
kektől megfosztott környezet viszont, különösen ha emberi túlzsúfoltsággal jár
együtt (vö. a nagyvárosok levegőtlen, szennyezett, sötét és virágtalan nyomor
tanyáit), a legkülönbözőbb bűnök táptalajává válhat.

Az ökológiai adottságok tehát egyaránt hatással vannak az ember külső és
belső [ólétére, sőt üdvösséget is érintik. Ezért érdemes megszívlelní a szakem
berek figyelmeztetését: nem élhetünk bolygónkon úgy, mintha bérlők volnánk,
nem pedig lakók, akik otthon akarják érezni magukat, s akik ezért jelentős

áldozatra is képesek. Aki komolyan hisz a világ jövőjében, az tenni is tud ezért
a jövőért, még akkor is, ha "nincs itt maradandó városunk" (Zsid 13,14).

Az erkölcsteológia számára az elmondottakból külön figyelmeztetés adódik.
Korunkban ugyanis már nem pusztán az anyagi ügyletek (adás-vétel), hanem
az anyaggal és az energiákkal való gazdálkodás vált radikális etikai problémává
és felelősséggé. Ez a felelősség kettős: Isten és emberek előtti. Felelősek vagyunk
Isten előtt, aki a földet egészen a gondjainkra bízta, hogy "őrizzük" és "mű

veljük" azt. Az emberi együttélés szempontjából pedig felelősségre szólít fel
a szakemberek által feltárt megdöbbentő jelenségek egész sora. A környezetvé
delem minél hatásosabb megoldására irányuló törekvés - melyet Magyarorszá
Ion most már részletesen megfogalmazott törvény ír elő - nemzeti, társadalmi,
világnézeti és kontinensbeli hovatartozástól független összefogást kíván, elméleti
és gyakorlati vonatkozásban, a jelen és a jövő érdekében?

Jegyzetek: 1. A szerző 1975-ben vett részt a Bad Leonfelden-i konferencián, amely az
ökológia és a humanizmus "kérdésével foglalkozott. - 2. Vö. H. Westmüller: Die Umwelt
kriese - eine Anrrage an die Theologie (in: Umweltstrategie, Gütersloh, 1975. 314. o.) 
3. Ward-Dubos i. m. 25. o. - 4. Az ENSZ Szaktanácsadó Testületének egyik tagja aján
lotta ezt. - 5. I. m, 12. o. - 6. A Merkur 19'13 januári számában publikált tanulmányt
Ismerteti a Valóság 4. sz. - 7. Az új törvény is lerögzítí ezt az I. 8. §-ban: "A Magyar
Népköztársaság az emberi környezet védelmét nemzetközi szerzödések keretében való
együttműködéssel is elősegíti".

XLEMPA SÁNDOR

TRAGIKUM A SZENTíRÁS TÜKRÉBEN
IV.

ÚJSZOVETSÉGI TRAGIKUIvISZEMLÉLET

A gorog tragédiairók megsejtették. hogy az istenség nemcsak az igazságosság
megtorló hatalma, hanem irgalom és jóság is van benne. Izraeli próféták pedig
Jahve igazságosságát és irgalmát egyaránt hirdetik. Az Újszövetség ezeken felül
megmutatja, hogy a görögök sejtését és az izraeliek tanítását sokszorosan felül
múlva jelenik meg emberformában az isteni Igazságosság és Irgalom egy sze
mélyben: a Megváltó. Jézus Krisztus személyében. Ö tesz eléget isteni rnérték
ben a szígorú értelemben vett igazságosságnak kereszthalálával és ugyanő ir
galmaz a kegyelem bűn-rnegszüntető erejével azoknak, akikért meghalt. Ö az
Isten "Christos"-a.

(Ismét egy filológiai jelentőség: Urunk nevét nem anyanyelvének "masiah"
szava tette ismertté a világon, hanem az ókori tragédiairók görög nyelve:
"Christos". Sőt a messianizmus az idők folyamán pejoratív mellékzöngét is ka
pott, de a christianismus megtisztelő név maradt ma is.)

Az istenember Krisztus tárta fel előttünk az Isten és az ember .mélységcit
egyaránt. Az emberi értelem világánál felismerhető és a próféták által már ön
magáról szóló egyetlen Isten teljes valóságát Krisztus mutatta be az emberiség
nek. A hivő értelem elfogadja tőle a Szentháromság igazságát.

"Én és az Atya egy vagyunk" (Jn 10,30) tengermély mondatát sem megér
teni, sem cáfolni nem képes az ember. Hogy az Atya Lelke ugyanaz, mint aki
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a Fiú Lelke (Vö.: Jn 15,26 és Gal 4,6); hogy a Szentlélek az Atyának és Fiú
nak azonos-egyetlen Szeretete, ez rávilágít arra, hogy Isten létértelme: Szenthá
romság volta.

A keresztény tragíkumszernlélet a Szentháromság hittitkán nyugszik. Csakis
ennek a hittitoknak világánál beszél a hivő értelem a mi Urunk Krisztus tra
glkumáról, Igy látja meg, hogy benne értelmi tragikumról egyáltalán szó sem
lehet. Isteni értelme és emberi értelmének a lehető legtisztább istenismerete ga
rancia arra, hogy benne még lehetőség sincs értelmi összeütközésre. Mlndenbea
az Atya akaratát teszi, míndenkor az ő szeretetében marad. Isteni akarata egy
az Atyáéval, emberi szabadsága teljesen az Atyának ajándékozott akarat.

Ellenségeiért, gúnyolóiért imádkozik. Tárgyilagosan beszél őszinte imájábaa
arról, hogy ők nem tudják, mit tesznek. Ha felismerték volna őt, akkor ezt nem
tennék (Vö.: l Kor 2,7-9). Ok nem tudják, mi játszódik le szeniük előtt. Ve
lük kapcsolatban az irgalmas szeretet él a Megfeszített szívében, Krisztusban az
akarati tragikumnak nyoma sincs.

Ezek után mílyen alapon mondhatjuk Krisztust tragikusnak? Csakis úgy,
hogy az elmondottak figyelembe vétele mellett meglátjuk: érzelem- és idegvi
lága a legmélyebb megrendültségben élte át emberségének nagy tragikumát. a
szomorúság, a kiszolgáltatottság, az elhagyatottság élményét. Ez pedig annál őr

vénylőbb fájdalom, minél inkább helyén van emberi értelmének és akaratának
tökéletes elnyugvása az Atyában. Ez a lelkiállapot annyira egyedülállóan tra
gikus, mással annyira összehasonlíthatatlan, hogy sohasem ismétlődhetett meg.

Ha így nézem, egyáltalán. nem tragikus ... ha úgy nézem, tragédiája egye
dülállóan nagy. Most világlik ki, mennyíre indokolt volt értekezésünk elején,
a tragikum elemzésénél értelmi, akarati és érzelmi tragikumról szólni. Mennyi
re helytálló az irodalom szaktudósainak az a közfelfogása, hogy a tragikum tu
lajdonképpen az ember érzelemvilágában keletkezik, él és bontakozik ki. Meny
nyire helyes, hogy az írők az ember jellemének alakulását érzelemvilágának fel
tárásával érzékeltetik! És mindezek felett mennyire elengedhetetlenül szükséges,
hogyatragikumszemléletben megvonjuk a határt az értelem, akarat és érzelem
tényezői között! Éppen Urunk és az ő vértanú követői mutatják, más hősökkel

ellentétben, mennyíre más értelmi és akarati állásfoglalást takarhat ugyanolyan
érzelmi és élettani kínlóc1ások elszenvedése a különböző emberekben, akik kü
lönböző világnézetek követői.

A tragikus tényezők a szemlélők előtt lehetnek ugyanazok vagy hasonlók,
de amik a hősök lelkében - az emberek számára láthatatlanul! - történnek,
azok lehetnek egymással egyezőek, és lehetnek egymással kizáróan ellentétesek
is. Ezért a tragíkumszemlélettel és ítélethozatallal nagyon óvatosan kell bán
nunk. A tragikumszemlélet az esztétikusok, az olvasók és a nézők számára nem
olyan egyértelmű fogalom, mint a kör a mértan müvelői számára.

Igy beszélhetünk igazi tragikumról Jézus Krisztusban, az 'Újszövetség szer
zőjében. Hiszen azokat a tragikus érzelmeket, amelyeket a görög tragédiairók
vagy akár az ószövetségi Jób tragédiája tár szemünk elé, bizony nem szün
teti meg a mí Urunk. A tragikus érzelmek ugyanazok maradtak, de Krisztusra
vonatkoztatva új, szentségí jelentést nyertek. Igen ez a két jelző - a "tragikus"
és a "szent" - Krisztusban elválaszthatatlan attribútumok lettek. A tragikum
a kereszt árnyékában új tartalmat kapott, egészen mást, mint a pogány ókor,
illetve az Ószövetség idején. Jób fájdalmas problémája az ártatlanul szenvedő

ember, Krisztus szenvedésében nyert feleletet. O valóban ártatlanul szenvedett
a bűnösökért tiszta szeretetből.

Meggyőzhet bennünket erről néhány pillanatfelvétel tragikumának sorozatá
ból. "Halálosan szomorú a lelkem" - (hé psyché!) - (Mt 26,38) - " ... szomor
kodni és gyötrődni kezdett" (uo.), "majd halálfélelem vett erőt rajta és még
állhatatosabban imádkozott, Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne
az én akaratom teljesüljön, hanem a tied ... Verejtéke, mínt megannyi vércsepp
hullott a földre" (Lk 22, 43,42,44). A közérzet levertsége, az ídegmunka zakla
tottsága, a szívműködés rendkívüli felfokozódása a belső, a láthatatlan élmény
megrendítő. látható jelei. '

A védelmére kardot rántó Péternek így szól : I,Ne ürítsem ki a kelyhet, ame
lyet az Atya adott nekem?" (Jn 18,11) - és a csapatnak: " ... ez a ti órátok,
a sötétség hatalmáé" (Lk 22,53). Nagypénteken a nap elsötétül. A Keresztenfüg
gó így kiált: "f:n Istenem, én Istenem, míért hagytál el?" (Mt 27,46).
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Ime a tragikus kettősség, amely már az ókortól kezdve gyötri az embert;
az Istentől-elhagyottság, a magára maradt tehetetlenség érzése. Urunk elszen
vedi mindezt annak tudatában, hogy az Atya akarata szerint minden "betelje
sedett", ezért átadja neki lelkét (paredóken pneyma Jn 19,30), a halálos-szeretet
legbensőbb vallomásában.

Az az értelmi követelmény, hogy egy tragikus helyzet nemcsak a szubjektív
emberi érzelmek kilátástalanságában, hanem objektív szempontból is reményte
len legyen, ez - ismétlem - minden istenfogalom tagadására vezet, vagy az
istenfogalom felülvizsgálására figyelmeztet. Ezzel szemben lehetetlen nem látni
Urunk szenvedéstörténetében Jahve népének tragédiáját, amint összefonódik
Krisztus halálával. Észre kell vennünk nemcsak az érzelmek és szenvedélyek
tornbolását, hanem a törvény alapján állás és szabad döntés drámai kimenete
lét is. "Nekünk törvényünk van, s e törvény szerint meg kell halnia, mert Isten
Fiává tette magát!" (Jn 19,7). Igy hangzik az Úszövetség [ogszabálya, Ezt a tör
vényt Isten hozatta, és most ellene fordítják. Ilyenkor nehéz elhessegetní ma
gunktól a szörnyű gondolatot, hogy Isten Fia megölését valamilyen logikai kény
szer vagy szentségi jog idézte elő. Az azonban biztos, hogy nem a megmásít
hatatlan jövő kényszerében hangzott el az ítélet, hanem az emberi belátás és
felismerés hiányában.

Gondolatunkra a Zsidókhoz írt levélben kapunk helyes feleletet: " ... a tör
vény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg és vérontás nélkül nincs bűn

bocsánat. .. úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát, hogy sokaknak bűnét elve
gye" (9,22 és 28). A szerző mélyen beletekintett az emberi lét tragikus szakadé
kaiba ! Az a homályos érzés, hogy az ember sorsa és belső erkölcsi lénye között
valami összefüggésnek kell lennie, az ember tudatát míndíg gyötörte, míg a Ró
mai levélben meg nem kapta a megváltó formulát: " ... a bűn zsoldja a ha
lál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban" (6,23). .

Az Irás így szól: "Szabadságra vagytok hivatva" (Gal 5,13). Ime a szabad
ságért folytatott küzdelem, amely a törvénytől és a halál félelméből megsza
badít és ugyanakkor oly könnyen a gonosz szolgaságába taszít ,most
Krisztussal győzelmet aratott. Gyönyörűen fejezi ki ezt az antínómiát a közép
kori sequentia (szerzője Wipo von St Gallen, a XI. században):

A halál és élet harcra szállt.
Meghalván az élet,
A halálon úr lett.
A halál és élet harcra szállt.

Luther átdolgozásában így hangzik:

Es war ein wundeTlicher Krieg
Da Tod und Leben rungen ...

és néhány sorral lejjebb:
Die Schrift hat verkündet, dass
Wie ein Tod den anderen [rass.

Az üdv útja az Istentől való elhagyatottság érzésének tragikus zonain ve
zet át. Akik a kereszténységtől a tragikus élmény lehetőségét el akarják vitatni,
rendszerint arra hivatkoznak, hogy hitük szerint a kegyelem mindíg talál ki
utat a reménytelenség útvesztőiben. Ez bármennyire is igaz, mégsem öli ki a
tragikus érzelmeket a keresztényekből. A tragikum tőlünk való elvitatása mé
lyebb vizsgálatra ösztönöz.

Az ember minden időben törekedett arra, hogy értelmezze a világot, annak
történeteit, de leginkább és elsősorban: önmagát. Ehhez az értelmezéshez rnín
dig szükség van kiindulópontra. Ez adja egyúttal a létezés értelmét is: lételv,
létprincípium. E szerint alakul az ember világnézete és benne a mi témánk, a
tragikum szemlelete is.

Létprincípium lehet: az értelmetlen és személytelen sors ; lehet maga a ma
téria; lehet embercsinálta istenség; lehet Izrael egy Istene, vagy: ugyanaz, mint
teljes Szentháromság. Más és más létprincípium más és más tragikumszemléletet
alakít ki az emberben.
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Ennek igazolását látjuk George Steiner A tragédia halála (Európa, 1971) cí
mű könyvében. Steiner úgy gondolta: "A görög tragikus költők szerínt azok az
erők, amelyek életünket formálják vagy elpusztítják, kívül esnek az ész vagy
igazság birodalmán". Megfogalmazásában egyet jelent a tragikum és a katasztrófa.
Amint mondja : " ... szerintem a tragikus dráma realisztikus fogalmának a ka
tasztrófa tényéből kell kiindulnia".

Hogy erre a következtetésre jut, annak magyarázata - úgy gondolom -,
hogy a görög tragédiák embercsinálta istenségeit nem vizsgálja felül, hanem
helyettesíti az értelmetlen, igazságtalan, véletlen sorssal, aminek istenek és em
berek egyaránt alattvalói. A végeredményre logikusan jut el a felvett létprincí
piumból. Ezt a Iétpríncípiumot azonban - szerintem -=- Steiner vette fel és
nem a görög tragédiaírók,

Ugyancsak teljesen következetes Almási Miklós, Steiner könyvéhez írt utó
szavában, a Tragikus tragédiaelméletben. A marxizmus alapján állva a létprincí
pium csakis maga a matéria lehet. Ez pedig témánkban a legfőbb értéket, a
matéria legmagasabb produktumát, az önvalósuló embert jelenti, mint aki ma
gyarázata önmagának és öntudatos kovácsa a maga sorsának. Az értelmetlen,
igaztalan sorsot nem ismeri el maga felett álló hatalomnak. Szerinte a tragédiá
ban a középpönti szerep a hősé. A hős pedig "a történelemben önmagát meg
valósító .világtörténelmí egyéniséget' jelent, akinek végzetét történelemformáló
önmegvalósítása készíti elő." Hogy azonban világtörténelem-formáló egyéniséggé
legyen valaki, annak ára is van: "Az egyéniség nemcsak túllépi köznapisága
kereteit, nemcsak önmagát valósítja meg, hanem ezen keresztül a história for
málásába is beleszól - ám ezért a gesztusáért bukással kell fizetnie." Hozzá
teszem megállapításaihoz azt, hogy egy világtörténelmi egyéniség igazi tragikus
hős marad akkor is, ha bukás nélkül éri el célját, amiért küzdött, Tragikus vo
nás a bukáson kívül is, bőven kimutatható küzdelmeiben. Almási Míklós is
érzi, hogy ezt önmagához következetesen ki kellene mondania. Az Optimista tra
gédiával kapcsolatban megjegyzi: "Hóbortos általánosítás lenne e .megoldódó' tra
gikumból arra következtetni, hogyamarximus elvileg oldja ki az íróból a tra
gikus érzékenységet, és az életből a tragikus konfliktusok felbukkanását, átélését
és írói rögzítésének Iehetőségét", Mindez érthető abból, hogy a marxista ember
optimista ember, akinek küzdelemben bőven van része. A küzdelmek tragikus
vonásokat tartalmaznak; a tragédia akkor is a tragíkumon épül, ha utolsó mon
danivalója nem a hős végső bukása. Hiszen a klasszikus görög tragédiákban sem
a végső bukás az utolsó konklúzió! Ezek szerint a marxista nem vitatja el a
kereszténység optimizmusától sem a tragikum valósulásának lehetőséget.

Ezzel szemben Steiner - bármilyen tiszteletteljes módon és szerinte komoly
bizonyítás alapján! - elvitatja a tragikum lehetőségét mínd Izrael népétől,

mind Krisztus követőitől. Hiszen a bún és büntetés összetartozásában - a zsi
dó és keresztény hi t szerint - elképzelhetetlen a tragikus, pusztulás; legfel
jebb kegyetlen racionalitásról vagy a bűnök ésszerűbb megbüntetéséről lehet szó
- mint állítja. Hogy ezen kívül a bűn megszüntetésével igazi bűnbocsánattal

is kell számolni Krisztus vallásában: erre nem gondol. Hogy maga Krisztus
- amint láttuk - valóban tragikus hős, valóban "világtörténelmi egyéniség",
aki valódi erőszakos halállal fejezi be földi életét, de feltámadásának valósága
nélkül nem lenne az, Aki: erre sem gondol. Ha a pesszimista világnézet az
értelmetlen és igazságtalan pusztulást hirdeti, és emellett a hős bukása sem
fennkölt - mert szükségszerű! -, mivel tud műélvezetet biztosítani közönsé
gének? Mivel magyarázható mégis; hogy a görög tragédiák ma is élnek a szín
padokon? Hogy a tragédia él és nem halt meg? Egyre inkább foglalkoztatja a
ma emberét is!

Igen, foglalkoztatja. Mégpedig azon az alapon: kinek milyen alétprincípium
szemlélete, olyan a tragédia-elmélete. Létprincípíuma mindenkinek van, még ha
nem is fogalmazza meg a maga számára sem; tragikumról pedig biztosít min
denkit az élet küzdelme.

Ha most visszagondolunk kiindulópontunkra, őszintén el csodálkozunk, hogy
akad még emberi elme, amely a földi létbe ágyazottan meri vitatni: lehet-e
valaki tragikus hős, mint Krísztus követője?

A görög tragédiákban is a félelemtől megszeppent kórus így dalol: "Istent
magasztalni jámbor dalokkal, minden bölcsesség kezdete". Igaz, a keresztény
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hivő ember nem ismeri az észbontó, durva kételyek kínjait. Akarata, ha meg
adta magát a Szeretetnek, biztonságban tudja magát. De rnindez nem mentí
meg az érzelmek belső, irracionális vonaglásainak lehetőségeitől, a tehetetlen
ség gyötrelmeitől. Tökéletesen tragikus az érzelem-élménye, de ugyanakkor re
ményteljes az élet [avallása. Az élet zajában is folyton hallja a hangot, amely
az úttalan sötétségből, az emberi igazságtalanságokkal való küzdelmében is fe
léje zeng: "Én vagyok az út, az igazság és az élet". Vagy, ahogyan a tragédiák
nyelvén, eredetiben hangzik: "Ego eimí hé hódos kai hé alétheia kal hé zóé".

Ezzel nem záródik le érzésem szerint a tragédia erővonalainak szuggesztív
ereje és izgalmas problémája. Krisztus - tarzusi Pál tanítása szerint - tovább
él Egyházában, mint az ő teljes testében. A mísztíkus test tagjai, egyedi bolyon
gásaikban ugyanazokon az érzelmi árnyzónákon kénytelenek leélni zarándok éle
tüket, mint a Fő maga.

Az egyháztörténelem kiemelkedő keresztény embertípusai, mint egy-egy tör
ténelmí korszak csúcspontjai tovább kalauzolnak minket a tragikum fent vázolt
útvesztőin. Hadd legyen mindez egy majdan megírandó új tanulmány tárgya."

• A tanulmány teológiai szempontból való szaklektorálását dr. Temesi József balatonke
nesei plébános végezte: ezt a szerzö ezúton is köszöni.

NÉGYSZEMKÖZT PAUL RICOEURREL
Paul Ricoeur (ejtsd rikör) napjaink egyik legjelentősebb keresztény gondol

kodója, a dél-franciaországi Valence-ban született 1913-ban. Korai munkásságát
a fenomenológia határozta meg. Husserl fő művének szövegmagyarázó fordítását
egy náci fogolytábor rabjaként készítette el. Az egzisztencializmus tetőpontján,

a negyvenes évek végén összeveti a hivő Gabriel Marcel és az agnosztikus Karl
Jaspers egzisztencia-filozófiáját. 1956-ban lesz a Sorbonne tanára. Előbb Iilozófia
történetet, később értelmezéselméletet (herméneutíkát), majd nyelvfilozófiát ta
nít.

Az ötvenes évektől építi fel akaratfilozófiáját. Akarati és a nem akarati
(1950); Végesség és bűntudat; 1. A tévedő ember; II. A rossz szimbolikája (1960).
Ebben az alapvető munkájában írja: Szírnbólumnak nevezek mínden olyan je
l.entés-struktúrát, amelyben egy eredeti, szó szeríntí, közvetlen jelentés megjelöl
egy másik, jelképes, közvetett értelmet, Am ezt a másodlagos értelmet, csak az
elsőn keresztül ragadhatjuk meg. A rossz legősibb szimbóluma, abeszennyeződés

sohasem jelentett csupán egy foltot, mint ahogy a tisztátlanság sem utal csak
a piszokra. A beszennyeződés, a bűn, a bűntudat szimbolikájában vitathatatlanul
telfedezzük a bensövé tevés előrehaladását. A szímbólumok megértéséhez te
hát két út vezet. A regressziós út, amely anagy [elképelotől az archaikus szím
bólumokhoz tér vissza. Es az ellenkező előjelű progresszív út, amely az alapvető

szimbólumoktól vezet el a nagy jelképek soráíg, és amelynek végén ott találjuk
a minden figurális elemétől megfosztott istenképet: Az vagyok, Aki vagyok.

A freudi pszichoanalízisnek szentelt híres munkája, Az értelmezésről (1965),
valamint a tanulmánykötetek: Történelem és igazság (1964), Az értelmezések
konfliktusa (1969) és az Élő metafora (1975) című nagy nyelvfilozófiai mű jelzik
a sokoldalú, problémagazdag bölcseleti reflexiót.

Ricoeur középtermetű, őszes hajú férfi, aki szemüvege mögül bizalommal
tekint a világra. A haladás mellett elkötelezett értelmiségi. Az ökumenizmus
szellemétől áthatott, hitvalló református, Már járt Magyarországon. és az or
szág szellemi életét érdeklődessel kísérí. Ezért munkásságáról szíves örömmel
nyilatkozik a Vigiliának.

A filozófiáróI. - Kérdés: A filozófia létjogosultságát két és félezer éves törté
nete során már sokan kétségbevonták. Am hitele talán sohasem volt olyan ala
csony, mint manapság. Ugyanakkor, paradox módon, korunk elvárja II filozófus
tól, hogy alapvető nehézségeire helytálló eligazítást adjon. Mielőtt azonban a
filozófia természetéről és feladatáról beszélnénk, egy személyes kérdés. Ön mí
ért lett filozófus?
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