
"KOVÁCS ISTVÁN

AZ ElVIBER LEHETŐSÉGEI

A történelmiség, mínt filozófiai szakkifejezés, ott válik a legnagyobb jelentő

.ségűvé, ahol többé már nem az "állandóan meglevő" ellenfogalma. hanem az em
beri egzis~tenciaátfogó létezési módját jelöli. Ez már az "állandóan meglévőt"

is magába foglalja, mint emberi létezési formát. Ilyen értelemben mondja Husserl,
hogy a fenomenológia feladata, hogy minden tárgyi érvényességet a transzcen
dentális tudat abszolút történelmiségéből vezessen le. A tudat abszolút történel
misége a transzcendentális "Én" létmódja. Heideggernél a történelmiség az em
beri lény gyökeres időbeliségét fejezi ki és az egész Iétkérdést átfogja. Nála a
történelmiség alap-megállapítás: nem azon alapul, hogy az emberi lénynek törté
nelme van, hanem éppen fordítva! Azért lehet történelme, mert alapvetően idő

beli és történelmi jellegű. A történelmiség tulajdonképpen "megelőző meghatoiro
zottsáq", amelyben az ember saját magát határozza meg; feltárja tulajdonképpeni
létezésének a lehetőségeit. Létezésének a lehetőségeit, amelyeket örökségként ka
pott!

Ilyen értelemben használja a kifejezést Max J.I/lüller, a müncheni egyetem filo
zófia professzora, Zur Problematik eínes ,Christlichen Menschenbildes' című ta
nulmányában. A szó használata azonban másoknál korántsem egységes. Ezért írja:
"Ma annyit beszélnek a .történelmíségről', de legtöbbször csak változásra, rela
tivitásra, dinamíkára, evolúcióra vagy haladásra gondolnak. Nem veszik ügye
lembe a valódi történelem kapcsolatát a megtörtént eseményekkel. azok végleges
formájával s az azokat reálisan meghatározó lehetőségekkel. A valódi történelem
a szabadság kötődése a tényhez, a faktumhoz. Ezek a tények megtörtént részek ből

állnak, amelyek már a múlt tényezői, de jelentőségük szerint a jelenben kell len
niük. Ez a hatékony jelenlét a hagyomány, a tradíció. A jelen tényezői viszont
a jövőbe mutatnak: ezek a történelmi helyzet tényleges lehetőségei, s mint le
hetőségek, meghatározzák a jövendő jót. A puszta tények normatavitása (Norrnatí
vitat des Fakllischen) a történelem lényeges vonása. Ezért a történelmiségnél is
igen fontos."

A történelmi jelenség, az esemény, hármas kapcsolatban van a történelem
egészével: a múltra támaszkodik, a múlt az előzménye, a múltból kap ösztönzé
seket. A múlt adottságainak a [elerire is hatá folytonosságá : a hagyomány, a tra
díció. Az esemény a jelenben van, itt és most valósul. Térben és időben határoltan
áll fenn, de megmaradása csak viszonylagos. Meghatározott alakban jelenik n.eg:
intézményesítetten, institucíonali~áltan. Az eseménynek tartama van, de soha
sem örök, sohasem időtlen a fennállása. A jövő felé mutat. Mindig készen kell
állnia arra, hogy megváltozzék. hogy átadja helyét a történelmi újnak. Ezt a sza
kadatlan változást, állandó új-kezdést megújulásnak. revolúciónak nevezzük. E há
rom ismérv egymáshoz való viszonya, azok míndíg új meghatározása az ember
történelmi létének k ü l s ő nermája. Belső normára a szabadság. Tradíció, in
stitúció és revolúció oly szoros egysége figyelhető meg a kereszténységben, hogy
M. Müller "minősített értelemr-ben, vagyis a legtörténelrnibb történelemnek ne
vezi a kereszténységet.

A második isteni személy a történeti Jézus alakjában belépett a történelembe.
üdvözítő ajánlata az apostolok és követőik. a püspökök, papok és diakónusok út
ján megszakítátlan folytonosságban jut el hozzánk. Ugyanez a folytonosság figyel
hető meg a hatalom átadásában lis. A Krisztus által alapított intézmény, az egy
ház teszi ezt jelenlevővé világunkban. Ezént nevezhetjük K. Rahnerral "ős-szent

ségnek" az egyházat. E mindig jelenlevő intézmény állandó megújulásban a
míndent megváltoztató és felforgató eszkatológia felé fejlődik. .

Bár a történelmiség az egyes emberi lények jellemző]e, mégis az egyesek ese
tében nem valósulhat meg, csak együttesen. Kőzösségi volta fokozottabban nyil
vánul meg, ha az egész történelem folyamatát tekintjük.

A történelem szoros kapcsolatban van a szabadsággal. Erre utal az idézett
tanulmány alcíme is: "Töredékek a szabadságról szóló traktátusból". M. Müller a
szabadságot két tétel szembeállításával írja le.

Az első tétel: a szabadság szubjektivitás. A szabadság meghatározatlanság és
más által való meghatározhatatlanság. Távol lenni míndentől, mínden fölé emel
kedni, semmibe sem bonyolódni. Tulajdonképpen abszolút reflexió: mínden pilla-
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natban megítélhetern magamat, azaz saját magamat tehetem saját ítéletem tár
gyává, s ezáltal saját magam fölött állhatok. De éppen így szemben állhatok
minden kívülről jövő "más"-sal is: azt tárgyiasíthatorn, megítélhetern. és így ki
vonhatom magamat uralma alól. A reflexió minden fenyegetést, ijedelmet, meg
lepetést semlegesíthet a tárgyiasításban ; rákérdezéssel pedig, mínt a kérdés tárgyát
aláveti a kérdezőnek. De ezt a rákérdezést ismét megvizsgálhatom, értékefhetem,
megítélhetem. S ez így mehet vég nélküli, érinthetetlen sorban. A szabad lény
minden kapcsolaton felülemelkedhet: rákérdez saját elkötelezettségére. azt mea
ítéli, és ezáltal egyúttal kötetlenné is válik - visszalép. A szabadság tehát abszo
lút lehetőség, abszolút távolságtartó, alakot nem öltő, kötetlen reflektáló szubjek
tívitás.

A szembenálló tétel: a szabadság objektivitás. Ez az előző tétel másik olda
la. Ahhoz, hogy a reflektáló szubjektivitás alany lehessen, nem maradhat puszta
lehetőség. Bár minden kötöttségtől mentes akar maradni, mégis. vállalnia kell a
végességét, a meghatározottságot, az objektivitást. Csak így élhet szabadságával.
R. Guardini szerínt "az élet az önkifejezés megformált aktusa"; csak formában
nyilvánulhat meg, csak formában jelenhet meg, csak formában létezhet. Ha azon
ban az élő csak egyetlen formát vesz fel, csak egyedül úgy létezik, ha csak jelenlegi;
akkor elveszti saját magát, "megalvad", megrögződik. így, amiben az élet megje
lenik, az lesz annak halála. Halál helyett mondhatunk elídegenedést is. Mindkét
kifejezés azt jelenti, hogy az az élet nem valódi, nem igazi.

Az emberi szabad élet kettős zsákutcaját írja le S. Kierkegaard Halálos beteg
ség című művében: a romantikus és a nyárspolgári életszerűtlenséget, Nem valódi
szabadság az. amelyik nem határozza el magát munkára, puszta lehetőség, tiszta
"szellemi" akar maradni korlátozó megtestesülés nélkül; nem akar szert tenni
tényleges alakra, és nem akar éppen erre az alakra szűkülni, Ez a típus elker-üli
a kapcsolatot a ténylegessel ! De az a szabadság sem igazi, amely minden tettével
egy alak, egy forma, egy intézményes szabályozás tokjába húzódik. Ezáltal minden
ki számára kiszámítható, meghatározható lesz, és mindenkinek készségesen rendel
kezésére áll. Az állandó önkritikus magatartást elkerüli, és míndenki felé való fe
nyegető nyitottságát, az egy forma szűk bizonyosságát előnyösebbnek tartja. Vélet
len jelenlegiségét pedig öröknek gondolja. A "romantikus" megmarad a történelem
mentes, örök, üres lehetőségben; a "nyárspolgár" pedi~ a beszűkítetc történelmi
jelent azonosítja az örök tartam korláttalanságával. Mindkettő történelem nélkü
li lesz.

A történelem részben éppen az, hogy a végtelen szabadság vállalja a véges
séget, a nem szükségszerű alakban való megjelenés útján. Tehát az abszolút sza
badság a végességet választja. Másrészt viszont tisztában van e lerögzítés relatív
tartamával. és éppen a jelen viszonylagosságát akarja; vagyis a jövőt, a tovább
meneteit egy újabb megjelenés felé.

A történelem Isten és az ember szabadságából ered. A szabadság eseménye.
Egyszerűen: tény! Például: a zsidóság ószövetségi történelme nem szükségszerű,

Iliten kiválaszthatott volna más népet is; s a szövetséget megköthette volna más
formában is. Mégis így történt. Tény! Erre utaltunk abevezetésben: "a valódi
történelem a szabadság kötődése a tényhez, a faktumhoz." Ezért olyan lényeges
tulajdonsága az emberi egzísztenciának a történelmiség. Tulajdonképpen a sza
bad döntés, az örmreghatározás lehetőségét értjük rajta, a külső szükségszerűség

gel szemben. M. Müller szerint "sokkal találóbb az a meghatározás, hogy Isten az
abszolút szabadság, mint az, hogy abszolút szellem. S az embert is jobban megha
tározzuk. ha azt mondjuk, hogy az ember véges szabadság, azaz történelmileg
megszabott és megkövetelt ön alakítás, mintha kijelentjük, hogy test és lélek ősz

szetétele."
Az emberi szabadság formálisan független, anyagában azonban függő. Tehát

nem teremt, csak átalakit: produktív átalakítás és objektív átformálás következ
tében létrejön a mű, Ez a mű egyúttal önmagunk megformálása is.

M. Scheler mutatott rá, hogy az ember sohasem akarhatja saját magát közvet
lenül, bár cselekedeteinek végső rugója mégis önmaga megvalósítása. Az ember
sohasem lép szembe közvétlenül önmagával. Mi csak tetteink által, a gyakor
latban nyerünk alakot. Az önmaga bámulásban eltűnik minden körvonal. Az én
ábrázatom magarn és mások számára a rnűben jelenik meg. Ez a mi történelmi je
lenünk. Tehát jelenlétemet a teljesítmény objektivitása közvetíti. azaz jelenlétem
mindig megjelenítés. "reprezentáció". Ilyen értelemben életünk is mű. Ezért be
szélhetünk életalakításról. A pedagógia míndíg tudta, hogy az általános emberi,
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azaz "az ember" eszménye alapján nem tud nevelni. Az általános, időtlen, világ
feletti idea az ebben a világban, változó körűlmények között, most élő emberre
hatástalan. A szabadság feladata nemcsak egyszerű döntés, beleegyező vagy eluta
sító válasz a míndíg nyilvánvaló, azonos "kell"-re. A szabadság nem reprodukció,
hanem sokkal inkább produktív elképzelés, fantázia, amely létrehozza a most ér
vényes képet, megteremti a megvalósítás most kötelező struktúráját, a most meg
kötő alakzatot, amely azelőtt csak lehetőség volt, és amelyet a jövőben új, más
megkötő alakzatok fognak felváltani. így a tiszta érzékelés mellé odalép az el
képzelés teremtő tapasztalása, amely előállítja az aktuálisan kötelező normát. így
lesz "az emberkép" eszményi egységéből az emberképek tényleges sokasága.

A keresztény ember életét sem képzelhetjük el egyetlen kép utánzásaként.
Amikor a keresztény életet Krisztus utánzásának. "imitatio Christi"-nek mondjuk,
akkor sem csak egyetlen képre gondolunk. Nekünk nem Krisztus képét kell utá
noznunk, hanem Ot magát kell követnünk ! O számunkra nem kép, nem előkép,
hanem útmutató, vezető, aki előttünk jár, akivel együtt kell mennünk, együtt kell
haladnunk. O a mi jelenünkbe hozza a Golgota múltját és az ,,0 országának"
jövőjét. Tehát nem egy realizálandó idea, sem egy utánozandó kép határozza
meg a keresztények életét, hanem a Krisztussal való együtthaladás a közös múlt
ból, a közösség jelenén át a közös jövőbe. Ehhez viszont találkoznunk kell Vele.
Az ószövetségi Isten a szövetségben és a törvényben találkozott az emberiséggel.
Jézus Krísztussal viszont mí is találkozhatunk az O egyházának alakjában.

Nem egy holt kép szabadságunkat megbénító lezártságán, hanem Krísztussal
való történelmi és személyes kapcsolatunkon alapul életünk keresztény volta.

M. Miüler "a képnélküliség útján" jut erre a következtetésre: nincs leíró
embereszrnény, csak normatív, aminek meg kell felelni. A normatív eszme a sza
badságot jelentheti, minden előzetes, külső meghatározottság nélkül. Ez a sza
badság az ember természete, az ember lényege. Az ember minden önmegvalósítása,
eltárgyiasítása, objektivációja, nunden konkrét megjelenése, időben meghaladotta
válik. A lehetséges szabadsággal szemben mindig kevesebbnek bizonyul. M. Mül
lernél a meghaladott szabadság a "kép". Ezért fordul vele szembe.

Az emberi egzisztencia azonban igényli a képet, mert; megjelenése nélküle
nem valóságos. A kép az ember jelenlétéhez gyakorlatilag szükséges ; de ez nem
a priori szükségszerűség, nem metafizikal szükségszerűség, A kép mindig egy
meghaladandó. felülmúlandó történelmi követelmény, amelyben az ember míndig
jelen van. Tartalma tehát a jelenlét, amely mindig konkrét, történelmi, pillanat
nyi és töredékes; tartamban és kiterjedésben viszonylagos jelenlét. M. Müller sze
rint az ember teljes természete és lényege azonban a képnélküliség, amely át
fogja a lehetséges szabadság egészét. Más szóval: az ember egy meghatározott
jelenben sem tudja önmagát végérvényesen meghatározni. Ezért mindig képalkotó
és képromboló is egyszerre! Minden új önmeghatározás magában foglalja a régí
tagadását. Az embert nem tévesztheti meg a maga vázolta kép, mert az mindig
kevesebb összlehetőségeinél. A döntésben realizált szabadság a szabadság tárgyi
oldala. Az ember lényege, természete azonban a szubjektív szabadság, amely akkor
valósul meg, ha elért szabadságát (megvalósított lehetőséget) míndíg újra fel
adva, ismét felvázolja önmagát; azaz nyitott az úiabb lehetőségek felé. Az ember
mindig átveszi magát a múltból (tradíció), megformálja (institúció) és mindíg
meghatározza önmagát, amivel előző állapotát hatálytalanítja, meghaladja, újjá
alkotja (revolúció).

Az ember mindig valahogyan van; de mindig másként van, mint ahogy len
nie kellene. Az ember természete, hogy a "kell" felforgatja azt, ami "van". A
"kell"' és "van" feszültsége az emberi szabadságra utal. M. Müllernél a "kell"
a minta, s a "van" a kép. Ebből következik, hogy az ember sohasem létezik tel
jesen; mert ahhoz képest ami, mindíg valaminek még lennie kell. Ugyanakkor
önmaga mintája, de történelmísége miatt ez a mínta elérhetetlen számára. Mi
vel mindenki önmaga mintája és önmaga képe is, következik, hogy az emberi
természeten belül egybeesik a "kép" és a "minta"; hiszen a kettő közöttí különb
ség csak időbeli. Vagy mégsem cserélhető fe~ a "kép" és a "minta"? De ebben a
rendszerben felcserélhető, meot mánden "kép" egy meghaladott "minta", s minden
"minta" egy meghaladott, meghiúsult "kép" terméke. M. Müller tisztában van
a képnéilküliség tarthatatlanságával. amt végső soron az autonóm ember tartha
tatlansága. (Az "autonóm ember" Kant embere, aki ismereteit, törvényeit, eszmé-·
nyeit önmagából rnerítd.)
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Mi mozgatja, mi tartja fenn, mí táplálja ezt a folyamatot? A "soha, csak és
már ,itt' levőnek" a követelménye, azaz a történelmiség. A történelmiség kívá
nalrna, hogy a kép mulandó legyen, s a kép mulandósága az oka, hogy az embert
nem lehet "az ember" mintakép szerínt nevelni. A "fejlődés" vázlata: a világ
feletti, örök platóni idea helyett, amely míndíg azonos és ismétlődő megvalósí
tásra késztet, az eszmények tényleges sokaságát javasolja; majd ezen is túlha
ladva a képnélkülíséget találja a legmegfelelőbbnek, amit tulajdonképpen egynek
vesz a szabadsággal.

Miután M. Müller megállapította, hogy az ember lényege a képnélküliség. s
a képiség csak átmeneti szükségből felvett [ele az emberi egzisztencíának, amelyet
mindig át is alakit, az Ószövetségből is bizonyítja tételét: Isten is "képnélküli".
De Isten valóban képnélküli ! Mert abszolút eredeti, senki másra vissza nem ve
zethető, másból le nem vezethető létező. Abszolút végtelen, mással meg nem ha
tározható. S megtiltotta az embernek, hogy másban ábrázolja. A kínyilatkozta
tásban mégis "kép"-ben jelent meg, történelmi formában. Isten képnélkülisé
ge és képi formában való megjelenése egyformán Isten abszolút szabadságáról
és hatalmáról tanúskodik. Az Oszövetség első lapjain azonban van egy Isten-kép,
amit nem ember, hanem Isten készített: az Ember. Tehát nem Isten képnélküld
sége és az ember képnélkülísége, hanem Isten képnélkülisége és az ember isten
képisége esik egybe! Az ember épp ístenképísége alapján szabad. Sőt van, aki
az ember alapvető történelmiségét is istenképlségére vezeti vissza (G. D. Kauf
mann: The imago Dei as Man's Historicity; Religion 36:1956). Ha tehát a kép
nélküliséget el is vetjük, a történelmiség mellett k:itarthatunk.

Ha komolyan vesszük az ember történelmiségét, nem mehetünk el amellett
a tény mellett, hogy a mi történelmünkben, az emberiség történelmében, meg
jelent Jézus Krisztus, "a láthatatlan Isten képmása" (Kol 1,15). Isten más formá
ban is beléphetett volna történelmünkbe, más alakot is felvehetett volna. Mégis
igy történt. Tény! Nem metafizikai szükségszerűségből, hanem kizárólag Isten
szabad döntéséből történt így. Jézus Knísztusban a második isteni személy. a Fiú
testesült meg, aki öröktől fogva az Atya képe. Megtestesült. azaz emberi formá
ban jelent meg; s bár Isten, valóságos ember is. Tehát Jézus Krísztus nemcsak
az Isten képmása, hanem az embereké is:' "minden teremtmény elsőszűlöttje"
(Kol 1,15). Valamennyiünket kifejezetten követésére hívott meg. Ezt tette a keresz
tény élet Iényegévé: "É;n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az
Atyához, csak énáltalam" Jn 14,6). "Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát,
vegye föl keresztjét míndennap és kövessen" (Lk 9,23). Ahhoz, hogy követhessük,
ismernünk is kell Öt. Abban a formában találkozhatunk Vele, amit magára véve
megjelent köztünk. Szavait megtaláljuk a szeritírásban és az egyház azóta iSI tartó
szakadatlan tanításában. Legnagyobb tettének véghezvitelénél csatlakozunk Hoz
zá, amikor szentmisén veszünk részt. Űt találjuk minden rászorulóban, minden
kiszolgáltatottban. minden emberben. Öt vesszük magunkhoz a szentáldozásban.
Az így kifejlődő személyes kapcsolaton alapul az életünk. így Jézus Krísztus ben
nünk és általunk történelmi jelenünkben tovább élő és ható tényező lesz! Tehát
nem egy ember alkotta holt kép utánzása, hanem .Isten élő képmásának, Jézus
Krisztusnak a követése; a Vele való személyes kapcsolat a keresztény élet lényege!

Sem a statikus. platóni, ontológiai tartalmú képiségről nincs szó, sem a M.
Müllernél felvetett képnélküliségről. Az egyházatyák által feldolgozott képiség-teo
lógiának a lényege a szabadság. Krisztus istenképiségének éppúgy, mint az ember
istenképiségének. s a világban tükröződő isteni elgondolásnak; mint eszmének.
Mindegyik fokozatnak normája Isten akarata, hatalma, szabadsága. S minél konk
rétabb, annál inkább közeledik a [elenléthez, annál meghatározottabb. Krisztus
tartalma a "Logosz", amely kezdetben volt. Az ember szabadsága az egyházatyák
nál nem az ember képnálkü.lisége, hanem az ember istenképisége, amelynek
"paidagogosza" - mai nyelven szólva pedagógusa - Krisztus, az Ige (Alexandriai
Kelemen). Ezen az alapon közeledhetünk M. Müller konklúziójához, hogy csak az
olyan kép érvényes, az olyan kép siker-ült, amely magába foglalja a múltat, a
jelent és a jövőt, de hozzátesszük, hogy ilyen csak egy van. S olyan is csak
egy van, ami mínd az embernek, mind az Istennek önarcképe: J~zus Krisztus,
A teológiában mégiscsak ki kell tartanunk a képben való közvetett [elenlétnél,
Bizonyos; hogy Isten többféle módon teremthet közvetlen kapcsolatot velünk, de
valóságosan Krisztusban teremtett, s nekünk ez az egyetlen, igazolt történelmi
kapcsolatunk (1. még Vanyó L.: M. MülIer "Bildlosigkeit"-jének alapja, kézirat).
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