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AZ EMBER: ÉG ÉS FÖLD FIA
Alig egy éve jelent meg a magyar könyvpiacon is a világhírű antropológus,

Arnold Gehlen könyve Az ember címmel. Gehlen alapelvül a természettudomá
nyos következetességet választja: állításaiban semmiképpen sem akarja túllépni
a biológia tudományos körét. Tárgyilagos szerénysége azonban sejteti, hogy nem
csupán 'a tudós módszeressége zárja ki a filozófiai-ideológiai érveléseket. Sokszor
csalódott már a különböző céloktal és elgondolásoktól vezérelt elméletekben, ame
lyek tévútra vagy zsákutcába vezettek az ember megismerése közben.

Tévedései ellenére az ember legfontosabb kutatási területe: önmagá. Akár
tudományosan vizsgálja, akár személyes és konkrét életkérdésként közelíti meg,
legfontosabb- kérdésére nem kap választ sem a bíológíától, sem a többi természet
tudományoktól: "Ki vagyok én, és míért élek?" Diogenész fényes nappal fák
lyával kereste az embert. Ha világosabbá lett is azóta a világ (mínt a felvilá
gosodás gondolta), vagy legalább erősebb lett is kezünkben a tudomány lámpá
sának fénye - éppúgy keresi ma is az embert az ember.

Az ember önértelmezésének útjai

A történelem előtti mítoszok, a különböző filozófiák és vallások egyaránt ész
reveszik az ember sajátosan kettős természetét. "Ég és föld fia": teste, anyagisága
révén rokon az állatvilággal, "lelke", "értelme" révén azonban fölötte áll annak,
I az istenekkel, a Világlélekkel, a túlvilággal rokon (vö. a görögöktől származó
két legősibb meghatározást: animal rationale, zoón politikón). (1.)

E kettősséget kezdettől fogva vallották, bár nem volt tisztázva sem e két
elemnek egymáshoz valé kapcsolata, sem a testnek az anyagvílághoz, sem a lélek
nek az ..istenek", a "szellem" világához való viszonya. E hármas viszony földerí
téséhez a legtöbbet a görög filozófia és a bibliai kinyilatkoztatás adott hozzá.

Az európai embereszmény e kettős örökségből alakult ki. A görögség szerint
az ember - értelme révén - a világ ura. Bár maga halandó, de műve - és
lelke - halhatatlan. Az Antigoné kardala így magasztalja az embert: "Sok van,
mi csodálatos, de az J:!mbernél nincs semmi csodálatosabb..." Az ember fölébe
kerekedik az anyagvilágnak, de fölötte egy sokkal hatalmasabb világ kezdődik.

A görög mitológia világa felnyúlik az Olímpuszig, a halandó emberek fölött
a halhatatlan istenek színes, szép világa' helyezkedik el (bár a kiszámíthatatlan,
Ismeretlen Végzet ráborul az ő 'életükre is). A görög filozófia pedig felnéz a
változó dolgok világából az első változatlan Mozgatóra (Arisztotelész), az anyagvi
lágból az örök Jó eszméjére (Platón). E két következtetés hatalmas lépést tesz előre a
végső valóság megismerésében, de hiányzik belőlük a mítológía által felkínáIt
személyes összetartozás melegsége. .

A Biblia szerint az ember Isten teremtménye: a föld porából, de Isten
hasonlóságára. alkotva. Isten akaratából, neki 'felelősen "hajtja uralma alá a
földet". Az Antigonéval egyidős 8. zsoltár Istimnek ad hálát az ember nagyságáért:
"Úristen. szerte a világon I rnilyen dicső a Te neved! I Mit ér az ember, hogy
Te rá figyelj. I emberfia, hogy rá gondot viselj? I S Te csaknem egyenlővé
tetted istenekkel, I megkoronáztad dicsőséggel, tisztelettel."

Isten föltétlenül és -minden szempontból fölötte áll az embernek; hatalma
mégsem nyomasztó, hiszen szeretettel gondoskodik róla. Krisztusban tudjuk meg,
hogy mlIDienhatósága és gondoskodó szeretete egymástól elválaszthatatlan...Isten
a szeretet": elérhetetlenül fölöttünk áll, és ugyanakkor mínden emberi egységnél
közelebb van hozzánk.

_ Isten abszolút és végtelen személy: transzcendenciája és személyvolta bizto
sít "életteret" a végtelenbe vágyó, személyíségének kibontására törekvő embernek.
A kereszténység egy hatalmas, eget-földet átfogó rendszer részeként értelmezi az
embert. Paránynak látja, hisz mérhetetlenül nagy a fölötte levó Isten. De
óriásnak is, aki éppen azáltal nőtt fölébe a világnak, hogy a végtelennel áll
kapcsolatban. (Jellemző módon éppen ezt a kettőt, a transzcendenciát és a szemé
lyességet érzi a legjellemzőbbnek és legjelentősebbnek Roger Garaudy is az
1960-as évektól kibontakozott marxista-keresztény párbeszéd kapcsán.) (2.)
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Az újkor embere viszont autonómiára törekedett. A világot és önmagát nem
Isten teremtésének tartotta, hanem önálló természetnek. (3.) Szemhatára meg
maradt az anyagi míndenségen belül: egyre szorosabb Jmpcsolat fűzte a világhoz,
s egyre határozottabban kétségbe vonta minden világfölötti valóság Iétét, Valósá
gosnak csak azt tartotta, amit maga is racionálisan ellenőrizhetett, megtígyeléssel,
kísérlettel vagy számítással. Saját erejét látta abban, hogy fölébe kerekedik a
világnak, átalakítja a természetet, sőt a .Iehetőségek határait egyre tágítva mani
pulál a világgal és önmagával, megváltoztatva a természeti és társadalmi viszo
nyokat az ember érdekében. E szernlélet számára a kereszténység által- hirdetett
transzcendencia naiv, sőt káros illúziónak, a személyesség hangsúlyozása pedig a
fejlődést gátló individualizmusnak látszott.

Az. emberi nagyság büszke öntudata azonban nem maradt egyértelmű. Ember
és világ új kapcsolata, a manipulálás egyre korlátlanabb lehetőségel nemcsak az
ember nagyságát igazolták, hanem megmutatták esendő és törpe voltát is. Linné
és Darwin fölfedezései után úgy tűnhetett, .nincs is lényeges különbség az ember
és az állatok között. Marx és Engels a történelmi-társadalmi viszonyok hatását tér
képezik föl az ember életében: felismeréseik fényében úgy Iátszhatott, hogy
az ember a társadalmi erők eredöle csup~n. Freud föltárjal az embert irányí'tó
tudatalattijának világát: ez a felfedezés vak ösztönök személytelen küzdelmének
mutathatta az ember életét.

Századunk első felének emberképében a magabiztos büszkeség igy össze
vegyült a csalódottsággal. majd ez az érzés a század második felében az embernek
biológiai-pszichikai-fegyveres manipulácíőja láttán riadalommá fokozódott. Nemcsak
Kafka maradt máig népszerű, -de szerongása újrakél Beckett, Jonesco és mások
műveiben. .

Századunk második felének embere felülvizsgálja helyzetét: létének föltételeit
és jövőjének lehetőségeit. Kevés számára, hogy bár ő a legfejlettebb lénye a
világnak, mégis csak a fejlődés egy meghatározott fokán áll. Igényli önmagának
és a világnak beteljesedését, a "személyes transzcendenciát".

A középkor hitt az égben: Isten jelképének és otthonának tartotta. Az új
kor az autonóm embert a föld kizárólagos urának tartotta, s a .kiürített eget
is birodalmához- csatolta: megalázná az embert, ha egy végtelen személy állna
fölötte. E "földi ég" azonban elégtelennek bizonyult. Korunk éppen az egyre em
berebb élethez szükségesnek érzi az "égi ég" életterét: az embert föltétlen vágy
hajtja határainak mindenkori átlépésére és személyes .beteljesülésére. Garaudy
megfogalmazásában: "A transzcendencia többé nem Isten tulajdonsága, hanem az
ember dimenziója, tapasztalataink és tetteink dimenziója. Az, ami sajátosan em
beri az emberben, ami fölébe emeli annak, ami benne állati és elidegenült."

Egybeér-e a kettő: a transzcendens Isten és a transzcendenciára törekvő em
ber? Égi vágyaink eltalálnak-e az "égi égig", az Ábszolút Transzcendenciáig?

Az ember transzcendencia-pontjai

Az ember véges: áthághatatlan gátak közé zarja a tér és az idő. Mégis
nyitott: életének legfontosabb pontjain átfúrja a véges lét felszínét, hogy a vég
telenbe eressze bele emberségének gyökéreit. Pascal r4vén vált szállóigévé, de
jóval. korábbi a mondás, hogy "az ember végtelenűl felülmúlja önmagát". Többre
törekvése határtalan: életösztönénél is erősebb transzcendencia-igénye jelzi, hogy
nemcsak ennek a világnak tagja, hanem gyermeke és örököse a transzcendens túl
világnak is. Az "mond igent az emberre" igazán, aki utat nyit transzeendencia
-ígényének is.

Az ember szakrális transzcendencia-igénye a vallásokban fejeződik ki. Három
profán transzcendencia-élményt azonban többé-kevésbé tudatosan és intenzíven
minden ember megél: a megismerés folyamatában, a szabad alkotásban és a
szeretetben. Gregory Btnrm "mélyélményekről" beszél: vallásos mélyélményeknek
a Szentnek és az Esetlegesnek a megélését mondja, profán mélyélményeknek
pedig a barátságot, a találkozást, a szolidaritást és a részvétet. (4.) Karl Rahner
egész munkásságán keresztül tanulmányozza az emberélet mélyeiben megélt vég
telent. Az ember - mondja - a végtelen titok fölött jár, s csak akkor lesz
önmagává. ha átadja magát ennek a Titoknak. A Titok az emberélet során
többféleképpen bukkanhat fel: az egyedül vállalt felelősségben, a föltétlen szere-
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tetben, az önfeláldozóan vállalt halálban, az örömben, a szenvedésben, a vágya
kozásban, a szorongásban, az igazságosságban, a békében, a szépségben,· az ir
galomban - ezekben az élményekben az Abszolút Végtelen jeleIlItkezik az ember
életében. Legvégül, .leegyszerűsítve és kisarkítva, így fogalmaz: az ember csak
két lehetőség között választhat: vagy belenyugszik végességébe, és hagyja magát
sodortatni a "frusztrációs szorongás" által, vagy fölveszi Krisztus keresztjét, és
rábízza magát hitben és reményben a lét végtelen Titkára, Istenre. (5.)

J. B. Lotz az ember alapvető cselekvési formáiban elemzi az Abszolútot:
"az emberi tudás rész-vétel az abszolút Mindentudásban:, az emberi akarás a határta
lan Jóban és az Abszolút Szabadságban, az emberi alkotás az Abszolút Teremtésben. (6).

Tovább sorolhatnánk azokat a kísérleteket, amelyek értelmezni és rendszerez
ni próbálják az embernek a transzcendenciával érintkew pontjait. (7.) E transz
cendencia-pontok tudományos rendszerezése még ·váratmagára. Nem pontosan
tisztázott antropológiai jelentőségük sem. Filozófiai-világnézeti vitakérdés az,
hogy mi teszi lehetővé a transzcenziót: elég-e hozzá· az ember határtalan ma
gasba törő lendülete és a világ üres végtelenje, vagy pedig a végtelen Isten
ad teret, az ő kegyelme erőt ehhez a szárnyaIáshoz. De abban egyetért mindenki,
aki igenli az embert, hogy e pontokon megfigyelhetők az ember olyan lényeges
dínamízmusaí, amelyek túlhaladják mind az egyes ember, rnind az egész em
beriség életét és hatókörét.

Vizsgálatuk közelebb segíthet a három fönti kérdés tisztázásához, az ember
megismeréséhez.

Legelevenebb és legáltaíánosabb élményünk erről a minden végesen áttörő

hajtóerőről a megismerés, a szabad alkotás és a szeretet transzcendencia-pontján
támad.

1\ megismerés

Az ember megismeri a külvílágot és önmagát. Az érzéki észleléssel szerzett
ismereteket fogalmi gondolkodással alakítja magasabbrendű, az állatok számára
elérhetetlen tudássá, Ismereteiből absztrahál és általánosít, fogalmat alkot a
létezőkről. A dolgokat - elvont fogalmukat felhasználva - egymásra vonatkoz
tatja (a logika kifejezésével "ítéletet alkot", a nyelvtan megjelölésével valamiről

vaIamitállítva rnondatot formál). .
M~gismerésével az ember tudásra tesz szert. A világról szerzett tudását "ha

zaviszi", s bár a megismerés folyamata biológiai folyamatokhoz kötött, "zsák
rnánya" mégsem anyagi többletet jelent számára.

E gazdagodás médjáról személyes tapasztalatunk tudósít. A megismerés folya
matában az ember kezdettől fogva megtapasztalja saját kU!tató énjét is: én is
merem meg a világot, amely "van", éppúgy, mint én "vagyok", amelytől mégis
el tudok különülní, éppen növekvő tudasom és éntudatom által.

önmagát kutatásának- tárgyává is teheti: "van" ő maga is, mint a többi
dolgok, vizsgálhatja magát a többi lényekhez hasonlóan. Magát tehát kívülről

is megismerheti, belülről is átélheti : a kettő egy egységes éntudatban egyesül.
A világról .és önmagáról gondolkodó ember "eszmélkedik". A tárgyak és a
többi élőlények is vannak, de "eszméletlenek" az emberhez képest: bennük a
valóság nincs magánál, csak az emberben ébred öntudatra.

A megismerő ember számára a világ nem íngerhalrnaz, hanem "tárgyilagos"
külvilág. Nem elégszik meg (nem elégedhet: különben belepusztulna!) az érzék
szerveivel felfogott ismeretekbe: egyre többre törekszik, többet akar tudni a
világról és magáról: egyre egyetemesebb és lényegesebb összefüggéseiben (azaz:
egyre igazabban) ragadja meg mindkettőt. A természeti törvényszerűségek révén
föltárja nemcsak a térben (a nagy távolság vagy a parányi méretek miatt) messze
eső valóságokat, hanem az időben távol történt eseményeket is: felkutat ja a
múltat, és következtet a jövőre.

Kutatása tágasságában és mélységében is túllép környezetén. Kérdései tágas
ságukban a világ (és önmaga) egészére, mélységükben a lét (és önmaga) értelmére
irányulnak. A világot kérdezhetőnek találja, önmagát pedig a kérdezésre alkalmas
nak, sőt arra rákényszerítettnek. A kérdéseire szerzett válaszoktól megokosodva
egyre eredményesebben tud kérdezni és választ kapni. A világ belső szerkezetét,
"Logoszát" föltárva gazdagítja tudását és öntudatát, s ezáltal magát a világot:
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"A lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd" (.József Attila). A világot fokoza
tosan megismerő ember olyan, mint a hegyre lassú szerpentínen fölfelé kapasz
kodó turista: egyre magasabbra jutva .egyre szebb kilátása nyílik az alatta el
terülő vidékra -:- de egyre tágasabbannyílik föléje az eg horizontja is.

Nem csupán szűntelen-nvugtalan kérdezősködés ez, hanem célját kereső s
egyre tudatosabb kérdezés: az ember egyre tágasabban és mélyebben nyitottá válik.
Nem állI meg az ésszel mérhető világ egészénél sem, hanem tovább kérdez,
túl mindenen, ami fogalommal körülhatárolható, rákérdez a végtelenre és a
valóság végső értelmére. Szent Tamás szerint minden megismerésben benne rej
lik az abszolút Igazság (Isten). Heidegger szavával a Lét horizontként sejlik fel
a létező dolgokat megismerő értelern szemhatárán. Ratmer Heidegger tanitvá
nyának vallja magát: a heideggerí léthorizontból tovább következtet az Abszo-
lút Létre, Istenre, az ember föltétlen nyitottságát a létre pedig úgy értékeli,
hogy ez teszi alkalmassá az Abszolút Lét föítáruikozásának, a kinyilatkoztatásnak
befogadására. "Az ember megnyílottsága: képes meghallani Isten esetleges meg
nyilatkozását" - mondja. "Abszolút nyitottság ez egy szabad személy szabad
önközlésére."

De ha nem jutunk is el eddig kövétkeztetéseínkben, az ember mindenkép
pen az örök kérdezőnek bizonyul. Rallner szerint ebben áll a szellem transzcenden
ciája: "Az ember szükségszerűen az, ami: rninden cselekvésében és gondolkodásá
ban a létre kérdez rá". (8.) "Ráharap" a létre, amely sorsa és osztályrésze,
anélkül, hogy elkészülhetne vele, s Jenyelhetné. ..,

. Hivő és nem hivő különbözóképpen értelmezi ezt a határtalan létre nyitott
kérdést, aki az ember. "A tudomány történeti fejlódése azt mutatja, hogy mínd
azok az anyagi összefüggések, amelyeket valaha »végsőnek«, »megísmerhetetlen
nek« tekintettek, később mindig közbülsövé és megísmerhetővé V'!Üta}{, s magas
latukról ismét új, meghódítandó csúcsok felé nyílt kilátás. semmi okunk feltéte
lezni, hogy a megismerésnek elvi határai vannak az emberiség létének határai
közt - éppen úgy végtelen folyamat ez, mil'\t maga az anyagi -világ' (9.) 
így látja Lukács József' a materialista tudós szemével. Ro Garaudy tágasabban
értelmezi a megismerés határtalanságát, hiszen az ember végső kérdései túl
nyúlnak az anyagvilágon is: "Utalva arra, amit Marx a kereszténység "emberi
mélységének« nevezett, volt alkalmunk javasolni, mit vehet át a marxizmus a
gazdag keresztény örökségből. A marxista . humanizmusnak foglalkoznia kell az
ateizmusból hiányzó kérdésekkel, amelyeket az ember fölvet az élete és a halála
értelmével, eredetének és végének problémájával, gondolatainak és szívének igé
nyeível kapcsolatban. A vallás nagysága abban rejlik, hogy választ követel
ezekre a kérdésekre; gyöngesége és kudarca pedig az, hogy dogmatikus válaszo
kat ad rá, amelyek a tudás 'egy meghatározott fokához kötódnek." (10.)

RahneJ' nem győzi ismételni, hogy a kérdező ember az Abszolút Titokkal
kerül szembe. A hit válasza egyáltalán nem valami népszerű vagy "dogmatikus"
formula, hanem a lét magát közlő, Abszolút Szent Titkának befogadása. "Az
ember transzcendenciája ráirányul a magában tökéletesen megvílágított, tehát
maradéktalanul megismerhető létre. Az eml;>ernyitott Istenre, aki szabadon,
szuverénül cselekedhet az emberrel. Az Isten abszolút létére irányuló transzcendencia
az áthatolhatatlan MisZtérium elé állitja az embert, akinek útjai kikutathatatlanok,
végzései kiszámíthatat1anok." (ll.) Szent Pál ebben látja apostolságának célját:
"Ennek lettem szolgája az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy Isten
igéjét érvényre juttassam : azt a titkot, amely századok és nemzedékek óta rejtve
volt, s amelyet most 'kinyilatkoztatott szentjeinek" (Kol 1, 26.).

A beteljesülés szabadsága

Ismereteit nem önkéntelenül vagy ösztönösen szerzi meg az ember. Szándékos,
'Szabad elhatározás inditja a valóság mélyebb megismerésére. (nem pusztán a
táplálékszerzés vagy a játék ösztöne).

Az ember megismerő tevékenysége béna volna akarata nélkül. Akarata -ín
dítja el kérdezését, irányítja rá a világ egyes tárgyaira, hogy begyűjthesse a
megszerzett tudást. Növekvő tudása birtokában erősödő, célirányosabb akarattal
indulhat neki a világnak, újra egyre többet hazahozva a világból egyre gazda
gabb, egyre otthonosabb, egyre öntudatosabb önmagába.
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Akarata a világnak nemcsak megismerésére, hanem alakítására és alko-
tására is törekszik. Növekvő tudásával átalakítja' a természetet, és'számára
egyre kedvezőbb környezetet ,hoz létre maga körül: megműveli a természetet,
sőt önálló techníkai-tudományos-rnűvészíalkotásokat is hoz létre.

Alakító-alkotó tevékenységének azonban a kultúránál is fontosabb célja:
önmaga. Ismeretével és akaratával nem pusztán birtokba veszi "öröktől" vagy
"születésétől" készen levő önmagát, hanem élete során 'hozza létre azt, aki iga
zában ő maga. Az ember: szemeiy, aki - a világgal és más személyekkel köl
csönhatásban - adottságaiból önmagát hozza létre.

Vízsgální lehet az ember e szabad alkotásának kezdeteit: rnilyen kötöttsé
gekből bontja ki a környezetéül szolgáló természetet? milyen öröklött és kör-
nyezeti hatásokból szabadítja fel saját egyéníségét? .

Jobban izgatja azonban az embert e folyamat végpontja: meddig juthat el
szabadságában, beteljesülésében? Mekkorává válhat "életműve"? Eljuthat-e egy
relatív beteljesülésig, az abszolút teljességig?

"Hogy e kérdésre válaszolhassunk, személyesre kell fordítanunk a szót, hiszen
,ez a kérdés a legélesebben nem általánosságban vetődik fel. hanem személyes

életsorsunk szempontjából.
Kosztolányi De~ Halotti beszéd című versében egy jellegtelen, egyszerű,

szürke átlagembert búcsúztat el az élettől. aki mínden átiagossága ellenére
egyszeri és egyetlen: "Homlokán feltündökölt a jegy: hogy milnok kozt az egyet
lenegy". "Ilyen az ember: egyedüli példány."

Elérheti-e a teljességet, az öröklétet az ember, aki meghatározott helyen és
időben születik és meghal, s kurta életét számtalan történelmi-társadalmi-bioló
giai kötöttség között éli le?

Az emberteszmélődésének kezdetétől izgatta, hogy az állatokéhoz hasonló
testi szarvezete és páratlan személyísége milyen kapcsolatban van egymással.
Platón nyomán a görög filozófia a dualizmust vallotta: az embernek halhatat
lan lelke és halandó teste van; a test "jármű", amit a lélek életfogytig használ.

A Biblia szerint az ember egységes egész. A "test" és a "lélek" szóval is
magát az élő embert jelöli. A kettő együtt egy személy. (12.) Szent Pál tovább
fejleszti az Úszövetség szóhasználatát: a bűnnek és a halálnak kiszolgáltatott
"érzéki testet" a feltámadásban 'Újjászülető "szellemi testtel" állítja szembe (l Kor
15, 46-49; Fil 3,21.).

A platonista és a biblikus hagyomány összevegyüléséből alakul ki az a ma
is elterjedt szóhasználat, amely az embernek határtalanul nyitott, személyes
arculatát nevezi léleknek, térrel-idővel határolt arculatát pedig testnek. ~

Az emberi személy tehát véges: mulandó testben egyszer él. De tudatosan
rendelkezhet önmagával: adottságait (testét, alkatát, környezetet, lehetőségeit stb.)
felismerve és elfogadva véges életében véglegesen fölépítheti önmagát (=sze
mélyíségét), Személyíségünk nem kész és végleges megszületésünkkor. Mégis
képesek vagyunk arra, hogy fölébe emelkedjünk környezetünKnek: az ember
"vándor-személy": mindig útban önmaga felé. Egyre többet ismer. és valósít meg
a világból és önmagából: Iehetőségei mindig többet kínálnak és többre szólítják.
Eszményi Énje, az "Aki-lehetnék" míndig előtte jár valóságos Enjének, az
"Aki-vagyok"-nak, a világban fölismert értékek vonzásában, a lelkiismeret irá
nyításával. "Testi fogyatékosságai, a környezet alkalmatlanságai ugyan nehezít
hetik kibontakozását, de segíthetik is előre. Az igazi, ember végül mégis ,,8
koporsóból kitör, és eget kér".

Az ember vállalkozhat erejéhez mért, sót erejét meghaladó feladatokra is,
elkötelezheti magát magasabb értékeknek (pl. az emberiség vagy a tudomány
szolgálata, a haza vagy egy másik ember szeretete). Minél magasabb értékeknek
kötelezi el magát, az anyagvilág meghatározó tényezői annál kevésbé tartják
markukban. Növekvő szabadságában azonban egyre kötöttebb is: elkötelezettje
valamilyen értéknek, minden változékonysága ellenére is föltétlen, odaadásban.
Vállalt feladatait teljesítheti, kitűzött céljait elérheti akár életének feláldozása
árán is:

Bármilyen nagyszerű is azonban az ember számára a hósi halál lehetősége,

a halál mégiscsak a legbrutálisabb határként jelentkezik az ember életében.
Atlépheti-e az ember a halál korlátját, transzcendencía-ponttá lehet-e a halál

végpontja?
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Az ember az egyetlen lény, aki számot is vet avval, hogy egyszer meghal.
Eszmélkedése során rákérdez nemcsak. életére, hanem halálára is. A halálnak két,
egymással ellentétesnek látszó jelentősége van az ember életében. Egyfelől az
ember életének legnagyobb tette. Egyedül az 'ember képes arra, hogy kockára
tegye, sót feláldozza életét, anyagba zártan is fölébe magasodva az anyagnak
(minden .halál lehet hősi halál). Másfelől viszont a halál az emberre lesújtó

'legnagyobb csapásnak látszik: bíológíaí életének megszűnése míntha végleg el
fGjtaná személyes létét. .

:Életünk döntéseivel, majd utolsó tettünkként halálunkkal véglegesre formál
juk ki . egyéniségünket. Megmarad-e, továbbél-e az, akívé váltunk, vagy pedig
elkészültének pillanatában a semmibe vész? .

"Nem halunk meg teljesen": a történelem tanusága szerint fennmaradnak
az ember alkotásai a kultúra közkincseként Madách szavával: "él a köz, mely
az egyesekből nagy egészt csinál". Szabó András György szerint "a halhatatlanság
ra vonatkozó vallási és más misztikus tanításokkal nem a halhatatlanságot en
bloc tagadó és a mulandóságba bölcs rezignáltsággal belenyugvó magatartást
kell szembeállítani. hanem a tartalmas élet objektiválódott eredményei útján
nyerhető halhatatlanságot": (13.) ez elegendő ahhoz, "hogy nEl csak faji, hanem
individuális mivoltában is megörökítse önmagát".

Nagyszerű távlatok nyílnak így az emberiség elé, az egyes ember mégis
személyes fennmaradásra vágyik, s nem nyugszik bele abba, hogy valamiféle
"árnyékléte" maradjon fenn a halála után. A görög filozófia elgondolása a \lélek
halhatatlanságáról,a Biblia hite test és lélek feltámadásában egyaránt az em
bernek az öröklét iránti vágyát fejezi, ki. Az ember nem nyugszik bele sem abba,
hogy énje az anyag átmeneti szerveződése, sem abba, hogy végkifejlete a meg
semmisülés. Úgy érzi, hogy a test feloszlása nem érintheti énjét: ahogy a létező
világot s benne önmagát készen találta, úgy talán a halál megoldását is "kí
vülről" készítik el számára. Segíti e reményét a szeretet tanúbizonysága: aZ·
ember fennmarad azokban, akik szeretik őt.

Reménye Krisztus feltámadásában teljesül be: a halál nem végpontja, ha
nem fordulója az ember életének, beteljesült szabadságának, "megdicsőü1ésének"

kezdete. Krísztus föltámadása - Garaudy szavával - "a remény zöld ága" a
teljes szabadságot kereső emberiség számára. A mindent elnyelő sír Krisztus
esetében üresnek bizonyul. Személyes öröklétünknek eddig áthághatatlan kor
látja, a halál nyílik föl benne. "Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi
igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek... Am Krisztus föltámadt halottaiból.
mint a holtak. zsengéje" (1 Kor 15, 14-20).

Határtalan szeretete

A szeretet annyira természetés életformája az embernek, mintha nem is volna
az emberlét feneketlen mélyébe nyitó élmény. És' annyira "közeli szomszédokhoz"
vezet, mintha nem is kellene átlépnünk határainkat. Valójában pedig összefog
ja és beteljesíti az előző két transzcendencia-igényt. "Megjártam érted én a
lélek hosszát" - írja Radnótí hitveséhez. A szeretet transzcenzíójában ismerjük
meg legjobban önmagunk korlátait és súlyát, de az odaadás erejét is. Az egy
máson megtapasztalt szeretet élménye nemcsak egy teljesebb szeretetkapcsolat
nak, hanem a boldogság beteljesülésének lehetöségét is megsejteti.

Határaink nem áthághatatlanok: nem magunktól lettünk, nem magunkban
vagyunk, nem magunké leszünk. Gyermekség, testvérség. barátság, szerelem., az
emberi szeretet valamilyen formája míndenkit ráébreszthet erre a tényre.

Az emberről nem beszélhetünk általában, csak így: Én, Te, 0, Mi, Ti, Ok.
Legszemélyesebb élményeink más emberekhez kapcsolódnak, legigazibb énünk a
szeretetben bontakozik ki. A személy csak úgy válhat igazán középponttá, ha
önkéntes kapcsolatban, szabadon egyesül más személyekkel.

A megszülető csecsemő, számára mindazt, ami körülveszi, édesanyja gondos
kodása fogja egységbe: a valóság és a szeretet határa egybeesik. Ebből a ta
pasztalásból származik az ember ősbízalrna a világ iránt: tegez mindent, szemé-
lyes jóbarátként. .

A felnövő gyermek ráeszmél arra, hogy a világ nagyobb szűlei szereteténél.
Ez csalódást is okoz, de új szeretetélményekre is ad lehetőséget. A személyekkel
más kapcsolatba kerül, mint a tárgyakkal. A tárgyakat szétszedí, kísérletezik
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velük. Megszerezheti és rendeltetesüket megismerve, használati eszközzé vagy
élvezeti eikké teheti őket.

A másik ember nem ismerhető meg elemzéssel, kísérletezésselvRínvallatással,
Mindenki "végvár", önálló centrum. A személyek csak önként tárhatják fol
egymásnak igazi, rejtett éniüket, adhatják oda magukat ajándékozó szeretetben.

A tárgyak világát kikutatja, meghódítja az ember. Ha megszerét valakit,
annak magát kínálja oda, s kölcsönös fö··1.rulkozásukban-odaadásukban válnak
eggyé.

oh numnyire szeretlek téged,
ki szóra binae/,. egyaránt
a sziv legmélyebB üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.

(József Attila: Oda)

Ajándékozás és elfogadás, vallomás és figyelem párbeszéde az egymást sze
rető emberek között a bizalom közegében jön létre. A bizalom mindkettőjükben

"magától" nyit föl mindent: a személyek nem akkor önmaguk igazán, ha ma
gukat ismerik és birtokolják, hanem arnikor a szeretetben egymásnak adják
magukat és egymást fogadják el. Új tudatforma és életformai alakul ki ··igy, a
személy legigazibb táptalaja.

Ez a bizalom a tárgyi tudással összehasonlítva gyöngébbnek, bizonytalanabb
nak tűnhet: sohasem lehet végérvényesen kizárni a visszaélés Iehetőségét, so
hasem lehet teljes, kísérleti bizonyítását· adni a szeretetnek. (Arany János Te
temrehívás című balladája jó példa arra, hogy amíg élünk, szeretetünk sosem
teljesen bizonyított, hisz egészen csak életünk áran bizonyíthatnánk: .,Nincs
nagyobb szeretete senkinek annál, aki életét adja". Ján 15, 13.)

Aki kilép önmagából, vállalja ezt a kockázatot. De e kockázat nélkül nem
lehet találkozni másokkal, e kockázat nélkül nem ' lehet önmagává az ember.
A bizalom légkörébe szűletünk bele, s a növekvő bizalomban találkozunk egy
mással, ha másokat megszeretünk és magunkat odaadva befogadunk.

A gyermeknek anyja iránti ősbízalmában és a felnőtt szeretet kölcsönösen
felnyíló bizalmában az életnek új arculatát fedezzük fel. A világ nem riasztó
idegen vagy leígázandó ellenség, hanem nekern feltáruló ajándék, engem segitő

gondoskodás..A szeretetnek ezt a családnyi nagyságrendű mikrokozmoszát azonban
a rideg és veszélyes külvílág veszi körül. Az egyéni beteljesülés veszélyeztetett-o
ségénél is fájdalmasabban érint bennünket, ha a szeretetben ígért boldogságót
megnyirbálják a külső körűlmények vagy saját hibáink, megfojtja· a halál.

A boldogságót megízlelt embert hívja meg a szeretet örömébe Krisztus.
,.Isten a szeretet": a :Határtalan Lét azonos a határtalan szeretettel. s ebbe a
szeretetbe hívtak meg minket akkor, amikor a létbe szólítottak. Ebben a perspek
tivában csillan föl előttünk a remény, hogy s~eretetvágyunk mégis beteljestilhet,
túljutva míndazon., ami múló és töredékes. Fiával minket is föltámaszt az Atya:
a szerétet természetes mozdulatával emel át az örök életbe.

Az ember nyitottsága

A"? ember különleges helyet foglal el a tárgyak és az élőlények világában.
Közöttük és általuk él, mégis föléjük emelkedik. Önmagában és a világban
is túllép a közvetlenül adott dolgok felszínén. Keresi a valóság végső meghatá
rozóit és a jövő végső távlatait. 'I'udásvágvának horizontján a határtalan való
ság, többre törekvésének végpontján a teljes boldogság sejlik fel. Ezt a határtalanul
teljeset sem fogalmi úton megragadni, sem igyekezetével megvalósítani nem
tudja, nélküle élni mégsem képes.

Nem pusztán olthatatlan kíváncsisága vezeti, amikor a világot egész tágas
ságában és mélységében akarja érteni. Nem elégszik meg á. létező dolgok meg
ismerésével, hanem a valóság egészére és végső okára. is rákérdez. Megismerésének
t~észete az, hogy nem áll meg semmilyen fogalomnál, hanem mindenen túl
kérdez, míg el nem jut a határtalanhoz.
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Nem pusztán féktelen' nagyravágyása serkenti, amikor a meglevűbe soha
bele nem nyugodva egyre nagyobbra törekszik. Akaratának természete az, hogy
minden kötöttségtől megszabadulva beteljesülésre tör: nemcsak korlátlan lehe
tőségeket akar, _amelyekben szabadon tombolhat, hanem a minden lehetségesnek
megvalósításában kiteljesedett, határtalan, szabad öröklétet.

Nem pusztán ösztönös vagy pszichés motívumok indítják társkeresésre. a
magánytól menekülésre. Nem elégszik meg semmilyen múló és töredékes emberi
kapcsolattal. Szetetetének természete az, hogy minden emberi szeretetnél telje
sebb egységre vágyik, - Gabriel Marcel szavával ....:. az Abszolút Te-re. Olyan
egységre, amely a szeretet eksztázisáig felfokozta saját személyíségét, de elvá
Iaszthatatlanul egybe is olvasztotta másokéval, időtlen együttlétben.

A hivő keresztény értelmezi az ember e három fő transzcendencia-élményét.
Beteljesülésüket és így az emberélet megoldását is Krisztusban találja meg.
Az ember alkalmas a kinyilatkoztatás befogadására, a feltámasztásra, tehát a
végtelen szeretetre. Krísztus az Isten igenje az emberre, s egyben az ember
ígenje Istenre: életünk benne válhat teljessé.

A modern építészet fölfedezte a szakrális tér lehetőségét a gyárak kohójában,
hútőtornyaiban is (pl. Alger, Liverpool katedrálisa). Az ember nagyságának egyik
eszköze és jelképe, a gyár, fölfelé nyíló és mutató jellé lett. Az ember akkor
lesz naggyá,'ha túlnyúlik önmagán, "mindig előre, mindig fölfelé" - de nem
a lehetőségek határtalan üres terébe, hanem a gondoskodó szeretettel feléje
hajló végtelen Titok felé.

Jegyzetek: 1. V. ö. M. Landmann: Philosophische Antropotogíe, Berlin, 1969. 12-29. - 2.
Roger Garaudy: From Anatherna to Díalogue, New York, 1966. 39-70. 3. Romano
duardiní: Das Ende der Neuzeit, würzburg, 1952. - 4. Gregory Baum: PI1idoyer fUr den
Glauben, Graz, 1972. - 5. Karl Rahner: Schl'!ften zur Theologie, Einsiedein. Különösen :
V. 183. IX. 132. X. 133. X. 181., valamint angolul megjelent könyvecskéje: On Prayer.
New York, 1968. V. ö. Klaus Fischer: Der Mensch als Geheimnis, Freiburg, J973. - 8.
Johannes a Lotz: Ich - du - wir, Frankturt, 1968. De Vries - Lotz: Philosophie im
Grundriss, Würzburg, 1969. - 7. Nyíri Tamás: Antropológiai vázlatok, Budapest, 1ll72.
249-288. - 8. Karl Rahner: Hörer des Wortes, München, 19631, 14-22. - 9. Lukács József:
Igent mondaní az emberre: BudlWest. 1973. 456. - 10. GaraudY: 1. m, 88. Garaudy itt
az 1965-ben Satzburgban megrendezett marxísta-Reresztény párbeszéd konferenciájára utal.
- 11. Ral:mer: Hörer des Wortes, 111. - 12. Leon·Dufour: Biblikus Teológiai Szótár.
R6ma, 19'13. Test és Lélek. - 13. Szabó András György: A gyakorlati materíenzmue
felé. Budapest. 1972. 189.

SzAMUNK SZERZOIROL. - Dr. Sulyok Elemér OSB a pannonhalmi teo

lógiai főiskola igazgatója. - Krasznai József plébános Zalaszántón. - Bálint

Endre festőmúvésznek a Jeruzsálemi Bibliához készített illusztrációit

ebben az évben hátsó címlapunkon - Vattay Elemér fotómúvészreprodukcióiban

közöljük. Sáry Gyula főorvos. Zeneelméleti, zongora és nyomdai gépmesteri

tanulmányok után a szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát; 1972
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