
csüngve, híven teljesítettük kötelességünket, és ezt imitt-amott egy-egy fohásszal vagy
jó szándékkal meg is mutatjuk, akkor ez annyi, mintha egész nap imádkoztunk vol-
na” (Szent Ágoston). Aki ezt megérti és ennek szellemében él, az már meg is oldotta
a hétköznapi kereszténység problémáját, annak számára voltaképpen nincs is hétköznapi
kereszténység, mert az így átélt Isten-közösség minden napját ünneppé avatja.

(1962. január)

NYÍRI TAMÁS

A keresztény azonosság

Krisztus nem professzorokat választott, hanem követőket – mondja Kierkegaard.
„Az első idők kereszténye bolond volt a világ szemében; a pogányok és zsidók
balgaságnak tartották, hogy keresztény akart lenni. Ma minden további nélkül ke-
resztény az ember; s akkor bolond, ha végtelen szenvedéllyel akar kereszténnyé
lenni, hiszen mindig is bolondság végtelen szenvedéllyel törekedni, hogy azzá vál-
jon, ami már eddig is volt.” A professzori szemléletben embernek lenni annyi, mint
megismerni. A keresztény szemléletben embernek lenni annyi, mint szeretni. Mi
közvetíti a megismerő és szerető ember azonosságát?

Az azonosság nem tulajdonság vagy állapot, hanem történés. Nem készen kap-
juk, hanem visszavesszük: az ember akkor lesz önmaga, ha kilép magából a cselek-
vésben, hogy az idegenen át visszatérjen önmagához. A cselekvés és a cselekmény, a
tevékenység és a tett, a tett és a személy nem különíthető el. A tevékeny embernek
és az emberi tevékenységnek közös aktualitása a tett: a tettben tényleges a tevékeny
ember. A valódi emberi tevékenység nem az egyén, hanem a közösség műve: a vi-
lágtól és önmagunktól való meghatározatlan elkülönülésből indul ki, a világ és ön-
magunk vállalásán át a konkrét cselekedetben tér vissza magához. Csak a termé-
keny cselekvés konkrét. A konkrét cselekvés műveli a világot; az igazság, a szépség,
az emberi egység és a társadalmi összetartozás műveire irányul. Az azonosság első
mozzanatát – a műben történő kilépést – további mozgás követi: a mű visszavétele
önmagunk gyarapítására, a mű és a személy, sajátmagunk és a világ azonosságá-
ban. Az ember azonossága ennek a kilépésnek és visszatérésnek a története.

A keresztény azonosságot sem az eszmerendszer ismerete közvetíti. Az elvont
igazságokat csak társadalmi tevékenységben vehetjük személyes birtokunkba. Ke-
resztény azonosságunk problémája három kérdésre bontható: mit tudhatunk, mit
tehetünk, miben remélhetünk? E három – átértelmezett – kanti kérdés voltaképpen
a negyedikre vonatkozik: miképpen azonosulhatunk önmagunkkal?

Mit tudhatunk?

A keresztény azonosság intellektuális föltétele néhány tény és esemény kritikai ismerete.

91

ELEJE VÉGLEGES:Layout 1  2010.01.18.  14:42  Page 91    (Black/Black plate)



Mi tartja egyben a keresztény jelenség húsz évszázadát? Mi hitelesíti az őske-
resztény közösségi írásokat? Mi különbözteti meg a kereszténységet és alapítóját
a többi vallástól? Mi a keresztény azonosság legvégső kritériuma? Krisztus kereszt -
je. A keresztény jelenség – a történelemben élő és megközelíthető egyház – gyö kere
nem időtlen mítoszban vész el. Jézus keresztje nemcsak példakép, nemcsak mély -
értelmű szimbólum, hanem rideg történeti tény: meghalt Poncius Pilátus alatt.
Jézus kortársainak – sem a zsidóknak, sem a görögöknek – nem juthatott volna
eszükbe, hogy vallási eszménnyé magasztosítsák a bitófát. „Mi azonban a megfe-
szített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg
oktalanság”, a benne hívőknek azonban Isten ereje és bölcsessége (1Kor 1,22).

A Megfeszített történeti koordinátákkal meghatározott konkrét személy. Tudjuk,
hogy a galileai Názáretből származik, Heródes uralkodásának utolsó éveiben szüle-
tett, körülbelül harmincéves korában fellép a nyilvánosság előtt, tanít, prédikál, be-
tegeket gyógyít, tanítványokat gyűjt maga köré az írástudói hagyományoknak meg-
felelően. Mégsem sorolható a törvénytanítók közé. Asszonyok és gyermekek,
nyilvános bűnösök és vámszedők tartoznak környezetéhez, akiket megvetettek és el-
kerültek az írástudók. Jézus nemcsak értelmezi a törvényt, hanem a törvény fölé he-
lyezi szavát: „Mondatott a régieknek… én azonban mondom nektek.” A próféták Is-
tenre hivatkoztak, Jézus így kezdi beszédeit: „Én pedig mondom nektek.” Mit hirdetett
Jézus? Isten országának eljövetelét. Mi az Isten országa? Isten akarata. És mi Isten aka-
rata? Az emberek java. Ezért hirdeti Jézus az ország örömhírét a szegényeknek és ki-
taszítottaknak, ezért gyógyítja a betegeket, ezért bocsátja meg – már itt a földön – a
bűnöket, ezért áll az ember mellé a törvény előírásaival szemben, ezért eszik és iszik
az emberekkel, ezért fogja pártját a nyomorultaknak. S így Jézusban máris itt van Is-
ten országa; aki elfogadja örömhírét, az Jézus szavára és személyére teszi föl életét.

Tanítványai húsvét utáni igehirdetésén is áttetszik a földi Jézus eredetisége. Jézus
egyéniség. Nem vallási fantázia szülötte, nem illik rá maradéktalanul környezetének
egyetlen kategóriája sem. Nem a papi establishment tagja, feltűnően nőtlen, Isten eljö-
vendő országát hirdeti, amely azonban már itt van személyében. Nem politikai for-
radalmár, nem aszketikus szerzetes, nem jámbor moralista, nem írástu dó teológus. Nem
húzhatók rá korának sémái – mondja Küng. Közelebb áll Isten hez, mint a papok, a
világgal szemben szabadabb, mint az aszkéták, erkölcsösebb, mint a moralisták és for-
radalmibb, mint a forradalmárok. Jézusban tökéletesen fedi a gyakorlat az elméletet.
Éppen ezzel a példátlan azonossággal hívja ki maga ellen az egész vallási-társadal-
mi rendszert. Olyan Istent hirdet, aki segít a bűnösökön; magát többre tartja Mózesnél.
Úgy beszél és úgy viselkedik, mint aki Isten helyén áll és Isten tekintélyével cselek-
szik. Érthető, hogy mindenki szembefordul vele: istenkáromlással vádolják a zsidók,
politikai lázadóként végzik ki a rómaiak. Úgy tűnik, hogy végül még Isten is elhagyja.

Kudarcának félreérthetetlen jele a kereszt. Történelmi tény azonban, hogy alig va-
lamivel később nyíltan hirdetik Jeruzsálemben – ott, ahol megfeszítették és eltemet-
ték –, hogy a Megfeszített él. Új életre tett szert Istennél, vagy amint ők mondták:
Isten feltámasztotta halottaiból. A tanítványok hite nem vitatható el. Miként jutották
hozzá? A történelem azt mondaná: a zsidó gondolkodásmódból. Társadalmi kör-
nyezetük, vallási horizontjuk alakította ki bennük Jézus feltámadásának a hitét, s ez
a hit hozta létre Jézus megjelenéseit. A korabeli zsidók közül sokan hittek abban, hogy
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Isten feltámasztja a halottakat, de csak az idők (világ) végén, és akkor kivétel nélkül
mindenkit. A tanítványok nem így értelmezték Jézus feltámadását. Azt hirdették,
hogy – a világ megszokott menetének ellenére – már most megkezdődött Jézusban a
holtak eszkatologikus feltámadása. Meglehetősen merész állítás a mindennapos éle-
tét folytató világban! Abban is eltérnek hagyományaiktól, hogy egyedül csak Jézus-
ról hirdetik a végső események kezdetét. Aki a zsidó vallási felfogással akarja meg-
magyarázni az apostolok hitének a tényét, az adós marad a válasszal arra, hogy miért
üt el ilyen jelentősen ez a hit az általános zsidó felfogástól? Nem következik tehát a
Jézus feltámadásába vetett hit ténye a történelem menetéből: Jézus korának vallási
képzeteiből és társadalmi helyzetéből. A történelem itt túlmutat saját magán. A tör-
ténelmi tények – az apostolok hite – további értelmezést igényelnek, amelyre a törté-
nettudomány már nem képes. Ezen a ponton elértük tudásunk határát.

Aki elsáncolja magát a megszokott emberi tapasztalások mögé, aki csak azt tart-
ja valóságnak, amit mérni, ismételni, kísérlettel ellenőrizni lehet – ez a valóság -
kritérium milyen kísérlettel igazolható? –, aki nekikeseredetten nem akarja meg-
találni az élet értelmét, az valóban nem tehet mást, mint hogy üres fecsegésnek mi-
nősíti a jámbor asszonyok beszédét, s újabb tudományos konstrukcióval próbálja
megmagyarázni a – történetileg – megmagyarázhatatlant. Aki viszont kritikusabb
a történelem- és valláskritikusoknál, s ezért bízik a lét alapvető értelmességében mint
a kritika lehetőségének a föltételében – hisz a világot teremtő Istenben, aki felé a
történelem halad –; az intellektuális becsületességgel elfogadhatja az értelmesség
diadalát, amellyel beköszöntött az abszolút jövő: a számkivetés vége, az emberi vá-
gyak beteljesülése, a béke, a világosság és a szabadság végső győzelme. Az apos-
tolok hite történetileg megmagyarázatlan, sőt megmagyarázhatatlan jelenség; egye-
düli magyarázata Krisztus föltámadása.

Hogyan értelmezzük? Mit tudhatunk erről? Azt jelentené a föltámadás, hogy Jé-
zus ott folytatta életét, ahol abbahagyta? A tanítványok nem így gondolták: a föltá-
madással azt akarták mondani, hogy Jézus eljutott az Isten készítette dicsőségbe. En-
nek a beteljesülésnek a mikéntjéről keveset tudunk. A Feltámadott súlya nem mérhető
mérleggel – valószínűen nincs is súlya –, nem fényképezhető le, nem készíthető vele
televíziós riport. Még azt sem tudjuk – mondja Rahner –, hogy van-e feje vagy lába:
nem tartozik tapasztalati világunkba. Az apostolok a maguk módján tisztában voltak
ezzel. Nem beszélnek soha magáról a feltámadásról, hanem csak a saját élményeik-
ről, arról, ahogy megtapasztalták a megdicsőült Krisztust. Ők úgy mondják: megje-
lent nekik. Azt azonban hangsúlyozzák és életüket teszik rá, hogy szubjektív élmé-
nyeiknek és benyomásaiknak rajtuk kívüli, objektív oka volt: az a Jézus, akit látszat-
ra elhagyott Isten, él Istennél. Tanítása, viselkedése, szenvedése igazolódott. A kereszt
nem életünk átka, hanem üdvösségünk kezdete. A kereszttel kezdődik a szabadság,
az igazságosság, a szeretet, a soha meg nem szűnő élet országa. Jézus a történelem nyit-
ja, benne a történelem szörnyű kétértelműsége ellenére is megtalálható a lét értelme.

Mit tehetünk?

A Megfeszítettbe vetett hit kiengesztel Istennel és elkötelez az ember mellett: a ke-
reszten át vezet az út az élethez és a szabadsághoz.
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A keresztények nem találnak magukra – történelemben és társadalomban –, ha
megelégednek az igaz hittel (orthodoxia) az igaz cselekedetek (orthopraxis) nélkül.
Gyakran úgy tűnik, hogy csak a földi problémák fölött álló megdicsőült Krisztus-
ban hisznek. Az égi Krisztusba vetett hitük alapján felmentve érzik magukat a
földi Jézus követése alól. E felemás viselkedés, a társadalmi-történelmi cselekvés
elmulasztása a keresztény azonosság elvesztéséhez vezet: „nem a hitvallás, hanem
a mindennapi cselekedetek motívumai igazolják a hitet” (B. Shaw). Az „igaz hit”
legszilárdabb alapja az orthopraxis: a gyakorlat kipróbálja és igazolja az elmélet sú-
lyát, fontosságát, jelentőségét. Gyakorló kereszténynek szoktuk mondani azt, aki
megtartja egyházának előírásait, liturgikus és fegyelmi szabályait, magáévá teszi
és a közéletben védelmezi az intézmény érdekeit. A keresztény gyakorlat ennél sok-
kal tágabb, nem egyházi, hanem elsősorban világi tevékenység, az evangélium el-
sajátításán, belső és személyes birtokbavételén alapul: Krisztus követése az egyházi
közösségen kívül is, a keresztény ember személyes, emberi, családi, világi létében,
művészi, tudományos vagy politikai életében.

E gyakorlat alapszabálya nem az elkülönülés, hanem az együttműködés. A ke-
resztény gyakorlat csak úgy valósulhat meg, ha nyújt valamit, ami eredeti és egy-
ben összhangban van a társadalom legjobbjainak céljaival és tevékenységével. Ne
azt kérdezzük: mi olyat tehetünk, amit a többiek nem tesznek, hanem: mit tehe-
tünk velük együtt. Ha Jézus nem volt farizeus, s nem különült el a vámosoktól és
bűnösöktől, akkor nekünk sem kell féltenünk tisztaságunkat a közös tevékeny-
ségtől. Elméleti téren, párbeszédben vagy vitában nem mondhatunk le a hitünket
meghatározó megkülönböztetésről. A gyakorlat azonban éppen ennek az ellenke-
zőjét kívánja meg. Itt nem a kereszténység abszolút voltáról, nem egyedülálló és
páratlan világfelfogásáról, hanem az emberiség közös erkölcsi értékeiről van szó.
A gyakorlat célja nem az exkluzív megkülönböztetés, hanem az átfogó azonosság.
Hivatásos teológusok vagy keresztények szemében a dogmatikai különbség esik
nagyobb súllyal latba, az elkülönülésben látják a hit egyedül megfelelő formáját és
távlatát. Aki azonban kevésbé elfogódottan és sokkal őszintébben keresztény, nem
tér ki annak belátása elől, hogy a gyakorlat közvetíti a keresztény azonosságot.
Mit jelentenek hitünk szavai, ha nem realizálódnak valóságos életünkben?

A kereszt nyilvános esemény, „a kapun kívül” állt (Zsid 13,12); nem zárkózha-
tunk el a vallási individualizmus zárt ajtói és leengedett függönyei mögé. A keresz-
tény gyakorlat nem merül ki magánéletünk keresztjeinek öncélú szaporításában.
Oda kell mennünk, ahol éppen most feszítik keresztre az emberfiát. A tö megtájé-
koztatás korában senki sem mondhatja: „Nem ismerem azt az embert” (Mt 26,74),
akit mesterségesen tudatlanságban tartanak, emberi méltóságában meggyaláznak,
szabadságától megfosztanak, elhurcolnak, elűznek, elrabolnak, túszként kivégez-
nek vagy repülőgépen agyonlőnek. Az emberiség testének betegség-gócaiból szün-
telenül áradó fájdalomjelzések egyre több ember tudatába viszik át, hogy beteg az
egész test. Nekünk is fáj az idegen fájdalom, hacsak nem zárkózunk el tudatosan a
hírközlés elől. Aki a háztetőt javítgatja, annak eszébe kell jutnia, hogy másoknak
a házát is elragadta az ár. Aki álmatlanul hánykolódik, annak tudnia kell, hogy má-
sokat nem engednek aludni a szemükbe világító lámpák. Aki a pokolba kívánja a ha-
táridőt, mert sehogy sem akar sikerülni a cikk, annak gondolnia kell a gyári munka
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egyre gyorsuló tempójára, arra, hogy emberek milliói nem élhetnek munká juk köz-
ben saját ítéletükkel és nem gazdálkodhatnak szabadon erejükkel. A szüntelenül su-
gárzott információk otthonainkban jelenítik meg az elnyomást, a szenvedést, a be-
tegséget; lebontják a válaszfalakat, félrehúzzák a magánérdek függönyét. Az
emberiség központi idegrendszerében, a hírközlő eszközök hálózatában – emberek
és csoportok között – szüntelenül áramló impulzusok: jelentések és utasí tások tu-
datosítják, hagy olyan összefüggésben élünk, amelyben a másik valósága és helyzete
egyre kevésbé választható el saját helyzetünktől: az idegen fájdalom saját fájdal-
munkként sajog. Más emberek nyomorúságának és veszélyeztetettségének a tudata
relativizálja a saját helyzetünkre való reflexiót. A test mindaddig nem egészséges,
amíg egyetlen tagja is beteg. Ha észleljük az idegen fájdalmat, amely voltaképpen a
saját betegségünket jelzi, ha tudatában vagyunk annak, hogy a szabadság osztha-
tatlan, ha belátjuk, hogy saját állapotunk nem választható el az egész test állapotá-
tól, akkor keresztény feladatunk az, hogy oda menjünk, ahol a legveszélyeztetettebb
mindannyiunk közös és oszthatatlan sorsa.

Ne mondja senki, hogy: „nem értem, mit beszélsz” (Mt 26,71). Nem tehetjük meg,
hogy jámbor hazugsággal átértelmezzük a világ és az ember helyzetét. Krisztus ke-
resztjét árulná el az a hit, amely megelégednék a közvetlen vigasztalással ahelyett, hogy
valódi tettekkel a nyomorúság és a fájdalom megszüntetésére törekednék. A közvet-
len vigasztalás csak az egyéni szükséghelyzeten segíthet. Egyébként ideologizálja a
keresztet, s fegyverletétel: állandósítja a nyomorúságot. A világ és az ember sokféle
elembertelenedése láttán a keresztény gyakorlat „kritikus szolidaritás a fenyegetett hu-
mánummal” (Metz), bárhol is forog az veszélyben. A szolidaritás új szemlélete él az
emberiség legjobbjaiban, ma ez mozgósítja a társadalom erkölcsi energiáit. Ha a ke-
resztények magukra akarnak találni, akkor szolidaritást kell vállalniuk minden tö-
rekvéssel, amely szociológiai vagy pszichológiai elnyomása alól akarja felszabadíta-
ni az embert. A legtökéletesebben funkcionáló társadalomban is kellenek irgalmas sza-
maritánusok. Mindig lesz „egy ember”, akit kifosztanak, véresre vernek; mindig lesz-
nek elárult barátok, emberi méltóságukban meggyalázott asszonyok, öregek, betegek,
magányosak, akiket kifoszt a másik ember önzése vagy az elfogyó élet. A világ józan
szemlélete nem mentesít azonban társadalmi feladatainktól; még realizmus címén sem
zárkózhatunk megkövült individualizmusunk páncélja mögé. A felebarát csak töb-
bes számban konkrét, egyes számban elvonatkoztatás csupán. A Krisztus hirdette sze-
retet nem internálható személyek közti vonatkoztatási rendszerekbe; nem eshet an-
nak a példabeszédnek a fogságába, amely epizódként csak egy szempontból világít-
ja meg a szeretet történetét. Isten országának szociológiai kategóriája a „nép’’. A tö-
meg még nem nép, csak „tolong” Jézus körül, bár sokan „keresztülfurakodtak” hoz-
zá (Mk 5,21–34). Harminc év múlva több keresztény él Latin-Amerikában és Af rikában,
mint a többi három világrészben együttvéve. Egyedül Afrikában 350 millióra jósol-
ják az ezredforduló táján élő keresztények számát (Idoc-International, 1970/7). Jézus
megszánta az éhező tömeget (Mk 6,34-42). A technika csodálatosan megszaporított ke-
nyere még kiosztásra vár. Az éhező „pogányok” reménye elsőrendű termelési tényező,
a gazdag „keresztények” azonban még mindig nem akarják elhinni az evangélium-
nak, hogy a szétosztott öt kenyér maradékából tizenkét kosarat szedhetnek tele. A mai
szeretet vagy politikai is, vagy egyáltalán nem szeretet.
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Egyenlő életlehetőségek és egyenlő szabadság biztosítására irányul korunk etikai
áramlata: hogy mindenkinek legyen mit ennie, mindenkinek legyen mibe öltöznie,
hogy mindenki szabadon fejthesse ki alkotó tevékenységét s fejezhesse ki önmagát.
Krisztus nem intellektuális szemléletre szabadított fel. Ugyanakkor azonban a ke-
resztény szabadságeszmény nemcsak a megszokott társadalomkritika ismétlése
– mondja Metz –, hanem a lassanként megvalósuló osztatlan szabadság emlékezete.
Megszabadít a kozmikus és a társadalmi erők abszolutizálásától, és az imádság vagy
cselekvés hamis alternatívájától. A keresztény szabadság az imádságból meríti a vi-
lágosságot a társadalmi rövidlátással szemben, az imádság ajándékozza meg a kereszt
őrületének ésszerűségével, hogy széttéphesse a manipulált ésszerűség átláthatatlan
hálóját. Az imádság védi a szabadság érdekét, felhatalmaz az idegen szenvedés nyo-
mát követő szeretetre: az érdeknélküliség érdekképviseletére a társadalomban. Csak
az idegen szenvedés, csak az idegen szegénység, csak az idegen nyomorúság szün-
telenül sugárzott sötét üzenetén át hallható Krisztus szava a mai világban.

Miben remélhetünk?

Társadalmi gyakorlatunk közvetíti reményünket: Krisztus halálának és feltámadá-
sának emlékezetét. Aki remél, az visszatekint Jézus Krisztusra és belőle meríti az
egészen beteljesüli jövő bizalmát.

Miért oly nehéz azonosulnunk keresztény reményünkkel? Mert az abszolút jövőt
ideologizált örökkévalóságba száműztük. A remény – ha nem vesszük figye lembe di-
alektikus struktúráját – éppúgy ideologizálható, mint a vigasztalás. Igaza van az apos-
tolnak: „ki remélné azt, amit lát”? De hogyan reméljünk abban, amit egyáltalán nem
ismerünk? A remény nem a jövő záloga, hanem foglalója. Hogyan reméljünk Isten el-
jövendő országában, ha nem látjuk, hogy már közöttünk van (Lk 17,21). Közöttünk
van, ha a másik ember kedvéért le tudunk mondani arról, ami jog szerint megilletne
minket: ha köpenyünk mellé még köntösünket is odaadjuk. Isten országa közöttünk
van, ha képesek vagyunk hatalmunkat mások javára is fordítani: ha ezer lépésre kény-
szerítenek, elmegyünk kétannyira. Isten országa közöttünk van, ha az adósság behajtása
helyett ingyen megbocsátunk, ha az állandó irigykedés helyett a szeretet igazságára,
a hatalom akarása helyett a minden értelmet felülmúló békére törekszünk. Isten or-
szága nem társadalmi fájdalomcsillapító. Ha komolyan vesszük, minden más prog-
ramnál erőteljesebben utasít a történelem szolgálatára, az embertelenséggel szemben
humanizálásra szólít fel. Jó reménysége megvigasztalja szívünket, s megerősíti szó-
ban és tettben minden jóra (2Tessz 2,16). Állhatatosság (1Tessz 1,3), öröm (Róm 12,2),
nyíltság (2Kor 3,12), bizalom (Fil 1,20), kitartás (Fil 3,16) a remény gyümölcse. Velük
beköszönt életünkben az, ami a nélkülözhetetlen emberi teljesítmények ellenére sem
remélhető a tudomány és a társadalom haladásától, csak Istentől: a tökéletes igazság,
a teljes felszabadulás, a töretlen szeretet és az egyetemes kiengesztelődés országa.

„Joggal hihetjük, hogy az emberiség jövendő sorsa azoknak a kezében van, akik
meg tudják győzni az utánuk következő nemzedéket, hogy érdemes élni és remélni”
(Gaudium et spes, 31). Ha társadalmi gyakorlatunkkal visszaadjuk „a reményt azok-
nak, akik már hinni sem mernek magasabb rendeltetésükben” (Gaudium et spes, 21),
akkor mi magunk is tudunk remélni reményünkben. A remény is olyan, mint a sze-
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retet: képtelenek vagyunk remélni, ha nem remélnek bennünk. Reményünk arra az
egészen újra irányul, amelyet a jövőtől várunk. Ez a jövő nemcsak az élőké, hanem
a megholtaké is: a Krisztus halálában és feltámadásában elindult jövő válaszol a
halál provokációjára. Isten országa a szabadság és a korlátlan élet birodalma. Mi
nem abban remélünk, hogy az egyéni tudat azonosul a közösségi tudattal, hogy a
társadalom örök élete válasz az egyén halálára. Aki azt mondja, hogy minden élő rá-
szolgál a halálra, nem is gondol arra, hogy éppen Mefisztofelész szavát idézi: „denn
alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht” (Faust, 1340). Mi azt reméljük,
hogy – bár rászolgáltunk – mégsem pusztulunk el, hogy egyetlen ember sem él
hiába. Nemcsak abban az értelemben, hogy valamiképpen mindenki hozzájárul a
szabadság eljövendő országához, hanem abban az értelemben is, hogy minden egyes
ember – aki valaha élt, él és élni fog – részesül az ország áldásából. Ha a személy nem
különíthető el a társadalomtól, akkor a társadalom fennmaradásán túl a „személy
megmaradását” is fel kell tételeznünk. Mi a bizonyíték arra, hogy a személy csak
„objektív szellemként”, alkotásaiban marad fönn? Az emberek szellemi energiája
nem alakul át maradéktalanul objektív szellemmé. Milyen alapon állítható, hogy a
maradék elvész a halálban, hogy a szellemi energiára nem érvényes az energiameg -
maradás törvénye? Caesar becsvágya, Newton tűnődése, Bartók ihlete annyit sem
módosított anyagcseréjükön, mint néhány baktérium. Miért kellene feltételeznünk,
hogy a halálban megsemmisül az a roppant szellemi energia, amely az élőben sem
mérhető fizikai-kémiai úton? Mi oka lehet ennek a reménytelenségnek? Alapvető
pesszimizmus, előzetes kiábrándulás, egzisztenciánk gyökereibe befészkelődött ké-
tely, amely nem mer és nem akar bízni a lét értelmes voltában.

Nem feledhetjük azonban, hogy elsősorban mi, keresztények vagyunk felelősek
ezért a pesszimizmusért, mert ideologizáltuk az „örök életet”. Ez a veszély kezdettől
fogva kísérte a keresztényeket. Az Újszövetség legelső írása – a tesszalonikiakhoz írt
levél – után szinte azonnal meg kellett írnia Pálnak a másodikat, hogy figyelmeztesse
a fiatal egyházat az örök élet ideologizálásának a veszélyére: „aki nem akar dolgozni,
az ne is egyék” – mondja (2Tessz 3,11). A személy megmaradása nem kibúvó a földi
felelősség alól. A hegeli „fenntartó” ember – akit csak önérdeke vezet – nyugodtan
mondhatja, hogy a történelmi szükségszerűség nélküle is érvényesül, legyenek má-
sok a „világtörténelmi” egyének. Az eszkatológiai reményéhez hűséges és e hűség-
ben magára talált keresztény nem beszélhet így, mert tudja, hogy a visszahozhatat-
lan idő Isten ajándéka. Ő szabta meg életünk idejét: drága minden pillanata, egyik sem
pótolhatja a másikat. A múló pillanat az életünk véglegességét érlelő idő. Ha az em-
ber nemcsak mondja, hanem szívével is tudja, hogy csak egyszer él, és a halál nem az
élet vége, akkor nyomban nagyon fontos lesz minden a Földön; amit teszünk vagy el-
viselünk, aminek örülünk vagy amiért szomorkodunk, bármi, amivel foglalkozunk.
Semmi sem elhanyagolható, semmi sem nevetséges  apróság. Reményünk relativizálja
s ezzel abszolút értékűvé teszi életünket: a végre, az örökkévalóságra, egzisztenciánk
beteljesülésére vonatkoztatja. Ebben az abszolút értékké viszonylagosított életben min-
den fontos, súlyos és jelentős. Az eszkatológiai remény közvetít idő és örökkévalóság
között. Igaz, hogy elfordíthatja az ember figyelmét földi feladatairól, de el is kötelez-
heti a Föld mellett jobban, mint bármely más program. Nietzsche csak megismétli a
keresztény remény alapszabályát: „Testvérek, legyetek hűségesek a Földhöz.”
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Aki tudja, hogy Jézus meghalt a kereszten, aki Jézus keresztjét tekinti társa-
dalmi cselekvése normájának, aki a föltámadt Krisztusba és eljövendő országába
veti reményét, az magára talál, s behajtja keresztény azonosságának kinnlévőségét.

Felhasznált irodalom: Sören Kierkegaard írásaiból. Budapest, 1969, 413., 407. – I. Kant: Werke IX.
Berlin, 1910, 24. – Mérleg 5 (1969) 355–365. – H. Küng: Vigilia 35 (1970) 737–739. – Mérleg 5
(1969) 122–138. – K. Rahner: Schriften zur Theologie IX. Einsiedeln, 1970, 197–226. – J. B. Metz:
Vigilia 35 (1970) 916–818. – M.-D. Chenu: Informations catholiques internationales, n° 365 (1970)
19–21. – Idoc-International 1970/7. 25., 47–50.

(1971. április)

TÖRÖK ENDRE

Ki a szabad?

A lelki ártatlanságról. A legtöbb, amit valaki a szabadsága érdekében megtehet, hogy
megpróbálja jóvátenni az elkövetést, a bűnösséget, legyen az a magáé vagy a má-
soké. Mert teljesen csak az ártatlan egyén szabad, s mivel ártatlan, nem is kívánja
a szabadságot. Abban él. Nem ragaszkodik semmihez és nincs is szüksége sem-
mire. Ezért mindenhez valódi köze van. Ez, az életet az Istenség akaratából fenn-
tartó „hihetetlen” ártatlanság nem a paradicsomi állapot tehát, amely innen van a
tudáson, hanem tudáson túli létezés, lelki meghaladása az erkölcsileg kétségessé
vált világnak. Az igazi szabadság kívül esik a jobbára feloldhatatlan dilemmák
nyomorúságán. Természetes állapot, nem kell hozzá ész, érzelem vagy akarat. Az
ártatlanság a lélek számára: létezési forma, amelyben tisztának érzi magát. A belső
tisztaság érzése – amennyire ez földi körülmények között egyáltalán lehetséges –
egy sajátos szentségi fokozat, e tisztaság állítása pedig: a szabadság szentsége. E szent-
 ségi jegy nélkül az egyén szabadsága: rabság. Vagy az ész vagy az érzelem vagy
az akarat elsőbbsége által elgondolt szabadság ugyanis alá van vetve vagy az ész-
nek vagy az érzelemnek vagy az akaratnak. Természetesen lehetne és lehet is azt
mondani, hogy a lé lek ártatlansága maga is rabság, mert ártatlannak lenni látszatra
annyi, mint kivonulni a sátán által befolyásolt világból, amely tagadja az ártatlan-
ságot. Csakhogy ez esetben másról van szó: a szabadság szentsége szerint élő
egyén több a világnál, amelyért van, de amelynek nem engedi át magát. Nem en-
gedi át, mert a világot sötétség borítja, holott a világnak világosságra van szük-
sége. A szabadság szentsége: a világosság. Aki ebben a világosságban él, Isten or-
szágának szolgál, amely nem e világról való. Istentől származik, de az embereknek
adatott, hogy aszerint legyenek. „Isten országa nem jön el szembetűnő módon.
Nem lehet azt mon da ni: Nézzétek, itt van vagy amott. Mert Isten országa közöt-
tetek van” (Lk 17,20). Az, aki szabad, ekként, ennek jegyében cselekszik a világ el-
lenében a világért anélkül, hogy ezt képzelné vagy mondaná, sőt meglehet, nem
is tud róla. Mert csak az a szabad, aki nem gondol arra, hogy szabad, hanem ár-
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