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A SZERETET JEGYbEN·

Szabó Ferenc új könyve szerves foly
tatása az előzőriek, a Párbeszéd a hitról
-nek, legfeljebb annyi különbséggel,
hogy ebben az újban nem annyira esz
méket és .vélekedéseket ütköztet az
igazság minél alaposabb körüljárása vé
gett, hanem kivált il. "Miért élünk, mí-,
ért hiszünk?" címú előadássorozatban

a modern, zsinat utáni keresztény élet
érzést, világnézetet és magatartást igyek
szik megfogalmazni. Mondanunk sem
kell talán, mily jelentös- e törekvése.
Hiszen a mai kor embere rendszerint
odáig jut el, hogy kérdéseit és kétsé
geit fogalmazza meg, néha döbbenetes
erővel és hittel, IIPnt például az eg
zisztencialisták, de az emberlét végső

problémáinak megoldására vajmi kevés
megnyugtató kfsérlet történt, hisz még
az örök kérdező, Heidegger is jórészt
követhetetlenül bonyolult azokban az
utolsó eImélkedéseiben, melyekben a lét
lényegéhez vélt közel jutni. Ném cso
dálkozhat ezért senki, ha Szabó Fe
renc is a kérdező embert állítja· elénk
könyve bevezet6 fejezetében, a huszadik
századi embert, aki oly sok változat
ban mondta el Babitscsal:

••• "al11l -vedel példá114k II plcfntl fi1s%d14t:
miért n6 a fil, hOf11Jha majd leszcú4d?
mié11 s;á7'illS le,. hoín/h4 újra fIÓ?

A' század embere ilyen "és hasonl6 kér'
désekkel "veszi két tűz· közé a léte
zés képtelenségét" . (NeniesNagy Agnes
nagyon finom meghatározása ez), nem
engedve Gabriel Marcel filD'eImeztetésé..
nek, aki pedig nemegyszer nyomatékGSall
hangsólyoaa, hogy a létezést ne tekint
8ük megoldandó problémának, hanem
mindent, a mi személyes létünket is it
logóval6ságnak.

Az ember azonban szüntelenül szembe
találja magát a lét és a ·létezés problé
májával, s a legnagyobb paradoxíával, a
halállal. ;,Mit ér az életünk, ha halálra
vagyunk ítélve?" - fogalmazza meg a
kérdést Szabó Ferenc, és PilinszkY In me
moriam N. N. című versét idézi, melyben

. a költó ugyanevvel a kérdéssel viaskodik:

S~ját végeddel kérdelek:
a góggel égő évek,
az olthatatlan büszkeség.
na végűl úgy se véd mea•

•az egész életünk mit ér?
Szólj, rovarok ilrá;a,
ha öröklétre születtünk,·
mért halunk meg hiába'

lCét$égtelen, hqgy a tizenkilencedik és
husZadik század embere egyre inkább
önmaga felé fordult, s mint Gabriel
Marcel írja: "elveszítette· isteni tám
pontját". Mi maradhat hát vigaszta
lásul? sokak számára annak elfogadása,
1.l&gy életünk egyszerre lét és nemlét.
s ha ezt belátjuk, rögtön értelmét
veszti a hagyományos hamleti kérdés, a
"lenni vagy nem lenni?" vívódása. (Ezt
a gondolatmenetet járja végig· a Szabó
Ferenc által idézett C. Lévi-Strauss.).

"Hogyan kerülhetünk ki ebből ~z ~r
dögi körből7" - veti fel a jogos kerdest
Szabó Ferenc, és így válaszol: "Csak
felfelé van kitörési lehetőség - a hít
által". A sokszorosan elfásult, hitében és
vágyaiban csalatkozott embernek min
denekelőtt magában az életben kell
hinnie. Hiszen Jézus azért jött el, "hogy
az embereknek életük legyen, és minél
több legyen". Vállalnunk lrell tehU az
életben va16hit kocklzatát. Mégpedig
a teljes kockizatot. Teilhard de Char
din nagyon szellemes példázlitára hi
vatkozik itt Szabó Ferenc. A Boldog
úgról {rt refleXíókban olvashatjuk ezt.
TeUhárd de Chardin az élettel kapcso
latos emberi magatartást, három csa
~rtra osztja. El kell képzelnünk, hogy
az élet :olyan, mint egy kirándulás. ló
kórán kell indulni a hegycsúcs meg
hódltásm. Vannak, ákik fáradtak:
.Zke~kusak, 6k el sera in4ulnak. Van
nak, akik szívesen lendülnek neki, de
inkább élvezik a zöld mezőt éS a szép
virágokat, no meg a magukkal vitt ele
rD.6zsia kfi'lálta örömöket, letelepszenek
hit a' csúcs alatt. ~s az igazi vállalkozók
mindvégig a hegycsúcsra . tekintenek, s
végül eljutnak oda.

Hogyan 'válhatunk mí ls ilyen lelkes
vállalkoz6kká? Mint éledhet újra ki
égett szivünkben a megrongyolt hit! 
elsősorban ezekre a kérdésekre . ad vá
laszt e!óad,ássorozatában Szabó Ferenc.
J61 látja az életet fenyegetó veszélyeket,
melyeket· oly félelmetes evidenciával fo
galmazott meg Konrad Lorenz. S ha
ezek. a tendenciák els6sorban a nyugati
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embert fenyegetik, nem lehet tagadni,
hogy a szocialista társadalomban is akad
nak olykor példái az elidegenedés
nek. Csak akkor maradhatunk meg
teljes értékű embernek",:"," mondja Sza
bó Ferenc, Teilhard de Chardin fejte
getéseire támaszkodva -, ha bensősége
sebbé válunk, megnyílunk mások szá
mára, és megnyílunk Istennek. "Nem
vagy enyém, míg magadé vagy" 
frja Szabó Lőrinc, s A, szeretet hullám
hosszán-ban Szabó Ferenc nem tagad
ja, nagyon hosszú időnek kell eltelnie,
rníg az ember ráébred a versben meg
fogalmazott evidenciára. S még újabb
benső érlelődés hozza meg· az abszolú
tummal való találkozás lehetőségét, Itt
Urs, von Balthasar rendkívül szép és
figyelemre méltó gondolatát idézi a
szerző ; "Ha a szerétetben semmiféle
szellőcske nem hozza felénk a végtelen
illatát, ha nem tudom szeretni felebará
tomat olyan szeretettel., amely sokkal
messzebbről jön, mint 'az én véges sze
retni-tudásom, ha tehát találkozásunk
ban az, ami joggal' viselheti a szeretet
kiváló nevét, nem Istentől jön és nem
hozzá tér vissza, akkor nem éri meg,
'Rogy megkíséreljük az emberi kalandot."
Az ember állandóan tapasztalja a megélt
relatív és· ~ vágyott abszolút feszült
ségét. "A hitetlen számára ez a feszült
ség a végtelen felé csupán meddő S2lE!O
vedély és szenvedés; a hivő itt felfe
dezi Isten jelenlétét." Itt, ez a felismerés
választja eI végérvényesen a hivő em
bert a lét peremén álló és a halálra
figyelő egzisztencialistátóJ.. A hivő

ugyanis a magáénak érzi Martin Buber
sokat emlegetett meghatározását a ke.
resztényi életről: "Élni annyi, mint hal
lani, hogy valaki szól hozzánk; csak
arra van szükségünk, lJogy készen le-
gyünk a hallásra." '

. Persze a "palló" embert is megkísér
tik a lét értelmetlenségének kérdései.
Maga előtt látja Krisztus kereszthalálát,
és arra kell gondolnia, hogy ősi átok
nehezedik az emberiségre. Ez az ősi

katasztrófa .nem más, mint a világban
nagyon is' meglevő bűn súlya. Pál apos
tol fejti ki, hogy a bún egyetlen ember
által lépett a világba, s az ő vétke
miatt a halál minden emberre kiter
jesztette érvényességét. De ez a halál
kettős jelentőségű --'- mint erről Rah
ner ír a halál teológiájáról szóló mű

vében -, hiszen a mi perspektivánkból
eldönthetetlen, vajon örök kárhozat vagy
az örök üdvösség vár-e valakire. Egy,
ember győzte cSak le a haiálnak ezt a
kettősségéte Krísztus. A hivő számára
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tehát az egyetlen megoldás a teljes rá
hagyatkozás gesztusának vállalása és
gyakorlása.

Ezt a gondolati utat végigjárva döb
ben rá az olvasó Szabó Ferenc érvelé
sének világosságára. Ez azért is oly von
zó, mert minduntalan az emberiség
legnagyobbjaira hivatkozik mint példák
ra, mintha a gyarló ember ugyanolyan
magától értetődő természetességgel jár
hatná végig a katharzísnak ésa
megigazulásnak vagy éppen a szenve
désnek útját, mínt ők. S ha a mí
utunknak a mélysége talán más is, nem
lehet kétséges, hogy a végső konzekven
ciák a mí számunkra valóban ugyan
úgy felismerhetőek és ugyanúgy adot
tak.

Ne kövessük tovább Szabó Ferenc
elöadéssorozatát, melynek legizgalma
sabb pontjait talán igy is sikerűlt meg
Világitanunk,anélkül, hogy ennek a
valóban minden fzében modern, egységes,
következetes építménynek valamennyi
összetevőjét megvizsgálhatnánk. Rend
szere azért oly izgalmas, mert arra
készteti az embert, hogy keresse a lélek
csöndjét, s hogy vállalja végre szemé
lyes létének azokat a konzekvenciáit,
melyeket a világ zajában oly ~vesen
felejtünk el. Szabó Ferenc szeretné
visszaállítani az elmélkedő, a gondolko
dás kockázatát vállaló ember becsüle
tét, s ezért fordul könyvének második
részében korunk valóban nagy gondol
kodói felé, akik a maguk inódján
végigjárták már ezt az utat. .

"Miért élünk, rníért hiszünk?" .- kér
dI könyve alcímében a szerző. Pedig
nemcsak azok félé fordul szomjas ér
deklődéssel és rokonszenvvel, akik hisz
nek, hanem azokat is nyomon követi.
akik küzdve, lázadozva igyekeznek egy
minél teljesebb, mínél emberibb világké
pet kialakítani, s ha talán nem jutnak is
el az élet már idézett "hármasságán~"
legmagasabb csúcsaira, de a másik em
ber iránt nyitottakká válnak, figyelmet
szentelnek a "te"-nek is. Alighanem itt,
ezen a ponton teljesíti ki Szabó Ferenc
a párbeszédnek azt a vonzó készségét,
mely eddigi .műveit is mindig jellemezte,
s amely nyitottá, a kor égető kérdései
iránt fogékonnyá tette magatartását, . A'
világ elvárja a keresztényektől; h~
keresztények maradjanak" - idézi köny
ve bevezetésében Camus szavait. De
hogy igazán felelős keresztények lehes
sünk, ahhoz olyan gondolkodókra van:
szükségünk, amilyen Szabó Ferenc is.
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