
BÉKÉS GELLÉRT OSB (Róma)

KERESI-E A MAI EMBER ISTENT?
Isten képe, amit az ember élete folyamán kialakít, esetleg félbehagy vagy

talán el is ront magában, nem merő emberi elképzelés, hanem az élő Istennek,
Isten valóságának emben kivetülése és tükröződése tudatunkban. Ez a hivő em
ber meggyőződése. (1) De ha ez valóban így van, akkor az istenkép Ioíalakítását
meg kell előznie valamiféle valóságos istenismeretnek. Nem egy mai gondolkodó
véleménye, hogy az ember mlnden bölcseleti okoskodását megelőzően már tud az
Istenről. Homo est capax Dei, mondják a régiek. Valami ösztönszerű hajlandósá
ga és képessége van arra, hogy megismerje, és valamiképpen meg is ismeri az
Istent. Az ősegyház tanítói, a szeritatyák ennek gyökerét abban látták, hogy 
amint a bibliai teremtéstörténet mondía - Isten a maga képére és hasonlóságára
alkotta az embert. Ezt a tényt sztoikus gondolatmenettel párosítva, úgy vélték,
hogy az ember azért képes megismerni. Istent, mível egyrészt a természet rend
jében az ő egyetemes teremtő és' rendező értelme, a Logos nyilvánul meg, más
részt az ember a Logos részeseként maga is logikos, értelmes és gondolkodó lény,
aki a hasonlóság alapján és isteni megvilágításra művéből felismeri Alkotóját.

De úgy tűnik, mintha ez a hajlandóság és képesség a mai emberben veszen
dőbe ment volna. Kit érdekel ma az Isten ügye? Technokrata vagy közern
ber, mintha kizárólag csak a jelen világ érdekelné, sőt annyira meg van
győződve róla, hogy a mai problémák megoldására nincs szüksége Istenre, hogy
végül is Sartre-ral kijelenti: még ha volna is Isten, mít sem változtatna a hely
zeten. (2)

Érdekes, hogy ma újra elégedetlenek vagyunk az ilyesfajta válasszal, mert
úgy látjuk, hogy nem befejezett tényről van itt szó, hanem csak a középkori
gondolkodás ellenhatásaként jelentkező felvilágosodás és az abból származó sze
kularizált létszemlélet átmeneti hatásáról. S ezért ma újra időszerű a kérdés Is
tenről. Vajon jelentkezik-e a mai ember tudatában is valamilyen formában az
lsten iránti érzékenység? Nem kíváltságos elmékre gondolok, hanem a kÖ2eIIl
ber mindennapi gondolkodására, nyugtalanító kérdéseire, tudatos vagy tudattalan
keresésére. Keresi-e a mai ember valamiképpen Istent?

A kérdező ember és a végső kérdések

Heinz Zahrnt a mai ember istenkereséséről írt munkájában ősi nyomokon,
de eredeti módszerrel a kérdező ember fenomenológiai elemzésével közeliti meg a
választ. (3) Altalános tapasztalatunk, hogy aligha van jellemzőbb tulajdonsága a
tudatára ébredt embemek, mint az a tény, hogy kérdez. Kérdez a gyermek, mert
értelmi ébredésének jeleként tudni akarja, mí van körülötte. Kérdez a felnőtt,

mert meg akarja ismerni a világot, az embereket, önmagát. Ami az embert em
berré teszi, az éppen ez a megismerési ösztöne és képessége. Am a megismerés
felé az első lépés a kérdés, illetőleg az a csodálkozás és felfigyelés, amiből a
kérdés ered. Szokratész megállapítása, hogy mínden megismerés csodálkozással
és az ebből eredő kérdéssel kezdődik, örökérvényű. Antik bölcsesség, modern fe
nomenológia vagy általános tapasztalat egyetértenek abban, hogy az ember lé
nyegében kérdező lény.

De mit kérdez az ember? Nyilvánvalóan azt, amit nem tud, pedig közvetlenül
érdekli. Kérdezi, ami életének míndennapi dolgaira, környezetére, tapasztalataira.
szükségleteíre vonatkozik. S mint felnőttet főleg az érdekli, hogyan találja meg
helyét a világban, hogyan tudja biztosítani létét, érdekeit, boldogságát abban a
környezetben, amelybe akarva-akaratlan került. Kérdéseit egyéni és családi gond
ja-baja, a több kereset, a jobb életkörülmények, a biztosabb jövő határozzák meg.

Am az az érdekes, hogy ismereteinkkel együtt kérdéseink is szaporodnak:
egyik kérdés természetszerűen szülí a másikat. Minél több a kérdésünk és mi
nél változatosabbak a kérdése:i.nkre. Impott válaszok, annál jobban tágul isme
reteink köre és annál több újabb kérdésre érzünk indítást. De még ennél is ér
dékesebb az, hogy kérdéseink nemcsak számban szaporodnak, nemcsak a rneny
nyíségüle növekszik, hanem a minóségük is megváltozik Tapasztalat bizonyítja.
hogy tudáskörünk tágulásával kérdésskálánk is szélesebb, változatosabb és 6zí-
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nesebb lesz, mert egyre többet veszünk észre az élet számtalan tényéből és vo
natkozásából, A kérdező ember szellemi ébersége, intelligenciája is növekszik.
De ez a szellemi éberség nemcsak abban nyílvánul meg, hogy az embert egyre
több dolog érdekli, - nem, az értelmes ember a dolgok hogyanját és miértjét
is tudni akarja. Érdeklődése nemcsak tapasztalatának felszínére, széltére és hosz
szára, hanem magasságára és mélységére is kiterjed. Értelmi fejlettsége éppen
abban mutatkozik, hogy a dolgok felszínén túl azoknak megokolását, sajátos bel
ső mívoltát és 1Jermészetét is tudni akarja.

Heidegger ennek a jellegzetesen emberi oknyomozó gondolkodásnak két faj
táját különbözteti meg. Az egyik a tervező, számító és szervező technikai gon
dolkodás, das rechnenae Denken, a másik a dolgok mélyebb értelmét kereső el
mélkedés, das wesentliche Denken. (4) Az elsőt merőben hasznossági szempon
tok érdeklik: dolgok és személyek használhatósága. intézmények működése, üze
mek termelékenysége, szóval míndaz, ami a társadalmi jólétet és fejlődést nyil
vánvalóan előmozdítja. A másik átlép a hasznossági kérdés határán és magát a
hasznossági elvet is kérdésessé teszi. Miért keressük a jobb életkörülményeket?

.Mi voltaképpen az egyéni és társadalmi [ólét meghatározója? Mi a technikai fej··
lődés célja, a történelmi haladás értelme? Végül is mí az, amit az ember keres?
És miért keres egyáltalán?

Ma a technikai civilizáció korában úgy tűnik, mintha az emberi gondolkodás
nak éppen ezek a magasabb és mélyebb távlatai mennének veszendőbe. A termé
szeti erők tudományos megismerése és technikai felhasználása a társadalmi élet
egyre ésszerűbb megszervezését követeli és megnyitja az emberi jövő színte mér
nöki előretervezésének útját. Mindez, érthetően, háttérbe szorítja a dolgok értel
mét kereső gondolkodást és a mai ember figyelmét a teljesítőképesség, az ered
ményes működés, a gazdasági termelés gyakorlati kérdéseire irányítja. Az egyén
nem képes kivonni magát a társadalmi gondolkodás sodrásából. Nincs mít okos
kodni, mondják. Az életet úgy kell elfogadnunk, amint van. Sorsunk alakulása
a társadalmi körülményektől függ, de okos ember, némi szerencsével, mégiscsak
megtalálja boldogulásának útját. Prius vivere, deinde philosophari.

Ez a gyakorlati gondolkodás azonban szellemi és erkölcsi tunyaságra vezet s
ezzel magának az embernek humanus értéket, önmaga iránt érzett felelősségének

tudatát csökkenti. Emberi méltóságunk követeli, hogy ne hagyjuk elsatnyulni
magunkban kérdezésünk természetszerű dinamikáját, inkább segítsük elő, hogy
kérdéseink az egyéni érdek zárt köréből egyre áttogóbb, általánosabb érdekű,

egyetemesebb kérdésekben bontakozzanak ki. A jobb megélhetés és a biztosabb
jövő kérdése logikai következetességgel felveti az alkalmasabb eszközök és kö
rülmények megteremtésének kérdését. Ezek a társadalmi' szervezés és gazdasági ter
melés problémáihoz vezetnek. Miféle intézkedésekre, tervekre, eszmékre van
.szükség az emberibb életkörülmények megteremtésére? S mindennek rni az érték
mérője? Mi az, aminek valódi humanus értéke van, s míért humanus az, amit
annak tartunk? Mi az emberi lét végső értelme és igazsága? Hol az emberi bol
dogság?

Az emberiség évezredes szehlemí fejlődése a szüntelenül tartó és határokat
nem ismerő emberi kérdezés diinamikájának köszönhető. Ennek bármi módon ha
tárt szabni és azt a technikai civili.záció korlátai közé szorítaní annyit jelent,
mint magát ezt a dinamikát elfojtani. Kétségtelen, hogy a technikai civilizáció
új formában veti fel az emberibb lét s a humánusabb társadalmi berendezkedés
kérdését, de ennek megválaszolása is logikai következetességgel előbb vagy utóbb
a végső kérdések elé állítja az embert. c:

Jézus egyik példabeszéde pontosan erről szól: "Egy gazdag embernek bősé

ges termést hozott a földje. így okoskodott: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtsem a
a termést. Tudom már rnit teszek. Lebontom csűreimet és nagyobbakat építek,
oda gyűjtöm a termést és mínden vagyonomat, aztán elégedetten mondom: Em
ber, van elég vagyonod, sok évre eltart. Nyugodjál meg végre. Egyél-igyál, él
vezd az életet. De Isten így szól hozzá: Esztelen! Még az éjjel számonkérik tő

led életedet. K,ié lesz míndaz, amit szereztél T'. (Lukács 12,16-20)
A gazdag ember "kapitalista" gondolkodásmódja nyilván egész intézmények

és rendszerek életszemléletét is kifejezi. Am amit Jézus kifogásol benne, az nem
az emberi szorgalom és az eredményes termelő munka, a jobb megélhetésre, em
beribb életkörülményekre való törekvés. Hát micsoda? Kétségtelenül ennek a
gondolkodásnak korlátoltsága és lezártsága, Nincs más törekvése, mint az anyagi
jólét: "Kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék". (uo. 21)
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Jézus tanítása ezzel szemben az, hogy "nem a vagyonban való bóvelkedésrtó1 függ
az ember élete". (uo. 15) Hát mitől? Pontosan attól, hogy földi törekvései ne le
gyenek lezártak és öncélúak. Az ember akkor méltó önmagához, ha nyíltan áll
léte végső értelme előtt és nem fojtja el magában kérdezésének élő dinamikáját.
Ez a dinamika arról tanúskodík, hogy minden emberi kérdés gyökerében ott rej
lik a végső.

Érvényesek a végső kérdések még ma -is?

A végső kérdéssel kapcsolatban egészen újszerű nehézségek állnak elő a mai
ember gondolkodásában. Voltaképpen nem is csak egy kérdésről, hanem a kér
dések egész soráról Van itt szó, mert a lét értelmének gyökeres kérdésétől a va
lódi humanum, az emberi szabadság, a szenvedés és boldogság, a bűn és bűnhődés,

végül a halál problémája elválaszthatatlan. Az utóbbi évtizedekben az egziszten
cialista gondolkodók, főleg Kierkegaard nyomán különös érdeklodéssel foglalkez
tak ezekkel a kérdésekkel. Hogyan jut el a közönséges értelemben vett létezés
ből léte tudatos megélésére' az ember: arra a személyi létezésre, amit az existence
authentique, vagy az EigentZichkeit szakkifejezéssel jeleznek? - ez az alapvet"
kérdésuk. Válaszuk lényegében az, hogy az embernek tudatosan és józanul szem
be kell néznie létének határeseteível. főleg a szenvedéssel és a halállal, és sza
badon vállalnia kell azokat, mint az emberi lét sorsszerű és sorsdöntő meghatá
rozóít. Amíg ezt nem tette meg, addig valójában még nem birtokolja tudatosan és
szabadon önmagát s még nem képes arra, hogy autonóm döntéseivel maga ad
jon értelmet tulajdon létének. Pedig enélkül nincs hiteles és valódi emberi lé
tezés. Még ha volna is Isten, az sem változtatna ezen a helyzeten, mert az em
ber szabadságával végzetszerűerr önmagára van utalva s csak ő maga válthatja
meg önmagát. Ez az ateista álláspont. (5) Az irányzat keresztény képviselői, mint
Gabriel Marcel, nem zárják ki a lét sorsszerű elemeit, de vallják, hogy minden
nek értelmet az ad, ha az ember, mint homo viator, a transzcendens remény
ség önátadásával, tudatosan vállalja és járja végig földi zarándokútját. (6)

Ezzel az egzisztencialista gondolkodással szemben egy újfajta, ún. szocíológíaí
szemlélet terjedt el a fiatalabb nemzedék körében és újabban a "társadalmi el
kötelezettség teológíájáról" beszélnek, (7) Véleményük az, hogy az egzisztencialista
gondolkodás az individualista "polgári" szellem megnyilvánulása. Bármiként is
legyen ezzel a szociológíai szemlélettel, annyi bizonyos, hogy az egzisztencialis
ták olyan rriértékben elvonátkoztatták az egyéni létet a környezethez és a tár
sadalomhoz való viszonyától, hogy végül megfeledkeztek arról, hogy az ember
nemcsak személyí ego, hanem, mínt Marx mondja, "az életkörülmények összes
sége" is. A szociológiaí szemlelet azt kívánja, hogy az embert ne elvontan, egyéni
léte elszigeteltségében tekintsük, hanem társadalmi viszonyainak összességében, A
közösségí élet egészében, szeríntük, az egyén végső kérdéseinek nincs akkora
jelentőségük, amekkorát az egzisztencializmus tulajdonít nekik. Munka és fárad
ság, szenvedés és halál, az élet természetes medrében folyik, az emberi sorsnak
a közösség ad társadalmi életkeretet, emberi támaszt, célt vagy értelmet. Létünk
egyéni értelme, mondják, a társadalom egészében teljesedik be.

Ennek a felfogásnak az a következménye, hogy a szocíológíaí szemlélet hívei
nem tartják tisztességesnek a hagyományos apologétíka módszerét, ami szerínt úgy
kell Istenhez vezetni az embert, hogy a végső kérdések kutyaszorítójába haj
szoljuk, ahonnan aztán nem lát más kivezető utat, csak az Isten felé. Ma nem
a lét peremén, a végső kérdések határzónájában kell. keresnünk Istent, han
goztatják, hanem az élet kellős középén. Ma emberi közösségben kell találkoz
nunk Istennel, megosztva embertársaink, az egész társadalom minden gondját
baját. Különben is a végső kérdések egzisztencialista elemzése azzal a veszély
Iyel jár, jegyzik meg, hogy ha például a szenvedés értelméről gondolkodunk.
akkor nagyonis könnyen, szinte magától értetődően elfogadjuk a szenvedés té
nyét, ahelyett, hogy arra törekednénk. hogy kiküszöböljük előidéző okait.

Következik-e mindebbőí, hogy a végső kérdések hitelüket és érvényüket
vesztették Isten mai keresésében? Szögezzük le mindenekelőtt, hogy erek a kér
dések egyáltalán nem a "polgári" gondolkodásból erednek. Valójában olyan ré
giek, mínt maga az értelmet kereső gondolkodás, ami az ember szellemi ébre
désével kezdődött. Az ember azóta nem szűnt meg kérdezni, hogy mi a világ
és benne mí ő maga. Mi a jó és az igaz? Miért a rossz, a szenvedés, a bűn?

S egyáltalán mí értelme az életnek? Minek űzi a boldogság kék madarát, ha
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végzetét el nem kerülheti? Kérdezi ma, és kérdezni fogja holnap és holnapután
is. Nyilván nem társadalmi és kulturális környezetétől elszigetelten, önértelme
zésének elefántcsont tornyába zárva, hanem abban a konkrét helyzetben, lété
nek abban a számtalan gazdasági, társadalmi és művelődésí vonatkozásában.
amelyben él. Sőt úgy tűnik, hogy a mai termelő és fogyasztó társadalom rnecha
nizmusában, a racionalizált munka és a formálissá vált emberi kapcsolatok fo
gaskerekei közt őrlődve, még erősebben érzi elveszettségét és még sürgetőbben

jelentkeznek kérdései. Az alkoholizmus és a kábítószerek terjedése, a válások és
öngyilkosságole szaporodása, még ha negatív értelemben is, nem az értelem ke
resésének a bizonyítékai?

De túl az egyéni problémákon, ma a technikai civilizáció és a nyomában
kialakuló ipari társadalom maga veti fel egészen új összefüggésben a végső kér
déseket. A mai embernek ugyanis nem kisebb a törekvése, mint hogy tudo
mányának és technikájának szinte kimeríthetetlen erőivel felépítse a maga em
beribb világát és általános társadalmi jólétet teremtsen. Új technikai humaniz
musról, az atomkorszak emberibb társadalmi rendjéről beszélnek világszerte. Er
re a ragyogó új világra azonban, akarva-akaratlan. rávetődik az embertelenség
baljós árnyéka. Egyre sűrűbben hallani a kérdést, vajon a merőben racionális
technikai és társadalmi szervezés nem éppen a legelemibb humanus értékeinket
fenyegeti? Az ésszerűen kitervezett emberibb világnak nem maga az ember
esik áldozatául? Még a kevésbé tapasztalt, de annál érzékenyebb fiatal nem
zedéket is gondolkodóba ejti a mai fejlődésnek ez a belső ellentmondása és két
értelműsége. Hogyan lehet ebben a racionalizált technikai társadalomban nem
csak megmenteni, hanem maradéktalanul érvényre is juttatni a valódi humánu
mot?

Társadalmi vonatkozásban a döntő tény az emberiség ugrásszerű szaporodá
sa. 1970-ben mintegy hetvenmillióval növekedett az emberiség száma és ma több
mínt három és fél milliárd ember elemi szükségleteínek kielégítéséről kell gon
doskodni. Ez a mezőgazdaság és az ipar tervszerű fejlesztését, a termelés fo
kozását, a termelt javak arányos elosztását követeli. Korunk tudományos és tech
nikai felkészültségével. s főleg az atomerő birtokában, úgy tűnik, nem hiányoz
nak ennek a racionális gazdasági szervezésnek az anyagi feltételei. De állíthat
juk ezt a humánus és erkölcsi feltételekről is? Vajon az emberiség mai és hol
napi vezetői, akiknek vállalniuk kell a szervezés feladatát, humánus és erkölcsi
hivatásukra is fel vannak készülve? A termelést korszerűsítő technológia külön
böző ágaiban a szakemberek és szervezők egész seregét képezik ki, akik a tech
nikus szemével. a gazdasági fejlődés szempontjából tekintik a világot. De nem
csak kenyérrel él az ember! A vezető nemcsak az ember fizikai jólétéért felelős,

hanem az egész emberért. Az áldott emlékű János pápa, de Pál pápa minden
társadalmi jellegű megnyilatkozása, apostoli levele is arra int, hogy a tudomány
mai eredményeivel és az általuk nyújtott gazdasági és politikai hatalommal ará
nyosan az ember erkölcsi érzékét és felelősségtudatát is fejleszteni kell. A nö
vekvő tudomány és hatalom csak növeli az erkölcsi felelősség súlyát, Pedig ez
korunkban, amikor emberi mértéket meghaladó félelmetes erők állnak a hatalom
rendelkezésére, már akkora, hogy színte csak a teremtő Isten teremtménye iránt
érzett felelősségével mérhető, Ki akadályozhatja meg a társadalom emberibb vi
lágot tervező "mérnökeit" abban, hogy vissza ne éljenek hatalmukkal? Hol az
az erkölcsi tekintély, amit mindenki elismer? Hol azok a humánus értékek és
erkölcsi elvek, amiket főnök és közember egyaránt tiszteletben tart? Mi jogon
lehet megkövetelni, hogy a vezetők ne önkényesen, hanem a felelős szolgálat szel
lemében gyakorolják hatalmukat?

A technika és a természet viszonyát tekintve nem kevésbé nyugtalanítók a
mai ember kérdései. Kétségtelen, hogy a technikai fejlődés folyamatát akadályoz
ni felelőtlenség volna. Az iparosodás munkát és kenyeret, a városiasodás jobb
életkörülményeket és művelődési lehetőséget biztosít az embernek. De ugyanak
kor mindez átalakítja az ember természetes környezetét. káros hatással van a nő

vényekre és az állatvílágra, beszennyezi a földet, vizet, levegőt. A problémát még
súlyosabbá teszi, hogy a technikai fejlődés társadalmi hasznát közvetlenül meg
lehet tapasztalni, a természet tisztaságának és egészségének megőrzése viszont
látszólag csak áldozatot követel, s ezért az a veszély fenyeget, hogy természe
tes életfeltélteleink védelme terén pótolhatatlan mulasztások történnek. Pedig, ha
az ipar fejlesztésére, akkor nyilván a szennyeződés kiküszöbölésére is megvan-
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J;lak a megfelelő technikai eszközök. Hatásos alkalmazásukról azonban csak ak
kor lehet szó, ha a technikai és társadalmi fejlődés irányítói a közvetlen szük
ségletek mellett az ember egyetemes javára is tekintettel vannak. Ehhez pedig
ismét erkölcsi erő és felelősségtudat szükséges.

Mindebből nyilvánvaló, hogy a végső kérdések a mai ember gondolkodása
ban teljesen új társadalmi összefüggésben vetődnek fel, s ezzel hitelességük és
érvényességüle is egészen eredeti formában jelentkezik. Ma nemcsak saját sorsá
nak, tulajdon személyi létének értelmét keresi az ember, hanem az egész társa
-dalmí lét és történeti fejlődés hogyanját és miértjét is kérdezi, s a maga sor
sát ebben az egyetemes összefüggésben akarja megérteni. Tudományos és tech
nikai erőfeszítései egy emberibb világ megteremtésére ellentétes értékű és két
értelmű eredményekre vezettek. Természetszerűen keresi tehát azokat az egyete
mes érvényű humánus értékeket és feltétlenül kötelező erkölcsi elveket, amik

.a racionális tervezés és termelés világában a tudomány és technika személytelen
erőivel szemben megvédik személyí jogait és szabadságát, egészséges életkörül
ményeit, igazságos társadalmi rendjét, emberíbb jövőjét és boldogságát.

Hogy.an keresi Istent a mai ember?

A kérdés azért helyénvaló, mert úgy tűnik, hogy amikor a technikai társa
"dalom humánus értékei' és értelme felől kérdez az ember, akkor voltaképpen ön
magát, a saját emberibb világát keresi. De nem teszi ezzel a tökéletes társa
dalom embert eszményét az Isten helyére? S nem éppen ez az, amire az ateista
humanizmus is törekszik?

Nem, szó sincs róla, hogy hivő ember összetévessze Istennek minden más
létezőt meghaladó transzcendens mívoltát a tökéletes társadalom emberi eszmé
nyével, mégha a legtisztább erkölcsi ideál és a legszocíálisabb létforma volna
is az. Arról sincs szó, hogy az ember tulajdon tökéletességére törekedve mínt
egy önműködő törvényszerűséggel, akarva-akaratlanul Istenhez jutna. Isten kü
lönben sem valami tudományos megismerés tárgya, amit önerejéből felfedezhet
és birtokába vehet az ember. O személy, sőt abszolút értelemben az, akit valódi
niivoltában csak akkor ismerhetek meg, ha személyesen közli velem önmagát.

Ami itt foglalkoztat bennünket, az annak a felderítése, hogy vajon a léte ér
telmét kereső emberben nem éppen ez a keresés, a valódi humánum ösztönös
igénye az a pont, ahol mintegy megnyílik az Isten felé, s mivel nyíltan áll Is
ten előtt, ő természetszerű válaszként beléphet az ember életébe. Erről az érint
kezési pontról van itt szó, amit az újabb német teológia Anknüpjungspunlct szó
val jelöl. Isten ugyanis, éppen mivel teremtménye önkéntes szer-etetét várja, nem
erőlteti rá magát, de eleve olyannak alkotja, hogy képessége és igénye legyen
felismerni és elfogadni Teremtőjét. Ez az emberi keresésben megnyilvánuló ké
pesség és igény azaz érintkezési pont, amire Szent Agostonnál pontosabban
aligha talált rá istenkereső ember: Tu fecisti nos ad te et inquietum est cor
'nostrum, donec requieseat in te - magadnak, arra, hogy a tieid legyünk, terem
tettél minket és nyugtalan a mi szívünk, amíg tebenned meg nem nyugszik. (Val
lomások I, 1)

Ennek az érintkezési pontnak helyes megértése visszavezet a kérdező ember
hez. Zahrnt nvomán (8) most magát a kérdezést, mínt jellegzetes emberi tu
lajdonságot, s a kérdezés belső szerkezetét elemezzük. Nem nehéz minden kér
dezés három jellegzetes vonását megállapítanunk. Az első mindjárt a kérdezés
tényében megnyilvánuló bizalom: nem kérdeznénk, ha nem várnánk választ, és
nem bíznánk abban, hogy azt a választ kapjuk, amire várunk. A második a kér
dezés jövőre irányuló nyfltsága: nem kérdeznénk, ha nem volna valami szándé
kunk a válasszal. Belsőleg azért nyílunk meg a kérdezett felé és azért vagyunk
készek elfogadni válaszát, mert attól várjuk, hogy elérjük, ami szándékunkban
van, de ami még csak remélt jövő. Végül a harmadik az a különös hiányérzet,
.a kérdezett dolog ismeretének a hiánya, ami egyszersmind annak bizonyos meg
előző, sejtésszerű. homályos tudásával párosul, Nyilván nem kérdeznénk. ha tud
nánk azt, amit kérdezünk. De - s ez ítt a döntő - akkor sem kérdeznénk, ha
már előzőleg nem tudnánk valamit arról, amit kérdezünk. Német szaknyelven
ezt az előzetes tudást Vorverstiindnis szóval fejezik ki. Ha például azt kérdez
zük, mi az atomerő, feltételezhető, hogy már tudjuk azt, hogy az anyag legap-

'752



róbb alkotóelemér atomnak nevezik, és hogy eoben valamiféle technikában al
kalmazható fizikai erő rejlik. Amikor tehát kérdezünk, akkor olyan választ vá
runk kérdésünkre. ami hiányos, töredékes vagy homályos ismeretünket megvilá
gítja és kiegészíti, szóval pontosabb megismerésre, világosabb és teljesebb tudás
ra vezet.

Az emberi kérdezéenek ez a három jellegzetes vonása: a bizalom, a Jovore
nyíltság és a teljességre törekvés arra segít, hogy jobban megértsük az emli
tett érintkezésa pontot. A kérdező ember ugyanis bizalommal és nyíltsággal for
dul 'a világ felé, de éppen kérdezésénele jövőre irányuló dinamikus jellege miatt
nem elégszik meg ax egyszerű közlésekkel és közvetlen megokolásokkal. A ka
pott válaszokból egy-p.gy újabb kérdést, a kérdések egész sorát formálja. A döntő

itt az, hogy kérdései nemcsak számukban szaporodnak, hanem tartalmukban is
általánosabbak, mélyebbek, humánusabbak lesznek, anélkül, hogy személy! vo
natkozásukat elvesztenék. Kérdéseivel valójában szüntelenül felülmúlja önma
gát, szellemileg növekszik az ember. Kérdezésénele ez a "transzcendens" dina
mikája végül is egyéni, társadalmi és történeti létének végső és valódi értelmére,
a teljes valóság megértésére irányul.

De éppen az imént említett előzetes tudás értelmében azt kell mondanunk,
hogy nem volnánk képesek erre a "transzcendens" kérdezésre, ha ösztönösen és
sejtésszerűen nem tudnánk, hogy a végső válasz, az emberi lét valódi és teljes ér
telme, magát az embert s mindazt, ami emberi, felülmúlja és meghaladja. Ha
nincs válasz előzetes kérdés nélkül, kérdés sincsen megelőző válasz nélkül. Nem
tudnánk bízalommal kérdezni, mi létünk értelme, ha valamiképpen nem sejtenénk,
hogy valóban van értelme. Nem tudnánk nyíltan nekivágni a jövőnek, ha ez a
jövő, mint valami bensőnkben megfogalmazott ígéret nem vonzana. Nem keres
nénk a végső és teljes valóságot, ha ebben valamiféle elővételezés formájában
nem volna már részünk. De éppen azért keressük, mert ösztönszerűen tudjuk,
hogy amit keresünk, voltaképpen az hordoz minket, mert "benne élünk, moz
gunk és vagyunk". (Apostolok Cselek. 17,28).

Mindez végeredményben annyit jelent, hogy az ember minden tudatos gon
dolkodását megelőzően, mégha homályosan és sejtésszerűen, de már tud Isten
ről. Létének végső kérdéseiben valamiképpen már jelen van az Isten. Tud ró
la, nem mint kérdéseire önerejéből adott világos válaszról. hanem mínt a vég
leges, valódi és teljes válasz belső igényéről, Kétségtelen, hogy azt "a reményte
len szakadéket a kérdező ember és a világ hallgatása közt", amiről Camus be
szél, a maga erejéből nem hidalhatja át. Próféták és művészek, bölcsek és költők

évezredek óta igyekeznek szólásra bírni ezt a néma világot és ihletett szavuk
nyomán, ha többet nem is, de azt mindenesetre tudjuk, hogy "alles Vergiingliche
ist nUl'ein Gleichnis" (Goethe), minden mulandó csak jelkép és szímbölum: az
Örökkévalót jelzi. De hogy voltaképpen ki Ő, azt földi ember nem képes meg
érteni és elmondani. "Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon",
mondta már Mózesnek Isten (Exod. 33,20), de "Isten - ez az Apostol hitvallása
-, aki azt mondta: A sötétségből támadjon világosság l, világosságot támasztott
a mi szívünkben is, hogy Isten dicsőségének ismerete fölragyogjon nekünk Jé
zus Krisztus arcán" (2 Korint. 4,6). Ezért azt a belső érintkezési pontot, a kér
dező emberben rejlő istenigényt is csak akkor ismerjük fel magunkban telje
sen, ha már kimondottuk a hivő igent a Krisztusban önmagát kinyilatkoztató
Isten szavára. Amde mégse volnánk képesek kimondani ezt az igent, ha nem
volna meg bennünk erre az előzetes belső képesség és hajlandóság.

Tény az, hogy Isten arra teremtett, hogy övéi legyünk, és - tudva vagy
tudattalanul - nyugtalan szívvel keressük őt ma is.
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