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A REMÉNY EMBERE
Az átlagos keresztény közfelfogásban élő Jézus olyan, mint valami álruhás

Isten: vagy télapónak öltözik, vagy munkaruhát ölt, hogy rendbehozza az eresz
tékeiben recsegő világot. Képzeletvilágunk Jézusa veszedelmesen hasonlít egy
bábfigurához. A szövegkönyvet a mennyei Atya írja. A végszóra megjelenik a szí
nen a Fiú, eljátssza nagy jelenetét, s miután ránk bízza a darab" folytatását, el
távozik. Előre tudja a felvonás végét, ismeri a dráma kimenetelét. Ugyanolyan
képtelenség vele kapcsolatban a reményről beszélnünk, mint föltételeznünk, hogy
a színésznek kétséges a játék végkifejlete. Ennek a Jézus-képnek vajmi kevés
köze van az egyház tanításához, amely szerint Jézus valódi és teljes ember:
emberi lelke és szabad akarata van. Az Újszövetség alapvető kijelentését csú
folja meg, aki meg akarja öt fosztani a reménytől: ha valódi ember, akkor
ugyanúgy nem nélkülözheti a jövő kedvező alakulásába vetett hitet, mint aho
gyan mi sem mondhatunk le arról.

De mit értünk reményen? Azt a szerény föltételezést, hogy a valóság nem
egy félkegyelmű meséje, vagy - ha történetesen keresztény az illető - hogy
Isten elképesztő szeretet. Jobbgn mondva: a remény bizalom abban, hogy hol
nap másként lesz, mert a lét míndén erejével javunkat szolgálja, tehát nagyon
helyénvaló, ha mi is segítünk másokon. Ha .igaz Aquinói Szent Tamás megálla
pítása, hogy "a remény oka az ifjúság, mert előtte a jövő és nincs mögötte
múlt" (S. th. 1, IIq. 40 a. 6), akkor korunk nagyon fiatal. Szellemi látóhatárunk
a történelmiség: gondolkodásunk a haladáshoz és a fejlődéshez fordul, érdeklő

dés ünk a jövőre irányul. Bár a közelmúlt iszonyatos eseményei azt tanúsítják,
hogy a tudom1ny és a technika felfedezései megsokszorozzák az ember r;,psszra
való képességét, mégis - vagy talán éppen emiatt - színte kétségbeesetten
bízunk a szebb jövőben. Erre vall a tudományos-fantasztikus irodalom kere
settsége, vagy P. Teilhard de Chardin népszerűsége. A legismertebb rock-ope
rák egyike, a Hair, egyenesen a vízöntő korszak beköszöntésétől várja az em
beri problémák megoldását. A katolikus G. Marcel és a marxista E. Bloch "a
reményeIve" alapján értelmezi az embert. K. Raliner hangsúlyozza, hogy "tel
jesen nyitott" az abszolút jövőre, vagyis Istenre magára.

Katolikusok és marxisták egyaránt hangoztatják, hogy kanyargól és vissza
zuhanásai ellenére is halad előre a történelem. A vitatott kérdés inkább az,
hogy az emberiség haladása miként biztosít teret az egyéni reménynek. Előre

láthatóan megszűnik az emberek kizsákmányolása, hátrányos megkülönböztetése,
bőségben él majd a harmadik világ is. A ragyogó jövő, a radikális változás táv
lata óriási lendítő erő, kiváltképpen amíg fiatal valaki, s úgy tűnik, hogy sze
mély szerint is élvezheti a beteljesült várakozásokat. Élemedett korban csök
ken a lelkesedés, a kilátásba helyezett cél mindínkább távolodik, s egyre töb
bet töpreng az ember azon, hogy az emberiség kitűnőnek ígérkező lehetőségel

mennyí jóval biztatják őt magát, mármint személyét. A frankfurti iskola kivá
ló képviselője, Th. W. Adorno így ír erről: "A kétségbeesés dacára felelősséggel

vállalható egyetlen filozófia az a kísérlet lenne, amely megpróbálná úgy nézni
a dolgokat, amint a megváltás szemszögéből mutatkoznak. A megismerésnek
nincs más világossága, csak amit a megváltás vet a világra: minden egyéb utó
lagos szerkesztés, amolyan technikai fogás." Másképpen azt jelenti ez, hogy ami
kor nem késeredünk el a történelem iszonyú kétértelműségei láttán, hanem a
kilátástalan helyzet ellenére is remélünk, akkor az üdvösség és megváltás elő

zetes ismerete hordozza megingathatatlan bizalmunkat. A történelem kielégitő

értelme a történelemből magából le nem vezethető, minőségfleg új kezdettől vár
ható. Az újrakezdés kűlső oldala, világi megjelenése az üdvösségnek, kegyelem
nek, megváltásnak. egyszóval annak, amit Jézus Isten országának nevez.

"Távozz tőlem. sátán!"

Jézus reményének megkülönböztető vonása, hogy nem annyira a jövőre irá
nyul, mint a jelenre. Bár Isten országa még eljövendő, bár az ítélet napja nem
virradt még föl, mégis inkább arra épül az örömhír, ami már itt van, és nem ar
ra, ami még nincs itt. Jézus prédikációjában a jelenről beszélni annyit jelent,
mint a jövőről beszélni, és a jövőről beszélni annyi, mint a jelenről beszélni. Isten
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revore üdvösség annak, aki a mostot Isten jeleneként és az üdvösség idejeként
ragadja meg. Isten jövője ítélet annak, aki nem fogadja el Isten jelenét, hanem
saját jelenébe, múltjába és a jövőről való saját álmaiba kapaszkodik" - jegyzi
meg G. Bornkamm.' Amint Ch. Duquoc írja, a jövő Jézus előtt sem volt nyi
tott könyv, Örá is vonatkozik K. Marx megállapítása, hogy "bizonyára nagyon
korinyű lenne megváltoztatnunk a világtörténelmet, ha csakis akkor vennénk
Iöl a kuzdelmet, amikor csalhatatlanul számíthatunk a sikerre". Jézus nem nyúlt
"messiási" eszközökhöz: nem tüntetett erejével, nem vitt véghez szemfényvesztő,

apokaliptikus csodákat, nem aratott imponáló győzelmeket, nem igényelt politi
kai hatalmat. Isten országa kétségtelenül eljön; nem sietteti az időt, nem fo
lyamodik erőszakhoz küldetése érdekében. Ha nem így tenne, Isten királysága
nem kulönböznék a, földi bírodalmaktól. Ha messiási hatalom környezné sze
mélyét, akkor fölösleges lenne a szívek megtérése, hiszen a hatalmat mindenki
megérti. Ezért kell a gyöngeséget választania, Nem győzheti meg hallgatóit más-

o sal, mint egyes-egyedül magatartásával és szavaival. Végletes erőtlensége, le
mondása a hatalom látszatáról is, a járókelők fejcsóválása, a főpapok gúnyo
lódása a keresztfa tövén az Istenbe helyezett remény nyilvánvaló j'ele. "Mint
próféta és kinyilatkoztató vállalja Jézus a kockázatot, hogy Isten királyi ural
mának beköszöntését a szó tehetetlenségével proklamálja. A tét nagyságát iga
zolta a reá kimondott halálos ítélet" - jegyzi meg Duquoc. Jézus gyöngeséget
azonban jól kell értenünk. A messiási kísértés határozott elutasítása (Mt 4,1--11)
nem tulajdonítható naivitásnak. Tudta ő, mi lakik az emberben. Ismerte mind
nyájukat: az írástudókat, a farizeusokat, a szadduceusokat, a főpapokat. Nem
szorult rá, hogy bárki is fölvilágosítsa a próféták sorsáról s arról, hogy milyen
véget szántak neki (Jn 2,23-25). -Ennek ellenére sem tesz le céljáról, rendíthe
tetlenül halad útján. Szerényen, türelmesen és bátran. Tudja, hogy vásárra vi
szi a bőrét, hogy az emberek esendők, hogy csodálatos események, kápráztató
varázslatok elhárítanák életének súlyos alakulását, "Vagy azt gondolod, hogy
Atyám nem bocsátana rendelkezésemre rögtön tizenkét ezred angyalnál is töb
bet, ha kérném?" (Mt 26,53) - mondja Péternek, aki - akárcsak a kísértő

a pusztában - minden áron azon van, hogy mutassa meg erejét Jézus. Csak
hogy a hatalom és az erő alkalmazása elhomályosítaná Atyjának arcát; ellen
keznék feladatával, hogy megismertesse velünk az egy, igaz Istent. A hatalom
elutasítása azzal a veszéllyel járhat, hogy nem veszik észre Isten országának el
jövetelét. Jézus szándékosan vállalja a kockázatot: más, aki vet, és más, aki
arat, "Én itt vagyok" -' azaz minden időben hajlandó vagyok segíteni - jelen
ti ki nevét Jahveh. Az Ö hűségétől várja az Ország végleges győzelmét.

Mí Jézus reményének feltűnő sajátossága? Ö is hagyatkozik az univerzum
jóindulatára, de nem érzi szükségét, hogy erőszakhoz nyúljon, hogy messiási ha
talmának gyakorlása által kényszert alkalmazzon a Valódi-Valósággal szemben.
Megingathatatlan reménye miatt megengedheti magának a gyöngeséget; egyes
egyedul a Valódi-Valóságra bízza, hogy miként nyilvánul meg szeretete. Nem
a történelmi fejlődésre épít, sem az emberi munkálkodásra vagy valami külö
nös evilági miszticizmusra. A remény, az istenkirályság felvirradása teljesen in
gyenes ajándék, a Valódi-Valóság szeretetének semmilyen módon ki nem erő

szakolható. önkéntes kezdeményezése. Olyan erőteljes közbelépés ez, olyany
nyira jó irányba tereli az eseményeket, hogy akiben megnyilvánul, annak nem
kell föltétlenül erősnek és hatalmasnak mutatkoznia. Jézus reményének nem
vak optimizmus az alapja. Abban a tapasztalásban gyökerezik, hogy Isten jelen
van Benne: hogy szereti és megváltoztatja a világot. Ezért tud várni, ezért nincs
szüksége azonnali győzelemre. Nem kell Istenre kényszerítenie akaratát, nem kell
siettetnie a beteljesedés idejét. A boldogság nem a "messiási javak" kánaáni bő

ségétől függ. Nem kell ismernünk az Ország megvalósulásának pontos menet
rendjét, nem szükséges tudnunk a választ a hol, a hogyan, a mikor kérdésekre,
fölösleges részletesen kimutatnunk. hogy az egyén hogyan és míképpen fog fenn
maradni abban az országban, amely már itt van és mégis imádkoznunk kell az
eljöveteléért. Untig elég azt tudnunk, hogy Isten szeret, hogy föltétlenül szá
míthatunk Rá.

Ha Jézus a társadalmi fejlődésbe, az emberi kapcsolatok megjavulásába vet
né reményét, akkor ez nem lenne más, mint optimizmus, amely nélkülözhetet
len ugyan az emberi életben, de mínduntalan verifikációra szorul. Jézus nem
optimista volt, s éppen ez magyarázza azt, hogy hajlandó volt mindent feltenni
egy lapra, hogy az emberek az Istennel való közösségben részesülhessenek. Nem
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volt utópista álmodozó, nem áltatta magát prédikációjának eredményességével.
Haragra lobbantotta hallgatóinak korlátoltsága, elszomorította tanítványainak ki
csínyessege. Tervét meghíúsították, számítását keresztülhúzták : csalódnia kellett
az egész vonalon, Valóban, mélységesen kiábrándult, ám nem hasonlott meg,
"mert Isten országa nem azt jelenti, hogy az ember előretolja magát, sem azt,
hogy tuntet hatalmával; Isten országa közösség az Atyával" - írja Duquoc. Jé
zus nem hangoztatja a világban fellelhető negatívumról, hogy a fejlődés lendítő

ereje. Nem állítja, hogy a jó kétségtelenül bekövetkező történelmi érvényesülése
kibékít a rossz uralmának tényleges átélésével. Nem éri be ennyivel, nem elé
gíti ki a Hegel-féle eszmei megbékélés a rosszal, mely "elveti a pusztán ne
gatívnak kategóriáját". Jézus szemében a rossz valóban rOSS2; a kudarc valóban
kudarc, a szenvedés valóban szenvedés, Nem abban bízik, hogya veszteségek
mennyíségí felhalmozódása egykoron nyereségben kulminál, hanem az Atya íaé
retében : a jó már kivívta a győzelmet, s ez bármikor megnyilvánulhat az élet
teljes terjedelmében. Pontosan ezért hibáztat ják. Azt róják fol, hogy harnis illú
ziókat táplál, holott igazában realista. A valóságot veszi figyelembe: a kudar
cot, a balsikert, a vereséget elsősorban rossznak tartja, s nem csupán a kike
rülhetetlenül bekövetkező győzelem tartozékának. Hangsúlyozza, hogy az ember
bnerejéből képtelen teljes győzelmet aratni. A valósághű gondolkodó pillanatig
sem kételkedik M. Horkheimer szavaiban: "A beteljesült igazságosság sohasem
valósulhat meg a világtörténelemben; mert ha a jelenlegi társadalmi igazságta
lanságot fel is váltja egy igazabb társadalom, ez nem teszi jóvá a múltbeli nyo
morúságot, és nem szűnteti meg a természet ínséges állapotát".

"Aki nem akar dolgozni, ne is egyék"

A valóságot figyelembe vevő gondolkodás az utópiát, az elképzelt eszményi
társadalmat nem téveszti össze a reménnyel: "Szívesen bevallom, hogy az utó
piai állam sok berendezését szívesen látnám a mi országainkban is megvalósít
va. De ezt inkább kívánom, mintsem remélem" - fejezi be könyvét Morus
Tamás. A kereszténynek ezért kell igyekeznie az emberi életkörülmények meg
jobbítására, mert nem várhatja az eszményi társadalom automatikus létrejöttét.
AL. ember akkor él hitelesen, ha törekszik és tervez, célokat tűz ki, jobban
mondva: remél. Lénye legmélyén arra hivatott, hogya jövőben valósítsa meg
magát. De még akkor is szembe kell néznie a makacs "ténnyel, hogy ő nem él
vezheti már a diadalt, ha meg van győződve arról, hogy életének összes kudar
ca és Iiaskója hozzájárul valamiképpen a végső győzelemhez. És mi van a meg
balt gyerekekkel, betegekkel; azokkal a milliókkal, akiknek a keze munkája nem
hagyott nyomot a világon, akik nem járultak hozzá aktívan az emberiség fej
lődéséhez - nem ültettek fát, nem nemzettek gyermeket és nem írtak könyvet?
Az emberi létezés minden olyan magyarázata, amely zárójelbe teszi a halál té
nyét, nem egzisztenciális értelmezés. A halál az ember végső lehetősége; egzísz
tálni annyit tesz, mint a halál felé haladni. Ha ezzel minden véget érne, akkor
az emberi egzisztencia a nihil felé tartana, az abszolút semmin alapulna. A tu
dat (transzcendentális) elemzése .nem fogadja el a semmit, a negativitás homá
ly át mint a lét legvégső színtjét, mivel a tudat önmagában bírja a fényt, saját
valójában találkozik a lét, a pozitívum abszolút világosságával. A semmi szom
szédjaként a halál a transzcendencia határvonala, radikális felszólítás a remény
re. Mivel az embernek nem áll médjában gondoskodnia a létezéséről, az új
egzisztencia ajándék számára. Két út nyílik meg előtte. Az egyik a világon be
lüli lehetőségekre szorítkozó autonómia, a másik a transzcendentális távlatokra
nyitott egzisztencia. "Mindenki a transzcendentális reményre adott válaszával
értelmezi egzisztenciáját, és - mivel nincs értelmezés döntés nélkül - dönt
végső sorsáról" - írja J. Al.[aro.

Más szavakkal, amikor találkozik az ember a halállal, ugyanolyan gyönge
és erőtlen, mint Jézus volt, amikor szembekerült a zsidó vezetők leleményes
irigységével és Róma erejével. Jézus nem produkálta magát; nem állttotta meg
a Napot, nem hívott segítségül tizenkét ezred angyalt, nem kérte védelmüket.
Mi nagyon szívesen tennénk, csakhogy nincs rá módunk. Ezért vagy arra kény
szerülünk, hogya halál küszöbén feladjuk a reményt. mert úgy véljük, hogy
nem terjed túl a halálon, vagy elfogadjuk az ajándék, a teljesen ingyenes új
egzisztencia ígéretét. A keresztény remény "exodus", helyesebben kilépés ön ma-
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gunkból ; az ember hátrahagyja a gondoskodás és az előrelátás nyújtotta biz
tosítékokat. és egyes-egyedül az isteni ígéretre hagyatkozik. Elvágja a kötelét an
nak a 'horgonynak, amellyel ebbe a világba akaszkodik, és a Jézusban feltá
ruló parttalan mísztériumba veti horgonyát, Aki remél, az átéli Isten szeretetét.
és ez a tapasztalás biztatja az ígéret teljesülésével. Ezt nem szabad úgy érte
nünk, mintha a keresztény remény egyoldalúan a másvilágra irányulna. Nem
ebben, hanem inkább magában a 'létezésben bízik, a szeretet révén megtapasz
talt múlhatatlan értékekben s az ezeket értelmező isteni Szóban. Amint K.
Rahner kifejti, Jézus üzenetében nem tévesztendő össze az eszkatológia, az em
ber végső célbaérése az apokaliptíkával, a jövő fantasztikus kiszínezésével. Az
eszkatológia a jelen alapján értelmezi a jövőt, az apokaliptika a jövő alapján
a jelent. Föltételezi, hogya jövő már teljesen kész, ennek silány vetülete a tör
ténelem, amelynek hiábavalóságát leleplezi (apokalipszis) a találkozás a tulaj
donképpeni valósággal, Az eszkatológia a jelenből indul ki, következésképpen
komolyan veszi a történelmet, nem tekinti leIutottnak a versenyt. Jézus nem volt
apokaliptikus. Bár kénytelen volt alkalmazkodni korának apokaliptikus világ
nézetéhez és nyelvéhez. eszkatológiai beteljesülést hirdet, mellyel Isten ajándé
kozza meg az embert.

Tagadhatatlan, hogy a keresztények gyakran félreértik Jézust, és úgy élnek,
mintha elhanyagolhatnák jelenlegi egzlsztencíájukat az eljövendő kedvéért. A ke
resztény remény ennek ellenére elkötelezi a keresztényeket a teljes jelen mel
lett; semmiképpen sem akadályozza őket a világ átalakításában. Éppen ellenke
zőleg, az Isten és ember iránti közös felelősségbe integrálja feladatunkat: "Amit
legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" - mondja az Em
berfia az utolsó napon (Mt 25, 35-46). A hivőt az a remény élteti, hogy a vi
lágért kifejtett munkássága nem lesz a pusztulás martaléka, küzdelme nem ful
lad kudarcba. Az abszolút jövőre támaszkodik bizalma. Ez nem altatja el fele
Iősségét, hanem felszólítja, hogya történelem alanyaként vegye ki részét a vi
lág sorának [obbrafordításából, Az üdvösség vagy helyesebben a teremtmények
beteljesedése az lsten és az ember, a korlátlan szabadság és a felelős szabad
ság párbeszédében jön létre: Isten önmagát közli az emberrel, akinek válaszol
nia kell a hívásra, amely szeretet. A szeretet, a remény hiánytalan megvaló
sítása megköveteli az embertől, hogy számot adjon a rábízott dolgokról, figyel
mesen lássa el feladatát, s gondoskodása az emberekről, a világról, a töriéne
lemről előre jelezze Isten országának eljövetelét. A keresztény ugyanúgy ismeri
a pusztulás valóságát, mint Jézus, és ugyanúgy tudja, hogy nem a megsemmi
sülésé az utolsó szó. Tudatában van gyöngeségének s hogy alulmarad a halál
lal szemben, de meg van győződve, hogy veresége győzelemre fordul Isten se
gítségével. Ezért nem teheti le a fegyvert, nem adhatja föl a küzdelmet akkor
sem, ha körülötte mindenki elveszíti reményét. Sebezhetőségének és esendősé

gének tudatában Isten erejére és szeretetére támaszkodik. A magány, az öreg
ség, a betegség gyakran teremt kilátástalan helyzetet. A kereszténynek, ha csak
ugyan az, még a józan ész ellenére is folytatnia kell a közdelmer.

"Megváltásunk reménybeli"

A reményt a "már igen" és a "még nem" feszültsége alkotja. Aki megfeled
kezik az' elsőről, kétségbeesik, aki a másodikról, elbizakodik. Az előbbi lelkileg
szellemileg megvénül, az utóbbiban infantilizmus váltja föl az ífjúságot, A' hi
tet, hogy a világ humanizálásáért munká1kodnunk kell, keskeny határvonal vá
lasztja el a hiedelemtől. hogy az emberi tevékenység hozza létre Isten orszá
gát. Még Jézus föltámadása sem valósítja meg, hanem csak jelzi, hogy itt van
a küszöbön, A jelen és a jövő kapcsolatát nem látjuk világosan. Tudjuk, hogy
az Ország ajándék, és tudjuk, hogy dolgoznunk kell érette. Bizonyos értelem
ben rajtunk múlik eljövetele, bár nem mi hozzuk létre. Annyi bizonyos, hogy
tetteink nagy súllyal esnek a latba. Nem azért törekszünk az ígazságosságra
és a szeretetre, mert egyébként is győzedelmeskedik, hanem azért, mert tőlünk

is függ a diadal. A világba kérdezetlenül jövünk, üdvösségünkbe azonban be
leszólunk. Isten királysága azt jelenti, hogy önmagát közlő szeretete az embe
rek által érvényesül az emberekben - jegyzi meg W. Kasper. A keresztény
nem engedheti meg magának a fényŰ7.ést, hogy Istenre bízza, amit neki kell
megtennie. Jézus törődött a világgal, bár bizonyosra vette, hogy az Ország el-
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jövetelét nem akadályozhatja meg semmi. Isten uralma teljességgel ajándék, és
mégis dolgoznunk kell érte. Ezt a feszültséget alighanem sohasem tudjuk fel
oldani elméletileg. De nem is kell. Elegendő a gyakorlati megoldás. A keresz
tény hivő világi elkötelezettsége olyan rnérvű, hogy számára túl nagy luxus a
kétségbeesés, legalábbis hosszabb időre. A munka beszüntetése olyan fokú enge
dékenység önmagával szemben, amire neki nem telile Bár a veszteség nem ke
rülhető el, hosszútávon mégis biztos a nyereség. Jézus is tudta, hogy elbukik,
mégsem hagyta abba a küzdelmet. Szilárdan hitte, hogya mennyei Atya előbb

vagy utóbb valóra váltja ígéretét.
"Minden csak megsemmisülve őrizheti meg életét" - mondja Goethe. A

kozmosz törvénye az emberi életbe is bele van írva. Önmagunk átadása, véd
telen kiszolgáltatása a másiknak - kockáztatva a visszaélés és kihasználás le
hetőségét - évek folyamán oá halál igazi tapasztalatát nyújtja. Az áttérés a ré
giről az újra, az élet új, személyes minősége úgy valósulhat csak meg, ha meg
hal régi világunk, melyet védekezésből építettünk. Akinek nincs ereje az oda
adásra - nem bír áttörni elszigeteltségén, nem bír kiszabadulni a [elentésnél
külíség és értelmetlenség magánzárkajából -, az nem tud megnyílni, bízni,
megbocsátani és szeretni. Átalakulás, újjászületés, feltámadás - ezekkel a sza
vakkal írjuk körül, amikor valami új tör be életünkbe. felszólítás, amelyre csak
az egész ember, én magam adhatok választ, az a személyes központ, melyet
éppen ez a kihívás hoz létre, alakít ki - írja J. Goldbrunner. Ha az ember
nem biztos afelől, hogya valóság jó hozzá. hogy hosszútávon föltétlenül győz,

akkor nincs ereje az élethez nélkülözhetetlen odaadásra. Mivel védtelenül kell
kitárulkoznia, a kiszolgáltatottságból áradó bénító félelmet csak a remény győz

heti Ie. Enélkül elzárkózunk, megfutamodunk az élet elől.

A kétségbeesés a kudarcot előlegezt. Bizonyosra veszi, hogy fiaskóval vég
ződik vállalkozása, hogya világ nem változtatható meg, hogya létezés rémü
letet keltő, és ez elvágja a többiektől. A balsiker ellenére is megőrizni az el
kötelezettséget, a rémület dacára vállalni a kockázatot, azt a mély meggyőző

dést tételezi föl, hogy a 'valóság valóban jót akar. A személyes létezés - akár
a világért vállalt felelősségben nyilvánul meg, akár önmagunk elveszített di
menzióinak a fölfedezésében és másokra sugárzásában - megköveteli a föltét
len bizalmat abban, hogy a pusztulás ellenére sincs mindennek vége; bár ke
resztülhúzzák számításainkat, meghiúsítják terveinket, barátaink elárulnak, el
lenségeink diadalmaskodnak: holnap másként lesz. A bizalom az életben nem
keresztény monopólium. Mások sem hagyják abba erőfeszítéseiket, nem monda
nak Ie hitükről csalódásaik láttán, mások is megkísérlik, hogy kitörjenek az
egyén védelmére emelt világ falai mögül, A különbség nem a gyakorlati maga
tartásból adódik, hanem az örömhír tudatos elfogadásából. Akit az ember ter
mészetes optímízmusán túlmenően Jézus jóhíre szerel föl a küzdelemre, az erő

sebb fegyverekkel veszi föl a harcot, mível szilárdan bízik a végső gyözelern
ben. a feltámadásban. S még valami: remélni talán könnyebb a kereszténynek,
de sokkal szükségesebb is, "mert reménység az, hogy üdvözülünk" (Róm. 8,24).
Aki nem a remény embere, a hit embere sem.

Sziszüphosz, Prométheusz, Jézus

Amint A. Greeley írja, egyik egyetemi munkatársa a következőképpen fog
lalta össze agnosztikus teológiáját: "Miután Isten megteremtette az embert, mínd
jobban felháborodott gonoszságán. Végül a pokolba taszította; abba az állapotba,
amelyben élünk. Majd megkönyörült rajtunk, és megengedte, hogya halál meg
váltson ettől a pokoltól." Greeley egyáltalán nem biztos abban, hogy kollégája
komolyan veszi hitvallását, mert láthatóan nem aszerint él. Aki azonban csak
ugyan így vélekedik a világról, az nem képmutató, amikor feladja a világ meg
változtatására irányuló küzdelmet, vagy amikor nem hajlandó lebontani véde
kező, ellenálló szernélyiségének korlátait, melyek elválasztják másoktól. Az egyet
len logikus viselkedés számára a harc abbahagyása, meghódolás az értelmetlen
ség előtt, vágyódás a megváltó halálra, Ideálja Sziszüphosz, akit az istenek arra
ítéltek, hogy egy sziklát görgéssen szüntelenül a hegy tetejére, ahonnan a kő

minduntalan vísszahullík. A haszontalan és reménytelen munka az emberi léte
zés jelképe. Az istenek megvetésével. a halál gyűlöletével, az élet szeretetével
hívta ki Szíszüphosz ezt az elmondhatatlan 'kínszenvedést, amelyben a lét arra
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való, hogy semmit se vigyen véghez. Ezt az árat kell fizetnie a Föld szereteté
ért. Mégis fölötte áll sorsának. Erősebb mint sziklája, amikor leereszkedik a
síkságra, ahonnan majd ismét fel kell vinnie a csúcsra - mondja A. Camus.
Az ember vagy vállalja az abszurd hős szerepét, aki mindennek ellenére szere
ti az életet és gyűlöli a halált, vagy megfutamodik kilátástalan 'jövője elől.

Az emberi elv másik képviselője a görög mítoszvilágban Prométheusz. Az
"előrelátó" titán fellázad a zsarnok istenek ellen, és saját kezébe veszi sorsát,
"Az ember csak addig nyomorult és passzív lény, ameddig Zeusz meg tudja őt

,akadályozni a tűz elsajátításában" - írja Lukács J6zsef. "Ha azonban sikerül
őt a tűz segítségével felfegyverezní - a munka és: értelem csodáira képes."
.Prornétheusz a nagykorú ember jelképe, aki bízik leleményes értelmében, az ál
tala elindított fejlődésben, az emberhez méltó élet lehetőségében. Találóan rnond
ja Lukács József: "Ha ez »megváltás«, akkor az emberiség önmegváltása, ha
ez bűn alól történik, akkor ez csak a mások bűne, nem a sajátjáé". Elegendő

imegváltás-e? Miután Prométheusz megszabadít az emberi sors esetleges, nem
szükségképpeni nyomorúságaitól ; a jogfosztottságtól, kízsákmányolástól, elnyomás
tól, megbecstelenítéstől és kiszolgáltatottságtól, akkor tárul föl majd teljes va
'Iójában a létezés szükségképpení, örök terhe: az ember alapvető elesettsége;
a bűn és a szerívedés; az egyedüllét és magány; s a kikerülhetetlen halál. Pro
métheusz pótolhatatlan "társadalmi szimbólum"; nem válaszol azonban az ösz
szes valóban [elentős emberi kérdésre.

A keresztények eszménye Jézus Krisztus. Mivel bizonyosra vesszük, hogy
már eljött az ország, amit hirdetett, mivel Abba-nak merjük szólítaní Istent,
mivel tudatában vagyunk elesettségünknek és arasznyi létünknek, állhatatosan
kitartunk az élet mellett. Méghozzá örömmel, mert tudjuk, hogy ragyogó jövő

.áll előttünk. "Ha az ember f'elisrnerné, hogy a világmindenség tud szeretni, ak
kor kiengesztelődnék" - írja Camus a "Sziszüphosz mítoszá"-ban. Akik tudatá
ban vannak ennek a kiengesztelődésnek, akiket Jézus meggyőzött a valóság [ó
indulatáról, azok a keresztények. Amikor a Valódi-Valóság kapcsolatba akart
kerülni velünk, nem választhatott volna megfelelőbb eszközt, mint a Jézus-szim
bólumot. Néha azt gondoljuk ugyan, hogy okosabban tette volna, ha látványos
jeleket és csodákat művel, de az erő demonstrálása . és a' hatalom fitogtatása
alapjában hamisította volna meg üzenetének értelmét. S ha már fékeznie kel
lett magát, - mind a saját szempontiából, mind a miénkből, - akkor csodá
latosan jól választott, s nem rajta múlik, hogy szeretetének megtestesítöie sze
rény hatással van ránk, legalábbis legtöbbünkre. Ha valamiért bírálhatjuk, ak
kor nem azért, mert alkalmatlan szimbólummal akarja megteremteni velünk
az összeköttetést, hanem azért, mert ilyen konok és önfejű teremtménnyel ve
-sződik. Páratlan készséget fejlesztettünk ki magunkban, hogy hallatlanra vegyük,
félreértsük, rosszul magyarázzuk a legszemléletesebb vallási kijelentéseket.

Vegyük például a betlehemi istálló képét. Bár a pásztorok és a 'bölcsek tör
ténete nem szigorúan vett történelmi elbeszélés, Jézus születése természetesen
nem jelkép, hanem történeti esemény. Mária szülötte nem az, ősi mondák hő

seinek egyike, nem félisten, hanem ember, aki tehetetlen gyermekként jött kö
zénk, A Betlchem-szimbólum kifejező ereje' a hatalom és a gyöngeség kivétele
sen jól sikerült összekapcsolásából adódik. Abból, amit Newman bíboros "meg
kötözött mindenhatóság"-nak nevez. Mégis, 'ki gondolt volna a konkrét tapasz
talást megelőzően arra, hogy egy jászolban nyugvó kisded, egy fiatal anya és
egy férfi képe a háttérben álldogáló pásztorokkal vallási jelentést tartalmazhat?
Hányszor játszódott le az emberi történelemben ugyanez a jelenet, és senki sem
méltatta különösebb figyelemre. Elmentek mellette, talán még kényelmetlennek
sem tartották anya és fia helyzetét. hiszen tető volt a fejük fölött. Ez, az is
tálló azonban már csaknem kétezer esztendeje vonzza mágneses erővel az em
bereket. Szemmel láthatóan nem válik kárára, hogy egyesek üzletet csinálnak
belőle, mások meg kényszeredetten ünneplik. A kisded, Mária és József még a
körülöttük gyűrűző romantikát is elbírja. A rendkívül egyszerű és mindenna
pos kép kiválóan beleillik szellemi tájképünkbe; egyetemességének köszöni szím
bolikus erejét. A betlehemi jelenet Jézus üzenetének alapvető jelentését szem
lélteti; a Valódi-Valóság mérhetetlen szeretetének érzékletes képét mindenki meg
értheti, mindenki azonosulhat vele. Betlehem a reményt képviseli: Isten szere
'tete kézzelfogható az emberi élet misztériumában, leplezetlenül feltárul a Iegszür
kébb és legközönségesebb körülményekben. Jézus a remény embere, mert teljesen
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elkötelezte magát [óhírének, melyet taláíóan és közérthetően érzékeltet a betlehe
mi jászol. A magatehetetlen gyermek nem botrány, hanem jel a pásztoroknak. A
mindenható Isten megjelenik gyöngeségünkben, hogy megajándékozzon az elpusz
títhatatlan élet ígéretével. Aki Jézus követőjének vallja magát, az csak a reményt
választhatja. A betlehemi istálló nekünk sokkal drágább, mint a világmindenség
szeretetériek bájos szimbóluma, több, mint a Valódi-Valóság nyilvánvalósága, köl
tői képeket sugalló ereje. Mindenekelőtt követelmény. Akik komolyan veszik,
azoktól megkívánja, hogy határozottan mondjanak le a kétkedés gyönyöréről, az
elkeseredés bódító mákonyáról.
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TEILHARD DE CHARDIN

HOGYAN HISZEK
MASODIK RÉSZ

A VALLASOK EGYBEFONÚDAsA

l. A Vallás mint jelenség, és egy vallás kiválasztása

Az imént felismertük, hogya Világegyetem egyesítő és összpontosuló struk
túrájú. Ebből az következik, hogy az a fejlődési vonal, amelyet hitem követett
életem egyéni útjain, nem lehet elszigetelt szál az emberi gondolat kifejlődésé

ben. Ha igaz az, hogy a Minden nyilatkozik meg minden egyes elemének, hogy
magához húzza - és ha igaz az is, hogy minden öntudatos cselekvés szerves
szükségét érzi, hogy igazolja maga számára erőfeszítése értékét: akkor az én hi
tem megszületése éppen csak parányi eleme egy sokkal hatalmasabb, sokkal biz
tosabb és minden emberben közös folyamatnak. így, növekedésem logikája ré
vén, kezdek kiemelkedni egyéni szempontom fölé, szembenézek az Emberiség
egyetemes vallási tapasztalatával, hogy belemerüljek én is.

Jól tudom, hogy sok emberi szellem, aki pedig érzékeny az isteninek a meg
tapasztalására, viszolyog attól, hogy megtegye ezt a ilépést, vagyis hogy valame
lyik hit külső erejéhez csatlakozzék. Azt gondolják, vagy könnyen azt hiszik,
még a legintelligensebbek is, hogya Vallás kifejezetten szernélyi ügy. Hallga
tólagosan már elítéltem ezt az individualista nézetet, mert a Világba vetett hi
tem evolucionista és ugyanakkor spiritualista látásmódhoz vezetett. Szeríntem az
egységes egészként vizsgált jelenség nem kisebb valami, mint a fejlődő kollektív
emberi tudat és / tevékenység reakciója a Világmindenségre - mínt Univerzum
ra. (6) A vallási jelenség szociálís fokon fejezi ki ezt a Mindenhez kötődő szen
vedélyes hitet, amelyet - úgy gondolom - magamban felismertem. Mi mást
jelent az, ha nem éppen azt, hogya vallási jelenségnek csakis a földi gondolat
teljes egésze lehet az alanya? A Földnek szüksége van arra, hogy Istent bonta
koztasson ki magának; s mível a Vallás ebből az igényből született, ezért nem
az egyedi emberre vonatkozik s nem csak rá korlátozódik, hanem kiterjed az
egész Emberiségre. Benne is, akárcsak a Tudományban, rengeteg sok emberi ke
resés és kutatás halmozódik föl, helyesbíti egymást s lassacskán tévedhetetlenül
szerveződík eggyé, Tehát hogyan is bújhatnék ki azalól, hogy é/\ is csatlakoz
zam hozzá? Vagy másutt hol találhatnék megerősítést és folytatást arra a szemé
lyl fejlődésemre, amely titokzatos módon egy imádásra méltó - de még szótlan
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