
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.
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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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tatlanságának szellemében hátsó gondolat nélkül, „számolatlanul” adja magát,
mintha csak a természete lenne.

�

Az ész paradoxona. Az észt a dolgokban való eligazodás szabadságának képzete
igazgatja. De csupáncsak az ész által vezérelt ember folyvást meghatározottsá-
gokba ütközik. Önmagában az ész szabadsága merő fikció még a választás szem-
pontjából is, amennyiben az ész nem választ, hanem választják. Látszatra az ész
megy a dolgok után, holott a dolgok jönnek az ész elé. Az ész a világ dolgaitól pro-
vokálva állandó kihívottságnak próbál megfelelni. Csupa paradoxon: úgy „visel-
kedik”, mintha fel lenne jogosítva az élet rendjének megteremtésére, mégpedig
egy kiterveltség alapján, többek között annak feltevésével, hogy az élet jogi aktu-
sok sokasága, s a jog által az ember maga képes magát szolgává vagy szabaddá
tenni. A paradoxon pedig abban van, hogy ember embernek a lélek szerint nem
adhat szabadságot. Ezt a szabadságot, amely szakrális szabadság, senki nem ve-
heti el a másiktól. Azt gondolhatnánk, hogy a lelkiismereti szabadság – mint jogi
követelés – méltó magasságba állítja az egyént. Csakhogy e szabadság önmagának
teszi ki az embert, s ezzel olyan törékeny erő, mint a lelkiismeret, gyakran éppen
a sátán martalékaként jelentkezik. A teoretikus gyilkosok világa, amelyben majd
egy évszázada élünk, éppen a lelkiismeretre – a bűnbe esett lelkiismeretre – építve
csábítja magához az embert. Viszont Isten arra szólít, hogy lelkiismeretünkben
nem csalatkozva vezessük életünket, s törekedjünk a lehetséges legkisebb bűntu-
dattal meghalni. A lelkiismeret szabadságát tehát lehet és kell is törvénybe iktatni,
de ez önmagában mit sem jelent. Ha a világ ítélet alatt áll, márpedig az alatt áll,
akkor az ember elé jövő dolgok, a függések rendszere a szakrális szabadság helyett
a szabadság káprázatát teszik szabadságnak. E félresiklás hatása alatt az ember
úgy gondolja, hogy több a dolgoknál, miközben a dolgok uralkodnak rajta, vagyis
„birtokolják” a lelkiismeretét. Magát a dolgoknak alárendelő egyén a dolgok rabja.
Ragaszkodás a függéshez, amelyben a lelkiismeret hajlékonnyá válik, s az ember
nem is veszi észre. Civilizált államban, úgynevezett jogállamban első tekintetre
semmi sem gátolná, hogy az egyén szabad legyen a lelkiismeretében. De az ész,
amely törvénybe iktatta a jogállamot, el is veszi tőle a szabadságot mint szentsé-
get. Állampolgári jogként adja, mintha ember adományozhatná azt, s nem Isten-
től való adomány lenne. A szabad ember Isten által szabad, ekként gondolkodik és
él, nem pedig az államhatalom akarata szerint, legyen az totális vagy a legjobb,
„ideális” esetben parlamentáris demokrácia. Mivel az ész mindent meg tud ma-
gyarázni, már ami az ember és ember közötti viszonyokra vonatkozik, a lelkiis-
meretet is képes maga alá gyűrni. És ez meg is történik, ha a lélek nem eléggé éber,
ha nem vigyáz úgy önmagában Istenre, mint magamagára, ezáltal ugyanis legfő-
képp a megváltottságára vigyáz, amelyről oly gyakran meg szoktunk feledkezni.

�

A szabadság botránya. De nem csak az ész működik úgy, mintha még nem történt vol-
na megváltás és mintha nem emiatt állna ítélet alatt a világ. Hasonlóképpen tagadja
a szabadság nevében a szabadságot az ember érzelmi élete: a benne megbú vó bes-
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tiára hallgatva az ösztönök korlátlanságát az egyént megillető erőnek tartja. Gúnyolja
az ártatlanságot, amely a szeretet által független az önkényes érzelmek irányításától,
s független a szenvedélyekben önmagát kitüntető szabadságtól. A sza badság szent-
sége helyett a szabadság mint botrány jelentkezik, mégpedig elsősorban a test, az
érzékszervek révén, holott a tanítás az, hogy „Jaj a világnak a botrányok miatt! El-
kerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki bot-
rányt okoz. Ha a kezed vagy a lábad botrányt okoz, vágd le és dobd el. Jobb cson-
kán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre ke-
rülnöd. Ha szemed okoz botrányt, vájd ki és dobd el, mert jobb, ha egy szemmel
bemész az életre, mint ha két szemmel a pokol tüzére vetnek” (Mt 18,7–9). De nem-
csak a kéz, a láb és a szem van kitéve annak, hogy botrányt okozzon, hanem a száj
is. Kísértő szavak özönével árasztja el a világot, melyek botrányt keltenek, s lassanként
nincs más szó, csak a botrányos. Az ártatlanság mint a tökéletesség egyik legfőbb
jegye felől nézve, az emberi nyelv felett soha nem volt akkora hatalma a gonosz-
nak, amekkora manapság. Nyelvvel élni, beszélni jobbára csupán alkalom a ha-
misságra. Az irodalom „beszéde” is sokszor alig több a szabadság botrányánál: üres
szabadság. Többnyire semmit sem mond, miközben kérkedik, hogy tudja, mi az igaz.
Láthatólag végképp tűnőben van, hogy feljogosított szavakkal kapcsolatot tartson
föld és ég között. A művészetből általában is szinte kihunyt már a szakrális vonás
mint számára felajánlott isteni adomány. E veszteség folyományaként nemcsak az
ész rabságának vagyunk tanúi, hanem a művészet rabságának is, amennyiben a rab-
ság ellen rabként tiltakozik. Az ember belső vergődését kifejezve, magasabb vi-
szonyítási pont híján, önlétében vergődik maga is. Esetenként hírt ad ugyan iste-
ni többletéről, de fő irányát tekintve az élet szennyezettségét úgy mutatja, hogy nem-
igen tud vele mit kezdeni, képtelen lévén a lélek bukásait a szakrális szabadság ne-
vében felülmúlni. Az ember megromlott érzelmi kultúrája elszakította a köteléket,
mely a művészetet az Istenséghez, és ezzel a természeti világhoz fűzte. Érthető hát,
hogy ez a világ – főként a második világháború után – majdhogynem kikerült a mű-
vészet, kivált az irodalom látóköréből. Negatíve tudatja, amiben vagyunk, a ter-
mészettől való elszakadásban a szabadság botrányát, illetőleg a rabságot, mivel most
ismerjük fel: a természet erősebb az embernél és visszaüt. Az ember kiesett a ter-
mészet kegyéből, s a természet ujjal mutat reá: az ember elvesztette lelki egyensúlyát,
s ez részben önhittségéből ered. Dúló ösztöneivel a természet ellen fordul és meg-
rabolja azt. De ezáltal saját magát rabolja meg nemcsak úgy, hogy a világ kiürül kö-
rülötte, hanem még úgy, hogy maga is kiszárad, megfagy. A természettől kapott él-
tető nedvek nélkül a lelke olyan lesz, mint amely csupán test szerint létezik, s nem
megfordítva, miként „normális” lenne, hogy a test a lélek temploma. Az ártatlan-
ság szabadságával szemben a gonosz által sugallt szabadság az ész mellett a test
révén is kelepcébe csalja az embert. „A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapon-
gás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, vi-
szálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyil-
kosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam,
most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A Lé-
lek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény” (Gal 5,19–23).
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�

A pusztító akarat. Annak nevében, ami ellen Isten törvénye szól, senki nem lehet
szabad, még ha éppen a megszegésében látja is a szabadságot. A megszegés
ugyanis már eleve feltételezi a törvényt. Viszont ezt semmiféle földi akarat nem
képes áthágni úgy, hogy ne legyen előbb-utóbb átkos következménye, ne nyilvá-
nuljon meg, ami titokban volt, ne legyen tapinthatóvá és láthatóvá a kísértés, ame-
lyet legkivált az akarat szabadsága vált ki az emberben. A kísértés pedig az, hogy
az ember megteheti, amit akar: a világ ura. Akár a történelmet, akár a tudomá-
nyos-technikai fejlődést nézzük, ez a tudat egyre erősebb, sőt mintha általános is
lenne a közgondolkodásban. Mivel az erőszak és az akarat korunkban igen gyak-
ran rokon értelemmel bírnak, az erőszak bűne alól az ember mintegy felmenti
magát, törvénynek tekintve a bűnös akaratot. A szabad akarat ilyen kiforgatása a
gonosz által, akárha azzal is, hogy a jó, a szeretet vagy az önmegtartóztatás erősza-
kát sugallja az embernek, önmaga tagadásába fordul. Létrehozza az erkölcsi zsar-
nokságot vagy a zabolátlanság szabadságát, ami az erőszak elutasításának hat, pedig
nem más, mint a gonosz felülkerekedése az emberen. Az akaratnak ez a szabadsága:
pusztító szabadság. Teret nyit az emberben rejlő szörnyetegnek. Megszállva a szabad
akaratot, istenként mint Isten kihívása működik a személyben. Isten törvénye he-
lyett megalkotja a maga törvényét, miközben nem veszi tudomásul, hogy Isten tör-
vénye az, ami ellen nincs törvény. S ami ellen nincs törvény, az a szabadság.

�

„Vezessen benneteket a lélek”. Az ártatlanság önszántából, az akarat erőszaka nélkül
hordja Isten törvényét. Ezzel voltaképp már nem is a törvénynek engedelmes-
kedve teszi, amit tesz, mert nem a törvény szerint él, hanem a törvényen belül. Nem
viszonyítja magát a törvényhez, mert nincs miért viszonyítania. Törvényen belül
élni annyi, mint szabadnak lenni attól, ami ellen van törvény: ami Isten szándéka
ellen hat, az a lélek érdeke ellen hat, és a világ érdeke ellen is, amely szintén e tör-
vényen belül lehet csak szabad, különben abban létezik, amiben létezik, a gonosz
hatalmában. De ha „a gonosz hatalmában van az egész világ” (1Jn 5,19), hogyan
lehet törvényen belül? Lehet-e egyáltalán? Ez Isten titka, aki teremtménye és kép-
mása, az ember felé törekszik, és az emberé, amennyiben felfogja, hogy „Isten Fia
eljött és megadta nekünk az értelmet ahhoz, hogy megismerjük az Igazat” (1Jn
5,20). Mivel pedig az egyedüli tisztaság a belső, mert „belülről, az ember szívéből
származik minden gonosz gondolat” (Mk 7,14–23), nincs is más szabadság, mint
amire Isten hívja az embert: igaz személyként élni az Igazban. „Vezessen benne-
teket a lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek” (Gal 5,18). Az Isten által
felkínált szabadság: boldogság a léleknek. Ezért is az egyedüli szabadság. Minden
más, az emberi ésszel kigondolt szabadság: téves szabadság. Boldogtalanság a lé-
leknek. Mert nem lehet a lelke szerint boldog az, akinek nem az örökkévalóság az
élete mértéke.

(1990. december)
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