
NAGY ARPAD

SZISZÜPHOSZ ÉS A KERESZTÉNY EMBER

Fontosságát mindig késve bizonygatja az ember - jóval születése után
és nélkülözhetetlensége látszatát csak rövid ideig tarthatja fenn. Nincs

pótolhatatlan ember. Bárki helyettesíthető az emberi közösségben. Amire
az egyik rájön, azt előbb vagy utóbb kitaláihatja más is; amit az egyik meg
tesz, arcra képes lehet embertársa is. Ha valaki eltűnik közülünk. olyan,
mínt egy kavics csobbanása a viz tükrén. Szétfutnak a gyűrűk, a hullámok
talán messze viszik az eseményt, de ezzel együtt minden elsimul - a folyó
lassú méltósággal tovább hömpölyög.

Lehet, hogy csak a nyugdíjas kor első szekatlan hónapjában, mert ki
lépünk a munka évtizedes ri.tmusából ; vagy talán a betegágyon, amikor 00
jaiukkal egészen magunkra maradunk; a céltalannak látszó igyekezet nyo
masztó légkörében, vagy éppen a nagy lelkesedéssel végzett tevékenység
lázában - hivatlan vendégként jelentkezik bennünk az élmény: "fölösleges
vagyok". Tolongó embertömeg sodrában, vagy az egyedüllét csendjében egy
szerűen meglepi az embert - mert védtelenek vagyunk - és csak nehe
zen veszünk tőle búcsút. Amit mond, az a szívünk mélyéíg hatol.

Az élményre mindenki a maga egyénisége és lehetősége szerint feleJ:
komor' némasággal, vagy felajzott kétségbeeséssel, Jean-Paul Sartre is beszá
mol egy ilyen nehéz órájáról: "Azon tűnddtern zavarosan, hogy végzek ma
gammal, s legalább egyet megsemmisitek így a fölösleges létezők közül. De
még a halálom is fölöslege> lett volna. Ezeken a kavícsokon, ezek között
a növények között, e derűs, mosolygó park melyén, fölösleges lett volna
holttestem, fölösleges a vérem. És fölösleges lett volna a foszladozó húsom
is a földben, mely befogadta volna, és fölöslegesek lettek volna végül még
Ietisztogatott, lehántottcsontjaim, fogakiként tisztára súrolt fehér csontjaim
is: fölösleges voltam az örökkévalóság számára." (A csömör. Köpeczy Béla:
Az egzisztencializmus. Budapest. 1966. 304.)

Ha nem is gondolunk öngyílkosságra - valami mégis rezonál bennünk.
Vagy talán csak egy magányos és túlérzékeny ember borzongása ez? Egy
betegesen önmagára koncentrált szellem költői megrendülése csupán? 
Valamiben mégis igaza v:an. A drámai színekkel festett kép és hétköznapi
élményeink !között rokonságet fedezünk fel. És ha elidőzünk ennél a kérdés
nél, arra is rájövünk, hogy ez nemcsak lélektani probléma. Mert azt meg
érezni és egy intenzív élményben megragadni. hogy "fölösleges vagyok",
nemcsak hiányos beilleszkedést jelenthet a mindenkori társadalom szer
vezetébe. hanem alapjáhan arra mutat - és itt kezdődik a filozófia -,
hogy létem önmagában indokolatlan, életem és tevékenységem nem szük
ségszerű, vagyis könnyen elképzelhető nélkülem a világ. Amit Robert
Escarpit az Isten szemére vet nyílt leveleiben: "Ön tökéletes, teljes, befe
jezett, áthatolhatatlan lény, nem tudja hát, milyen érzés, ha életünk kéi
vége a nemlétezére nyílik. Egy emberélet csupa léghuzat, és nevét mindig
a számra veszem, ahányszor csak a semmi szele kissé túl erősen fúj át lé
tezésem rácsos kerítésén." (Nyílt levét Istenhez. Budapest, 1968. 15-16.)
A fölöslegesség élményének gyökerei tehát emberi létünk mélyéig nyúlnak,
és a mai kor emberének éppen úgy szembe kell nézni ezzel, mint az eddigi
korok legnagyobb gondolkodóinak. Úgy i.s mondhatjuk: sajátos léthelyzetünk
kel adott örök emberi kérdés.
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l. A közÖS élmény bölcseleti megfogalmazása

A kérdés súlyát és egyetemességet jelzi az a tény, hogy bármelyik böl
cselőre vtekintünk az emberi gondolkodás történetében, ezrt mindegyiknél a
központi problémák között találjuk. Függetlenül a kort61,a gazdasági és
társadalmi rendszerektől - a kérdés újra és újra felbukkan, Az ókori görö
göket is gyötörte az a tény, ami Sartre-t kihozta so drából, amit Escarpít
panaszol és ami bennünket is nyugtalanít. A hétköznapi ember ezt mondja:
"eljárt felettem az idő", "viszavonulok", "nincs rám szükség", "fölösLeges
vagyok". A bölcselők ebben a tényben egyet látnak: a kérlelhetetlen fo
lyam, amit változásnak nevezünk, ami épít és rombol, megmutatja és el
tünteti a létet, lassan, de biztoslan elhordja a talajt lábunk alól. A változó
lét ritmusában hallanunk kell a szomorú dallamot: "kellesz" és "fölösleges
vagy".

Parmenidés.z például biztositani akarta magát egy súlyos tévedés árán
is. Annyira a lét pártjára állt, hogy tagadta a változást. útja logikus, de
megállapításában a valóságtól tökéletesen elszakadt. Azt mondta: "c'Sak a lét
gondolható - a semmi nem". Márpedig ami "volt" vagy "lesz" - az
"nincs", de az biztos, hogy aIét "van", mert gondolható. Ezért nincs válto
zás. A létre esküdött és ezért a "változó-lét" kisodorta őt a puszta gondo
lat Légüres terébe. it lét csak az ő fejében lehet szilárd és változatlan, mert
a valóságban csak "levő és eltűnő lét" van.

Hera1cleitosz abszolút változásnak látta a valóságot, és ez a szemlelet
magát a gondolatot pusztította el. Mert nemcsak "változás" van, hanem
"állandóság" is, nemcsak "folyam", hanem "part" is. A bölcselőnek pedig
az a feladata, hogy a fogalommal "megnyergelje" a létet. De az állandóan
változó lét melyík pontjára ültetheti fel a gondolatot - mint rohanó pari
pára a lovast -, hogy az Le ne dobja hátáról ?!

Platón csupán árnyéknak látta a bennünket körülvevő valóságot. Ezért
épített "ideákból" ,egy világfeletti világot. A valóságot két részre osztja: a
folytonosan változó s éppen ezért teljes értelemben létezőnek nem rnond
ható érzéki világra s a változatlan és örök érzékfeletti valóság világára; "a
mindig létező és sohasem létesülő és a mindig létesülő és sohasem létező"

valóság világára. Mindkét világnak valóságos léte van, de érthető, ha Pla
tón a változatlan és örökkévaló világot a változandóság érzéki világánál ér
tékesebbnek. becsüli. Azok a maradandó, érzékfeletti elvek, melyek min
dennemű létezés és megismerés előfeltételei - az ideák. Az ideák a teljes
értelemben vett létezők; az érzéki világ tárgyainak az ideákhoz képest csak
árnylétük Van. (Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban. Buda
pest, 1943. 105.)

Platón tehát az "ideák világában" veti meg lábát. Ide menekült a két
HCCÚ lét bizonytalansága elől. Pedig az embernek itt kell maradnia, a vál
tozás folyamától omladozó lét partján. Itt kell kiépítenie a változó léthez
igazítható gondolatokból a maga viszonylag biztonságos világát. Vagy az a
sorsunk, hogy ne legyen biztos otthonunk? Hová űz bennünket elfutó, tűnő

létünk, amit megtapasztalunk a fölöslegesség élményében?!

2. A "képtelen óriási Iéi ...."

Világosan látja Sartre: "... tudtam jól, hogy ez a Világ a Világ, mely
egyszerre csak egész csupaszon mutatkozott meg, és fulladoztam a dühtől

és gyűlöltem em a képtelen óriási létet. Még csak azt a kérdést sem tehet
te fel magának az ember, hogy honnan a csudaból jön ez a renger1Jeg min
den, vagy, hogy miért, is létezik tulajdonképpen a világ - holott lehetne
úgy is, hogy ne legyen semmi. A lényeg: a véletlenszerűség. Azt akarom
ezzel mondani, hogy a létezés meghatározásánál fogva nem szűkségszerű."
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A 'sarok olvasása közben menthetetlenül egy középkori dominikánus
bar-át jelenik meg képzeletemben, amint fekete-fehér csuhája felett kopa
szodó fejével rá:bólint erre az egzisztencialista panaszra. Es az nem furcsa
véletlen, hogy mindketten ugyanazt a tényt fedezték f>E~I, a kérdést ugyan
úgy látják, még a probléma megfogalmazása is azonos - legfeljebb a kö
vetkeztetésük más. Pedig az ateizmusát hangoztató Sartre éppen nem vá
dolható vallásos szemlélettel.

A dominikánus barát pontosan úgy tette fel a kérdést, mint Sartre:
"honnan a csudaból jön ez a rengeteg minden ... T" - ez az ősi a{érdós, ami
elől nem menekülhet el egyetlen gondolkodó ernber sem. "Holott lehetne
úgy is, hogy ne legyen semmi ..." Ezt már nem tolhatjuk félre magunk
elől. Mi is ilyennek látjuk a világot, sőt önmagunkat is, hiszen tudjuk. hogy
ehhez a világhoz tartozunk. Saját létünk és a világ létének értelméről van
szó. Itt meg ken állnunk.

A kőzópkori szerzetes nem fulladozott a dühtől és nem támadt benne
keserű gyűlölet, hanem a lét iránt érzett hálás optimizmussal meg volt győ

ződve arról, hogy az eléje zúduló valóság nem képtelenség, és a le" ..llap
vető kérdésére lehetséges emberhez méltó felelet. Sőt világosan látta: ez a
felbukkanó és eltűnő lét, ez a .,véletlenszerű" lét éppen arra való, hogy ki
húzza a talajt lábunk alól, bizonytalanná tegyen, kiűzzőri biztosnak hitt
kuckónkból, ne hagyjon nyugton és nekünk szegezze az ember les:mllyos~'t1:)b

kérdését. Azt is tudta, hogy a kérdés feltevése már nem tőlünk függ, hiszen
mi magunk is "ki vagyunk dobva" az értelmes lét nappalára. ahol nem
hunyhatjuk be szemünket többé és az elénk tóduló lét sem várja meg dön
tésünket. Össze vagyunk kötve vele, benne vagyunk és bennünk gyulladt ki
a mindenség félelmetes fclvamatában az önmagára tekintő, visszapillantó és
magyarázatot kereső értelem fénye. Szükségszerűen arra vagyunk ítélve, ez
a sorsunk, hogy a létre értelmes feleletet keressünk.

Az nem megoldas, ha a VégtEIenségig növeljük időben és térben ezt a
"rengeteg míndent". Ha rninden láncszem egy másikba kapaszkodik - már
pedig nyilvánvaló, hogy meg kell kapaszkodnia, mert csak igy Iétezhet 
vajon járható út az emberi értelem számára, ha a végtelenségig növeljük
a láncszemekei'?! Éspedig a lét szempontjából önmagukban indokolatlan
láncszemeket! Mert így az egyetlen láncszem kérdőjele a végtelenségig nö
velt lánc határtalan nagy kérdöjclévé nő a létezés okát kercső emberi érte
lem előtt. Ha létem és életem függ az előttem Iétezőtől -- márpedig csak
így létezem - akkor meddig és hová menekülhctek vissza kérdésemmel '?!
Kinek elég az, ha a kérdést a végtelenbe hajítja? Kinek jelenthet ez értelmi
megnyugvást?

Pedig nekünk itt és m.ost kell a felelet, hogy ne járjunk él ,.véldlen
szerüség" sötétjében, meg ne bénuljunk. és el ne menjen a kedvünk az
élettől. Álmokra és illúziókra nem építhetünk. Nekünk ma kell egy biztos
pont, még akkor is, ha nem vagyunk képesek azt értelemmel megragadni.
hanem csupán a helyes irányt mérjük be gondolatainkkal, és meghosszab
bítjuk azt hittel és reménnyel. Mert egy világos értelmi követelmény már
alapja lehet egy további bátor lendületnek.

3. Szlszüphosz mítosza

Albert Camus megpróbálja a lehetetlent. Kimondja: tudomásul kell ven
nünk, hogy minden igyekezetünk hiábavaló, fölöslegesek vagyunk, mert a
lét abszurd és az ember ennek tudomásulvétele által válik igazi hőssé. Sor
sunkat Szíszüphosz testesíti meg.

"Csak egy megfeszülő test roppant erőfeszítését látjuk, amint megmoz
dítja az óriási követ. Lüki, görgeti százszor az újrakezdett meredeken ...
látjuk a görcsbe torzulit arcizmokat, a kőhöz tapadt arcot, a segítő vállát,
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amelyre nehezedik az agyaggal borított tömeg súlya, a lábat, mely alátá
maszkja, a kinyújtott ikét kart, amely tartja a földdel teli két kéz emberi
biztonságát. Az égbolt nélküli térrel és tartam nélküli idővel mért hosszú
erőfeszítés legvégén eljut a célhoz. Szíszüphosz nézi a követ, mely néhány
pillanat alatt legörög abba az alsó világba, ahonnan ismét fel kell majd hoz
nia a csúcsra. - Érthető ebből, hogy Sziszüphosz az' abszurd hős. Szenve
délyei és gyötrelmei tették azzá. Az istenek megvetésével, a halál gyűlö

letével és az élet szerétetével hívta ki ezt az elmondhatatlan kínt, amely
ben az egész lét arra való, hogy semmit se vigyen véghez."

Az ember léthelyzete arra !kényszerítette Platónt, hogy az "Óperenciás
tengeren túl ..." tiszta, örök ideákból építsen egy csillogó "üvegvárat". Ö
oda menekült az állandóan változó, tűnékeny lét bizonytalan vtlágából.
Arisztotelész fejest. ugrott a lét folyamába és legalább abban bízott, hogy
sodrása értelmes cél felé viszi őt. Meg volt győződve arról, hogy az "üvegvá
rat" neki is el kell érnie. A középkor legnagyobb gondolkodójának élet
művét egy óriási gótikus katedrálissal szombolízálhatjuk: teljes súlyával a
földre nehezedik, de magasba törő lendületével a végtelenre mutat. Aquinói
Szent: Tamás ilyennek látta a tovatűnő emberi létet.

Ma sem tudun!k lemondani arról, hogya múló jelenből legalább egy
abszolút jövőt követeljünk. Értelmünk olthatatlan szomjúságával kívánjuk és
hisszük, hogy vár ránk az üveg,vár,amely már nemcsak a mcsevilágban
létezik, a biztos Pont, a Cél, ami mindazt indokolja, ami most történik.
Legyen Partja a hullámzásnak, adjon értelmet tűnékeny, lebegő életünk
nek, és így minden ember, a mai napon elvégzett munlkájával együtt fon
tossá lehessen, hogy senkit ne kínozzon az a tudat, hogy ő fölösleges.

Itt érti meg az ember Teilhard de Chardin gondolatát. Az állat vakon
előre megy a zsákutcában. beleveti magát a szakadékba. Az Ember sohase
tesz egy lépést se, ha tudja, hogy útja el van torlaszolva. Minél inkább
ember lesz az Ember, annál kevésbé lesz hajladó előre menni, hacsak nem
tudja, hogy végnélküli és elpusztíthatatlan új felé tart. Egy bizonyos ab
szolút burkoltan jelen van az emberi cselekvésben. Az Emberiség "életkedv"
nélkül megszűnne felfedezni, alkotni, tudva előre, hogy halálra van ítélve.
És minthogy életlendülete gyökerében lenne megtárnadva, az undortól és a
lázadás által széthullana és porrá cmlana.

Vannak, akik létük bizonytalanságából kiutat látnak az egyetemes ősz

szefogásban. az egyénnek a közösségre rendeltségében. De az egymásba kap
csolódó végtelen lánc gondolata nem ad sok vigaszt. Münchausen báró me
sés teljesítményét még akkor sem utánozhatjuk, ha társadalmi összefogással
próbálkezunk - nem emelihetjük meg magunkat hajun!knál fogva. Számunk
ra egészen világos a tétel: nincs az az intenzív emberi tevékenység, az al
kotásnak 'egyéni csúcsa, vagy a közösség szolgálatának hősi teljesícménye,
ami pótolhatná bennünk az alapvető hiányt - létünk nem áll a saját lábán.
Léthiányunk állandó és kikexülhet,etlen gravitációja minden szárnyalásunk
ban jelen van, és napról napra meg:tapasztalható. Létünk lebegő voltában
állandóan ott settenkedik a semmi, és az időre vonatkoztatva ez azt jelenti:
valójában nincs jelenünk, csak múltunk és jővőnk. Alattunk és fölöttünk űr

tátong még akkor is, ha sokan összekapaszkodunk, vagy óriási tutaj t ácso
lunk a lábunk alá.

Világnézeti különbségek ellenére, abban mindenki egyetért, hogy ezt a
létet, amelynek "két vége a ncrn'létezőre nyílik", amelyen a "semmi szele"
úgy fúj át, mint egy rácsos kerítésen ... valamilyen megoldással biztosíta
nunk kell. Ha már fenn ülünk a vonaton, igazolnunk kell azt, hogy nem
véletlenül történt így. Értelmes és emberhez méLtó Olim van az elindulásnak :
célja miatf maga az utazás is indokolt, és a szerelvény nem fut a semmibe.

. A léthiányban szenvedő ember végtelen éhséggel tekint a jövőbe. /vz
elért állomások soha nem jelentenek számára megnyugvást. "Folyton csa-



lódva sem hiszi, hogy ne volna még valami érdemes mmden eddigin túl.;"
Lételégtelenségét mohó vággyal vetíti előre, abszolútizálja a reményt, bele
teremti a jövőbe azt, ami a rnúló pillanatból annyira hiányzik. A "mélység
ből fölfele vágyva, meséket s látomásokat rajzol az egekre", mert átéli sor
sának tarthatatlanságát. Ez az a hajtóerő, amely az embert - túl az egy
másba kapcsolódó láncsoron - a valódi transzcendensbe űzi. Ez kényszeríti
az embert arra, hogy elfogadja értelmének "radarjelzéseit", ami a "gyenge
látási viszonyok" mellett komoly támpontot jelent a keresztény hitre kész
ségoes ember számára. Talán itt értheti meg bárki a keresztény ember állás
pontját.

i. A "nyiva hagyott ajtón" túl ...

A lét és nemlét, a nappal és éjszaka mezsgycjen állva tartjuk kezünk
ben azt a zsoltáros könyvet, amiből ezredévek óta erőt és biztonságot me
ritett az Ember. Ez már több mint értelmi követelmény. Itt már va teljes
emberi személy fordul a "túlsó partról" érkező jelzések felé. Az értelem
útjának irányába eső Titkot fogadja el az Ember a hit homályában.

"Kezdetben Te a földet teremtetted,
Az egek a Te kezedből szilletiek:
Elmúlnak mindezek - Te megmaradsz:
Mint ócska köntös úgyavulnak el,
Mindent, mint rossz ruhát, a változásnak adsz,
Te pedig ugyanaz vagy
E:s éveid nem fogyatkoznak el." (Zsolt. 101, 26-29.)

Így a keresztény ember végső biztonságát az értelmes, mindenható, sze
mélyes Isten adja meg, aki nyitva hagyta maga felé létünk ajtaját, aki ott
áll életünk "huzatos kerítésének" mindkét oldalán. Isten az Elindulás, az
Út és a végső Állomás. Talaj a lábunk alatt, összeácsolt tutajunkat ringató
Víz. Part minden hullámzás végén, és a naponként remélt abszolút Jövő.

Isten az, aki elindított, és Ö az, aki haza vár.
A keresztény hit megsejti Istent az emberlét kielégítetlen éhségében,

Ö jelentkezik a lét bizonytalanságának félelmében, és el nem égő csipke
bokorként lángol az emberi alkotás lázában. Isten rejtőzik az elénk tóduló
lét áramlása mögött és a bennünk feltűnt életben. Végső okként ott áll ér
telmünk követelményébe.n, megjelenik az emberélet alkonyán és a hitben
várt örökélet plrkadó derengésében.

Mindennek és mindenkinek fölösleges lehetek egy napon, de Isten az,
akinek mindig fontos vagyok, mert akarta létemet - személy szerint és
meg nem ismételt egyetlenként. Szabadon teremtő szereietében kaptam lé
tet, amikor a csillagkavaro viágegyetem forgatagában és az emberek milliói
mellett - mégis megszólított.

A hit az ember tudata a világban elfoglalt állásáról, mely öt bizonyos cselekvé
sekre kötelezi.

Tolsztoj

Valamennyi ember egyenlóségének elismerése elkerülhetetlenül alapja minde1t
vallásnak.

Tolsztoj.!
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