az embernek kikerülhetetlenül el kell érkeznie, ha
élni akar.

A transzcendenciának új foka jelentkezik az ember előtt az érzék
felettieknek, a tapasztalattal el nem érthetőknek világával, és az újkori
gondolkodásnak egyik alapvető kérdésévé lett, hogy ebben a világban
meddig vannak számunkra elérhető partok, amelyeknek tényleges lé
tezését igazolni is tudjuk. A csak a tapasztalatit elfogadó empirizmus
végiggondolása már a XVIII. században arra az állításra vezette az an
gol Hume-ot, hogy igazában csak dolgokat és egymásutániságokat ta
pasztalunk, de az, hogy két egymást követő esemény között valami össze
függés is lehet, már pszichológiai beleolvasás a tapasztalásba. Gyakorla
tilag ez azt jelenti, hogy tapasztalat révén a puszta létezésükön és az
érzékelhető tulajdonságaikon kívül a dolgokról semmi továbbit nem tud
hatunk meg. A tapasztalat még csak a dolgok összefüggéseit sem ismeri.
Ugyanebben az időben a tapasztalásnak színte teljesen semmibe vevese
vel a racionalista gondolkodás szentül hitt abban, amiben Descartes-ra
tudott hivatkozni, hogy csakis az lehet valóban igaz, amiről az értelem
tiszta fogalmat képes magának alkotni. Mindkét próbálkozás kritikáját
Kant kísérelte meg, aki ezzel kopernikuszi fordulatot vélt adni a filo
zófiának, de megoldása félmegoldás maradt, mert egyrészt állítja az ér-

. zékelhetőkön túllévő, az érzéki megismerést transzcendáló valóságot,
másrészt azonban ennek elérhetőségét és a következtető észnek transz
cendenciáját képtelenségnek minősíti. Szerinte ugyanis az értelem eleve
magával hoz kész gondolkodási formákat, amelyekbe a tapasztalati is
meretanyagot kénytelen belekényszeríteni, ha rendezni akarja őket. Kant
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tehát tagadja az értelemnek a tapasztalaton túlmenő, metafizikai transz
cendenciáját, de ennek az elméleti észt meghaladó transzcendens világ
nak valós létezését annyira nem vonta kétségbe, hogy egyenesen a gya
korlati ész követelményének, posztulátumának tartja. Azzal azonban,
hogy puszta követelménnyé dcgradálta, amelynek lételméleti igazolásá
val adás maradt, igazában megszüntett.e ezeknek az érzékelhetökön túl
lévőknek transzcendens voltát és belső világunk immanens tartalmaivá
tette őket. Ugyanez visszhangzik még Jaspers-nél is arnikor azt állítja,
hogy a végső transzcendens valóságig való eljutás nem lehet az okoskodó
és bizonyító értelem műve, hanem csak a lét végső mélységeit megsejtő

ember intuitív megismerésének, a filozófiai hitnek bizonyossága. Mivel
ebben a hitben nem szerepeinek antropomorf hasonlatok, mélyebbnek
és igazabbnak tartja a vallásos hitnél, az ekként feltáruló világ azonban
_. teszi hozzá Jaspers - sajnos, csak egy-egy nagy filozófusnak mások
számára igazolhatatlan világa marad.

Am a misztikus hit is meg" a gyakorlattál kikényszerített követel
mény is egyaránt kevésnek bizonyul, amikor az ember azzal akar tisz
tába jönni, hogy valójában mi az, ami nem érzékelhetően is minden va
lóságnak alapja. Ez az igazi filozófiai probléma, mely Platontól Heideg
gerig a Iegizgatóbb kérdés. Platonnál a gyorsan tovatűnő, szüntelenül
változó és az anyagba ágyazott "árnyékvilág" dolgai csak az örök és
testetlen ideák világának erejében léteznek. Bármilyen űr tátong is az
ideák világa és a tapasztalati világ között, a kettő mégis egyetlen és
egyúttal zárt, immanens valóság. Mikor aztán a hellenista zsidó Philon
az ószövetség szent könyveiből belevitte a bö1cseletbe is a teremtő Isten
Iogalmát, ez az Isten annyira transzcendens volt, annyira egészen más
volt, mint a világ, hogya kettő iegybekapcsolásához közbülső nagysá
gokra és hatalmasságokra volt szüksége. Ezeknek a hatalmasságoknak
elseje nála a Logosz, az isteni Ige, a Szó, amely érzéki is, meg szellemi
is egyszerre és így igazi összekötö Isten és a világ között. A III. század
beli Plotinos bö1cseletében már maga a lét is ilyen közbülső nagysággá
vált, mert az Isten, akinek egyetlen megfelelő neve az "Egy", még a lét-

. tel szemben is transzcendens. Jólehet a lét belőle áradt ki, ő maga a
léten is kivülálló, Iétfölötti. akihez az ember csak extázisban, elragad
tatásban emelkedhet fel.

Érdekes, hogya középkori skolasztika harmonikusabb létszemlélete
után az újkor hajnalán Descartes megint annyira túllévőnek. annyira
transzcendensnek látta Istent, hogy megismeréséhez magától az Isten
től velünk adott, velünk született istenfogalmat tartott, szükségesnek.
Spinoza e széttépettséggel szemben az egységet kereste, amikor panteiz
musában az egyetlen és végtelen lét lett a minden. Mivel a létbenlevés
mindenben ugyanazt jelenti, Istenben van a minden, és minden, ami van,
csak az ő szükségszerű kiáradása. Ezzel viszont megszűnt minden kü
lönbség Isten és a világ között, és transzcendenciáról szó sem lehetett.
Hegel hatalmas elgondolású idealista rendszerében is az Abszolútum, a
vílágszellem, azonos a magát bontakoztató vílágfolyarnattal, mert "ha az
isteni lét nem az ember és a világ léte lenne, olyan lét lenne, mely semmi
lenne". Marx a hegeli Abszolútumot az anyag végtelenségébe tette át, az
istenség helyébe pedig a végnélküli fejlődésben bontakozó embert he
lyezte. Lényegében ebből áll Sartre ateizmusa is. Heidegger egziszten
cializrnusa a határtalan lét bűvöletében áll ugyan, de nem talál semmi
olyasmit, ami az idő- és térbeli történetiségen túlra mutatna. Jaspers
elfogadja ugyan, hogy van ·egy "ősalap", amely az egész világot felül-
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rnúlja, a mi egész létünk azonban szerinte csak egy megérkezés nélküli
folyamatos haladás az egyébként "kiszámíthatatlanul közel lévő" Isten
felé.

E vázlatosan jelzett erőfeszítések míndegyíke őszinte és komoly k űz

dés volt az igazságért, de mindegyikre rányomta bélyegét vagy a transz
cerideneia egyoldalú értelmezése, vagy a lét egységénok megrnerevítése.
Már pedig ha a transzcendencia csak statikus, akkor áthidalhatatlan két
világ jelenik meg előttünk, ha pedig csak dinamikus, azaz kizárólag va
lami túlra való tekintés avagy örökös továbblépes. akkor bármeddig ha
ladunk is, még mindig csak a magunk világában moznunk. A lét egysé
gének megmerevítése esetében viszont nem ismerhetünk el túllévőt. mert
hiszen a léten kívül már nem lehet semmi.

Hogy ismét visszautaljunk a kezdeti képre: "túlsó partról" csak ak
kor beszélhetünk, ilyenre csak akkor gondolhatunk, ha a kettőnek, a
"túlsónak" és az "innensönek" van közös vonása éspedig az a "valami",
aminek a két partját jelenthetik. S ebből indulva ki, minden létezőnek

a többi létezővel közös vonása lesz feltétlenül az, ami még az utánuk
való kérdezésben is már mindig elővételezett: a lét. Ha kérdezünk va
lami után, csak azért kérdezhetünk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy
mit jelent az, hogy valami "van". Mindennek tehát, amiről tudunk, vagy
feltételezzük, hogy van, közös' vonása legalább is az, hogy van. Elsősor

ban a lét az így, ami összekö tó azonosság a dolgokban, lUggctleniiI aitól,
hogy az egyes valókban megnyilvánuló lét messzemend k ülönbözoséget
és sokféleséget is mutat. Ha az ember és a kutya, az atom és a vírus léte
nem is egyértelműen ugyanolyan lét, mert az egyiké gazdagabb a má
sikénál, alanyaik mégsem teljességgel mások, ha egyszer mmdegyikük
ről igazán mondhatjuk, hogy "van". Ez a "van" alapjában véve mindig
ugyanazt mondja, ha nem is mindenben ugyanúgy. Két vagy több olyan
dolgot, mely részben ugyanolyan (valami, aminek léte van), Tészben
viszont éppen a lényegében különbözik (atom, vírus, kutya, ember), anl1
lógnak mondunk, (Ezt a megjelölést sem szokás lefordítani, és nem sza
bad egyszeruen a hasonlóval összetéveszteni, ami a lényegében nem-kü
lönbözőt jelőli.)

A valók analógiája nyújt nekünk módct arra, hogy a valóság gaz
dag világát egységbe fogva és mégsem uniformizálva (csak anyac; vagv
csak szellem, vagy egyáltalán csak egyetlen abszolút IN) nézzük, mikor
a megismerésünk előtt kitárulkozónak alapvető jellrgd keressük. To
vábbá nemcsak jogossá, hanem egyenesen kötelezővé teszi, hogy a lé
tezés megjelenési formáinak előre határt ne szabjunk és ne állítsuk nem
létezőnek azt, amit el nem értünk V!'1gy fel nem fogtunk. De az analógia
bátorít fel arra is, hogy még a megfoghatatlant is kutassuk, mert bár
mennyire távol is álljon tőlünk egy valóság, a léttel adott rokon vo
nása révén valamiképpen mégis csak megismerhető lesz.

Önma,gunk felülmúlása

Ami a tudatomban van és ami a tudatomtól függetlenül létezik, egy
aránt van, de míg az első legalábbis bennem is van (imma1wns), a másik
rajtam kívül, rajtam túl van (transzcendens). De mert számunkra izgató
rnindaz, ami még idegenként zárt világ, folyton leleplezünk, felfedezünk,
áthághatatlannak tetsző korlátokat döntünk le és elérhetetlennek látszó
partok eléréséért viaskedunk. Nem csupán ez vagy az a közvetlen elénk
adódó kérdés érdekel bennünket, hanem mindig akadtak és akadnak
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köztünk. akik számára az az izgató kérdés, hogy mi van a hegyóriások
tetején, a föld gyomrában, a tenger mélyén és a messzi csillagokon túl.
Tudni és birtokolni akarunk mindent, ami van, és történelmet csináltunk,
.mert minden korábbi kornak mindig fölébe nőttünk, nunden korábbinál
igazabb, teljesebb szabadságra törekszünk, a természetet a magunk szolgá
latára alakítjuk és soha-nem-voltakat teremtünk. Az emberi szellemnek
ez az önmagán mindig túljutni akarása, önmagának a tökéletesedésben
való folytonos f~lülmúlása az ernber transzcendenciája (antropológiai
transzcendencia). Az ember alatti létfokokon él természet dolgai egysze
rúen csak adottságok, melyeket el lehet érni, fel lehet használni vagy ki
lehet kerülni, sőt talán még kijátszani is sikerülhet, de létezésüket, úgy,
ahogy vannak, el kell fogadni. Ugyanez a világ az ember kezén kül-világgá,
tcil'gyi valóságga válik, mely nem csupán felhasználható vagy kikerülhető,

hanem alakítható, az alakítás pedig már feltételezi, hogy értékeljük és ér
tékük szerint vesszük a dolgokat. Az értékrend felállí tása erkölcsi 1'<2n
det ír elő, és az értékekhoz való igazodás az erkölcsi magatartás.

Felmerül azonban il kérdés, vajon igazi transzcendenciúról, LlZ ember
nek önmagán való túljutásáról beszélhetünk-e, amikor valójában csak
a saját elmélyitesünkröl és a belőlünk született célok eléréséről van szó?
A korlátaink ugyan hihetetlenül tágulnak ezzel, de azért a végén is még
mindig csak önmagunk vagyunk, akivel szembetalálkozunk. Ugyanígy va
gyunk az önmagát mindig felülmúlón fejlődő világgal is, amely mindvé
gig csak ugyanaz a világ marad, gazdagabb, határtalanabb, de még min
dig ugyanaz a világ. Ebben az értelemben használja Roger Garaudy a
marxizmussal kapcsolatban is a "transzoendens" jelzőt, amikor kijelenti:
"A végtelenbe nyitott jövő az egyetlen transzcendencia, amelyet" mi, mint
marxisták ismerünk" (De I'anatneme au dialogue, idézet az Amerikában
tartott előadás angol nyelvű kiadása nyomán, From Anathem to Dialogue,
~J4), ami ,c'.~y scha ki nem elégülő vágya teljességre és abszolútságra",
Ő JDé)ga :3ell I brlj( azonban ezt igazában transzcendencianak : "Az önma

gunk teremtő felülmúlását a keresztények az ember transzcendenciájának
mondják, mi az ember autentikus humanitásának nevezzük". Autenti1cus
nak azért nevezhető e humanitás - moridja Garaudy -, mert egészen az
emberen belül maradó, teljességgel csak-emberi. Mindjárt meg kcll azon
ban jegyeznünk. hogy a keresztények nem így fogják föl az ember igazi
transzcendenciáját, mert ezen az embernek önmagán túlra, a krisztusiba
való felnövekedését értik.

Álljon itt tanuságul V l, Pál pápának a transzcendens hltmanizmust
megvilágító szava: "Az emberi növekedés képezi kötelességeink foglalatát.
Mi több, az emberi természet ama harmóniája, amit cl személyes és fe
lelős erőfeszítés tesz gazdagabba, arra hivatott, hogy önmagán túl telje
sedjék be. Az ember az életet adó Krisztusba ojtva eljut a kibontakozás
magasabb fokára, a transzcendens humanizmushoz, ami megadja a lehető

legnagyobb teljességet. Ez a személyi fejlődés legmagasabb célja". (POf)U
lorura Progressio 16). Az egyfelől autentikusnak. másfelől transzcendens
nek nevezett humanizmus különbözőségétGaraudy tömören ekként fogal
mazza meg: "Keresztények és marxisták kétségtelenül ugyanannak a vég
telenségnek igényéhen élünk, -de azoké jelenlevő, míg a mienk a távolban
van" (Lm. 95). Távol van pedig azért, mert a jövőbe belenövő ember mín
dig csak saját magától várhatja benne a feleletet még olyan kérdésekre
is, mint mit kezdjünk a halállal, bűnnel. szenvedéssel?

Jaspers ezeket a kérdéseket az ember "határszituáeióinak" nevezi,
mert a világ folyásán belül végül is annyira nyugtalanítök maradnak, hogy
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kikényszerítík a világon való túl1épést, a transzcendálást. "Ha ez álom 
írja Jaspers -, merem mondani, hogy talán egyike azoknak az álmoknak,
amelyekből mindig is született az, ami emberi volt és amiért érdemes volt
élni. Ha azonban szédít minket a talajtalanság - és ez a legvégső mély
ségeiben. úgy látszik, még előttünk áll --, akkor is így érvényes: Ha miri
den elsüllyed is, az Isten marad. Éppen elég az, hogy van transzcendencia...
és hogy mi igazában emberek vagyunk, azaz emberek az eredésnek és a
célnak mélységéből, amelyek mindketten Istenben vannak" (Europa der
Gegenwart 56). VI. Pál pápa szavaira utalva, mi keresztények azt tl hu
manizmust valljuk igazi humanizmusnak, amely elísmerve az emberi lét
igazi értelmét megadó hivatását, nyitva áll az Aszolútum fdé. "Az ember
- jelenti ki a pápa - semmi esetre sem az értékek legfőbb zsinórrnértéke,
ma~át csak úgy valósíthatja meg, hogy túllép önmagán: Poscal igaz szavai
szerínt: Az ember végtelenűl túlszárnyalja az embert." És itt, a világfeletti
Isten;nel kezdődik az ember végső transzcendenciája, a teológiai transzcen
deneia.

lsten világfelettisége

Világos. ugyan, hogy Isten világfelettisége nem térbeli, nem a világon
kívül és a világ felett való lebegés, de a képtől mégis nehéz szabadulnunk,
mert ősi hagyományként hordozzuk magunkkal. Hajlamosak vagyunk
megmosolyogni a régiek naív világképét, de azért mi is napnyugtáról be
szélünk és az égre emeljük tekintetünket, ha Istenhez fohászkodunk. Nem
kell visszariadnunk attól a kifejezéstől scm, hogy Isten világfeletti, ha egy
szer tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy Isten nem a világ, nem a világnak
egyik létezője és nem is a világ egyik összetevője, hanem éppen más, mint
a világ, jóllehet ezzel a másvoltával is van valami rokonságunk, hiszen kü
lönben nem érhettünk volna el létének felismeréséhez sem, nem is szólva
mindarról, amit róla ezen túlmenően is tudunk.

Szent Tamás szép szavát az Isten lényegéről (ipsum Esse subsistens)
magyarul talán legjobban úgy adhatjuk vissza, hogy Isten maga az önlétű

Lét, ami azt jelenti, hogy egészen immanens, egészen magában teljes és
független minden vonatkozástól. Minden más valóság csak mással vagy
másokkal egybevetve és így tőlük függően lesz megkülönböztethető és
meghatározható. Istennel mint az önlétű Léttel csak a semmi állna, vagyis
semmi sem áll szemben, azaz nincs semmi, amitől az Isten függne. Ezt a
rnerő függetlenséget fejezi ki az önlétiiség és a világfelettiség. lsten nem
egy a többi létező között, de nem is egyszerűen a többi mel1ett álló, hanem
éppen mindent a létének teljességével felülmúló, transzcendens valóság.

Isten transzcendens volta mégsem idegen '3 világgal szemben, ha a
világban is jelen van, mint az egésznek végső alapja és célja. Persze ha
ezzel egészen a világban lenne, akkor egészen a világ lenne, és célba ta
lálna a szó, hogy "a transzcendencia már nem is Isten tulajdonsága, ha
nem emberi dimenzió, az, ami sajátosan emberi az emberben mint szem
benálló azzal, ami állati és elidegenült van benne" (Garuiuiu, Lm. 46). Ha
viszont egészen és csakis a világon túl lenne, akkor vagy (J maga maradna
egészen idegen, vagy a világtól kellene elidegenednünk. És valóban, lsten
túlvilágiságának szélsőséges hangsúlyozása mindig a vallásosnak az evilá
gitól való idegenedéséhez vezetett. De ha a világfeletti Isten mégis a vi
lágban is van, éspedig mint az abszolút ok és alap, akkor- nemcsak a
dolgoknak. hanem tevékenységeinknek is végső mértéke lesz, süt még
ennél is több. Ha ugyanis az emberi személviség csak szerétetben való
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találkozásban teljesedik ki, magát a szeretetet mint maradéktralan önát
adást végső fokon csak valami maradéktalanul szeretetre méltónak a tény
leges létezése igazolhatja. Szerétet nélkül a személyiségnek azért kell el
servadnia. mert igazában és végzetesen Isten nélkül marad. Ahol viszont
a szerétetnek akár csak a szikrája is él, ez a szíkra már Isten felé mutat
és az élő Istent jeleníti meg a világban.

Keresztény transzcendencia

Hogy a világfeletti Isten mennyire a világban is van, arról beszél
minden transzeendenciák felsőfoka, a keresztény transzcendencia, amely
röviden és egyszerűen kifejezve' az embernek a természetfelettibe való
felemelése azáltal, hogy a megismerhető, de az ember felől elérhetetlen
Isten, aki már eleve a maga képmására teremtette az embert, maga ha-,
jolt le és emelte fel magához az embert, mikor szóban és kegyelemben
közölte magát az emberrel. Természetfelettinek azért nevezzük ezt a fel
emelkedést, mert az ember lényeget, er'8jét és jogos igényét is meghaladó,
ingyen ajándékról van szó, amelyben az "elrejtett Isten" kilép elrejtettsé
géből ésa minden lét felé nyílt emberrel közlí önmagát. Ez lesz az ember
transzcendenciájának teljessége, amelyben elérkezik a legtúlsó partra,
felvétetik az Isten magasságaiba, belenő. a minket végtelenűl felülmúló
Isten életébe. A keresztény transzcendencia lényege, hogy az ember nem
csak a világ-engedte keretek között válik mind nagyszerűbbé,hanem hogy
miközben ezt teszi, egyúttal Istennel, a lét teljességével való természetfe
letti ősszekapcsolódásátmélyíti.

Platon óta e\even a tudat, hogy Isten a jóság, és amióta a zsidóság ré
vén a bölcseletben is eljutottak odáig, hogy Isten nemcsak alakítója, hanem
teremtője a világnak, mindig világosabbá vált, hogy a teremtés Isten jó
ságának szabad kiáradása, de csak Szerit János apostol tudta leírni a szót:
"Az Isten szeretet" (1 Jn 4,8). Ez a szerétet alkotta a maga képmására az
embert, aki már nem csupán a kozmosz egy részlete, hanem a jövő felé
nyitott és a jelenben felelősséggel döntő, szabad lény. Ez a gondolat az
embernek jövőt építő és felelős szabadságáról ma már közkincs, de talán
soha meg sem született volna a kereszténység nélkül. Abból forrásozik
ugyanis, amit VI. Pál pápa így fejez ki: "Az Isten képmására teremtett
embernek együtt kell működnieteremtőjével a teremtés befejezésén, és rá
kell nyomnia ra földre annak ra szellemnek bélyegét, amit színtén úgy ka
pott ... Legyen bár művész vagy mesterember, vállalkozó, munkás, vagy
paraszt, nunden dolgozó ember teremtő." A teremtő Istentől megszólított
ésa teremtőjének válaszoló ember minden munkája maga is teremtő, jól
lehet a teremtő ember sem Isten. "Isten gyermekei vagyunk" (1 Jn 3,2) és
hozzá hasonlók, de csak a megszólítottsággal és megajándékozottsággal.

Megajándékozottságunk teljessége akkor érkezett el hozzánk, akkor
emelkedett az ember a legmesszebb túlra, amikor a neki legmesszebb, a
felfoghatatlan és kimondhatatlan Isten Jézus Krisztus személyében em
berré lett és ezzel maga lsten is belépett az emberi történetbe, sőt az egész
történet végső értelmévé lett. A tudományos, technikaí és gazdasági hala
dás tisztán eviláginak tetszihet ugyan, aminek semmi köze a vallásoshoz,
az ember megszerrtelődéséhez,de mi mást jelent a megszentelődés, mint az
Istenbe való felnővekedést, és mi más lehetne e felnövekedés útja, mint a
Teremtő munkájában való részvétel? A profán és a szent az egyetlen
emberi világunknak csak két arculata, de nem két külön, vagy éppen
egymásnak ellentmondó dolog. Ezért nincs az embernek külön világtör-
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térielme és külön üdvösségtörténete. Ha az egyház feladata a földön az
üdvösségre való vezetés, tudatában van annak is, hogy "egy keresztény,
aki a földi kötelességeit 'elhanyagolja, ezzel elmulasztja. a felebaráttal,
sőt magával Istennel szemben fennálló kötelességeit és veszélyezteti az
örök üdvösségét... A földi és az, ami a. konkrét emberben a világot
felülmúlja, szorosan össze vannak kapcsolva" (Gaudium et Spes 47, 76).

A legcsodálatosabb azonban a keresztény transzcendenciában, . hogy
míóta az Isten a földre jött, itt a földön van vele találkozásunk, és közvet
lenül a másik emberben, különösképpen a segítségre szorulóban talál
juk meg. Ennyire ebben a világban van az annyira túlvilági Isten. "Bi
zony mondom nektek, hogy amit egynek a legkisebb testvéreim közül tet
tetek, nekem tettétek" - mondotta Jézus -, de ezt is: "Bizony mon
dom nektek, amit egynek e legkisebbek közül nem teUetek,nekem nem
tettétek. Ezek majd az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök
életre" (Mt 25, 40, 45, 46). Akik itt a földön felismerték az istenarcot és
az emberben tudták szeretni Istent, azok érnek fel a végtelen be nyitott
örökkévalóságában a feltámadt Krisztus dicsőségébe. És a túlsó pad is egé
szen innenső lesz, ha odaérkeztünk, de az Isten mindörökre transzcendens
marad.
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TAKÁTS G YULA VERSEI

TÉLUTÖ IDEJÉN

Kék volt' a fa ... Csúcsában
dal zengett hajnal óta.
Felülve, hallgattam az ágyba
s kiléptem az előszobába.

Kék csontváz voU a fa,
de zengett éterin dala.
A hajnal sem állta tovább.
Rálőtte első sugarát.

A kék csontváz csúcsára lőtte,

a zengőn, fénylőn lebegőre.

Ott ült kicsinyke ág
rügyén egy fekete madár.

Ö hívta, mint teremtő,

jöjjön virágpor felhő!

S jött, ő is, zengő telt dalára
a nap fias arany tojása

és ekkor ~)alami mértan fénye
feszült kertünk négyszögébe,
s mint a negyedik dimenzió
zengett a kis feketerigó.

MINT A CSILLAGÁSZ

zöldvázú kerékpárján
a szűk dűlő-úton szaladt
három szál ibolyára lett
s cérnára kötve hozta azt

mögötte őszi búza hátán
jácintszinű kék havon
kiváncsi szemmel szárnyán
egy pillangó napozgatott

lapozta szárnyát mint a csillagász
fehér nagy könyvét ha kutat
s a másik már hozta is
a mealett új csillagokat
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