
képp fölkészültek erre. Miként Isten önállóan teremtett azért, hogy lehetőségünk

legyen lemondani róla szeretetből, ugyanezért kell nekünk is felebarátaink ön
állóságát fenntartani. Aki tökéletesen engedelmes, végtelenűl szívén viseli a
szabad választás képességét az emberekben.

Éppígy nincs ellentmondás a világ szépségének szeretete és a részvét kö
zött. E szeretet még nem szünteti meg a fájdalmat, mikor valaki szerencsétlen.
De nem is azért akadályozza meg a szenvedést, mert mások szerencsétlenek.
Más színten helyezkedik el, minta szenvedés.

A világ szépségének szeretete, mivel egészen egyetemes, másodlagos és tőle

függő szeretetekként magához vonzza valamennyi valóban értékes dolog szeretetét,
rníket a balszerencse megsemmísítene. A valóban értékes dolgok - azok, melyek
lajtorját építenek a világ szépsége felé, megnyílnak rá. Amelyikőjük távolabb
ér, egészen a világ szépségéig, nem kevesebb, hanem jóval nagyobb szerétetet
nyer, mint ami előtte volt neki.

A művészet és a tudomány teljesítményei ennek mártékében tiszták és auten
tikusak. Vagy, általánosabban szólva, minden az, mi költészettel borítja be az
emberi életet, valamennyi társadalmi rétegen keresztül. Minden emberi lényt
valami olyan földi költészet gyökereztet be, mely az égi fény vísszatükrözése,
s több-kevesebb világossággal érezzük is e kapcsolatot az egyetemes hazával.
A gyökértelenség - a szeroncsétlenség.

Mindenekelőtt az emberi lakhelyek azok, melyek költészettel borítják be
lakóik életét, míndegyikük tökéletességének foka szerint. Másai és tükrözései
a világ clvitászának. Egyébként azonban mennél jobban vesznek föl nemzeti
alakot, mennél inkább szeretnénk önnönmagunk lenni hazák, annál inkább
válnak csorba és beszennyezett képmásokká. De megsemmisíteni acivitászokat,
akár materíálísan, akár erkölcsileg, vagy kizárni emberi lényeket ebből a ci
vitászból, a társadalom söpredéke közé kényszerítve őket, annyi, mint: a költé
szetnék és a szerétetnek minden szálát elvágni az emberi lelkek és az univerzum
közott. Annyi, mint erőszakkal a csúfság borzalmába mártani őket. Alig van
nagyobb bűn ennél. Mindannyían csaknem megszámlálhatatlanul cinkosai va
gyunk ily bűnök elkövetésének. Ha egyszer igazán ráébrednénk, vért könnyezve
kellene sírniuk ezért.

(Folytatjuk)

REISINGER JANOS fordítása

NYÍRI TAMÁS

BIZTONSÁG VAGY BIZALOM
Az embernek egyetlen lényeges feladata van: az élete. Naponta kell gon

doskodnia létfenntartásáról és arról, hogy biztosítsa uralmát a földön. Erre irá
nyul minden igyekezete. Korlátlanul kíván rendelkezni a világgal, E törekvését
tükrözi jellegzetes észlelési módja, még inkább a nyelv és a kultúra kialaloulása,
leglátványosabban azonban a létfeltételek technikai előteremtése és biztosítása.
Nem csupán á modern természettudományos technika, hanem az archaikus em
berek mágikus praktikái is. Úgyannyira, hogy. sokan egyenesen az ember biz
tonságigényével magyarázzák a kultúra kialakulását: annak köszönheti létét,
hogy az ember meg akarja hódítani a világot. A. Gehlen szerint az embernek,
rnint szüntelenül tevékeny lénynek míndenképpen fölényes biztonsággal kell
bánnia a vele szembenálló, elemien ellenséges világgal (1). Uralmának előfel

tétele a nyelv és a gondolkodás egyidejű föllépése, s jóformán mit sem számít,
hogy a világ teoretikus birtokbavétele vagy technikai megszervezése által való
sul-e meg. Mivel a nyelv szelgáltatja az ember racionális vagy irracionális cse
lekvésének, kiváltképpen a tevékenységével létrehozandó műveknek előzetes ter
vét, a homo faber, a dolgozó lény a nyelvnek köszönheti sajátságait. Magában
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a nyelvben rejlik a természet totális megművelésére és feldolgozására irányuló
tendencia. A megnevezett és szóvá tett világ pedig könnyen kelthet oly látszatot,
míntha míndenestül mesterségesen előáUított emberi mű lenne. A világ termé
szetes alakjának megvetése azonban felidézi a veszélyt, hogy az ember res
tell ni kezdi természetes testiséget és ennek következtében egy majdan kialakí
tandó emberfölötti ember áldozatául esik (2).

Remélhetőleg e néhány bevezető gondolatból is kiviláglik, hogy eleve ku
darcra van kárhoztatva minden olyan igyekezet, mely egyoldalúan, kizárólag a
hatalomvággyal igyekszik magyarázni a kultúra lényeget és lendítő erejét. Az
uralkodás és rendelkezés euyík vonása csupán az ember magatartásának, mivel
másféle, az előbbiekkel szögss ellentétben levő viselkedésformákra is rákény
szerül, Nem áldozhat ja mínden erejét megélhetésének biztosítására. Olyan fel
adat ez, melynek sosem tud a végére érni. Bármennyire hozzátartozik is az
ember létállapotához a gond és a gondoskodás, legalább ily fontos a bizalom
és bizakodá'>, mégpedig szünet nélkül, létezése minden egyes pil1anatában. Bi
zalom nélkül nem lehet élni. Az ember nyitottsága nemcsak alkotótehetségében
mutatkozik meg, nem csupán abban, hogy egyre tágabb és áífogóbb keretekben
vázolja fel önnön Iétlehetőséaét. 1\z ember "eksztatikus::l'," áll bent a létezők

egyetemességében ; világra nyitott lényként a valóság teljességére van ráutalva,
és ezt sohasern bírja teljesen átlát ni, világosan felfogni. E létállapotot fejezi
ki M. Heidegger: ,.Az ember rendeltetése sosem a válasz, hanem mindig a kér
dés" (3). Nyitottsága vagy véget nem érő ráutaltsága túlterjed teremtőképes

ségén, minthogy az alkot"> fantázia önkéntelenül felbukkanó, a tudatba kívül
ről jutó ötletekből él. A valóság. mclvre életiink támaszkodik, sosem ismer
hető ki teljesen, egészét tekintve mindvégig talány. Ez érteti meg mindennapos
tapasztalatunkat, hogy bármennyire is f'etkészülünk valamire, míndig másként
végződik a dolog, mint ahogy elképzeltük. Azért nem mondhat le az élet a
bíznlomról. mert bármikor meaeshet. hogy meghlúsulnak terv-Ink, csődöt mon
danak szárnításaink. Ha egyszer az alapjában véve kiismerhetetlen valóságra
vagyunk ráutalva, akkor egyesegyedül a bizalom által kerülhetünk vele ésszeríí
kapcsolatba.

A bizalom

Mindenkinek van tapasztalata a bízalomról. Olyan lelki aktus ez, amely ki
szolgáltatja az embert - legalábbis bizonyos szempontból - annak, amibe és
akibe bizalmát helyezte. Ráhagyatkozik hűségére, rábízza magát állhatatossá
gára. Meggyőződéssel hisz jó szándékában és abban, hogy a jövőben is olyan
nak bizonyul, mint amilyennek a jelenben mutatkozik, Nem rendelkezik többé
magával, bizalma tárgyának kezébe tette le sorsát, s ettől kezdve minden azon
rnúlík, hogy beigazolódik-e várakozása, avagy szégyent vall. A bizalom bele
merészkedés az ismeretlenbe, jóllehet nem teljesen bizonytalanra cselekszik az
ember. Valamiként ismernem kell azt, amiben bízom, megbízhatónak kell tűnnie,

leülönben ugyancsak könnye'rnűség lenne, ha ráhagyatkoznék. Ennek ellenére
sem magától értetődő azonban, hogy nem hiúsul meg reményem. Annál ke
vésbé, minthogy az ismeretlen, kétes kimenetelű jövőre irányul. A bizakodó
ember nyilvánvalóan nem azt várja az eljövendőtől, hogy kiábrándítsa, hanem
hogy megajándékozza, hogy ne rosszra, hanem jóra forduljon sorsa. Eppen ez
különbözteti meg a bizalmat a káros szenvedélytől. Erik H. Erikson szerint
feltehetően a bizalom, illetve az önbizalom hiányára vezethető vissza például
áz alkoholizmus vagy a szerelrní függőség kialakulása (4).

Mindennapjainkban lépten-nyomon rászorulunk a jóhiszeműségre. Sosem nél
kűlözhetjük, mikor oly dolgokkal és erőkkel kerülünk kapcsolatba, melyeket
nem ismerünk töviről hegyire. Edeskeveset számít, hogy elvi akadály korlátoz
za-e tudásunkat, vagy gyakorlati, mint például az időhiány. Etkezés előtt álta
lában nem szoktuk vegyelemeztetni az asztalra kerülő ételt, rendszerint fel
sem merül bennünk a kétely, hogy mérgezett-e a narancs, romlott-e a hús.
Többnyire bizonyosak vagyunk abban, hogy az élelmiszer nem káros az egész
ségre, és abban a tudatban szállunk repülőgépre. hogy a gép állapota kifogás
talan és a személyzet érti a dolgát. Mindaddig feltételezzük eszközeink alkal
masságát, saját testünk erejét, érzékszerveink épségét, amíg nem jelentkeznek
az ellenkezőjére valló tünetek. Ámde akkor sem mondhatunk le abizalomról,
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ha kivételesen kivizsgáltatjuk magunkat vagy eszközeinket. Tulajdonképpen nem
történik más, minthogy áthelyeződik a jóhiszeműség, néhány lépéssel odább
tolódik: nem az élelem minőségében és a repülőgép állapotában bízunk, hanem
il mérőműszerek hibátlan működésében, az alkalmazott fizikai, kémiai és bio
lógiai ismeretek helyességében, s nem utolsósorban egy másik ember szemé
lyében, hogy pontosan olvassa le a mutatók állását. Nem kételkedhetünk esz
közeinkben. Az élet megköveteli, hogy némítsuk el az elméletileg végeszakad
hatatlanul fölvethető kételyeket. kiváltképpen akkor, amikor sosem küszöböl
hetők ki a mérésí hibák.

Még kevésbé mondhatunk le a bizalomról, amikor nem -tárgyakkal, hanem
emberekkel akad dolgunk (5). Az emberi kapcsolatokkal járó kockázatot el
vileg lehetetlen egzakt módon felbecsülni. Megközelítőleg sem tudjuk oly pontosan
kiszámítani, mint például a HOtld-utazás veszélyeit. Az emberek megbízható
ságáról alkotott ítéleteink jóval bizonytalanabbak, mint a dolgokéról. Mennyire
ismeri a kutató munkatársát, akire rábízza feladata egy részének elvégzését?
És megfordítva: honnan tudja a munkatárs, hogy mí lakik abban, akinek ren
delkezésére bocsátja képességet és tehetségét? Mennyire ismerjük az orvost.
akire rábízzuk egészségünket? És az ügyvédet. akitől jogi tanácsot kérünk?
Többnyire alig ismerjük őket, jóformán egyáltalán nem vagyunk tisztában tu
dásukkal és fogyatékosságaikkal. Joggal figyelmeztet W. Pannenberg (6), hogy an
nál többet kockáztatunk, mínél mélyebb kapcsolatba kerülünk valakivel 
bármily ésszerű és megalapozott bizalom alapján is. Viszonylag éppen azokat
ismerjük legkevésbé, akik legközelebb állnak hozzánk, akikkel megosztjuk éle
tünket; házasságban vagy barátságban. Nagyon hosszú időnek kell eltelnie, amíg
kölcsönösen megismerjük egymást, és míndig tartogatunk meglepetést a má
siknak. Hogyan is lehetne másként, amikor önmagát sem ismeri az ember, és
élete végéig ki van szolgáltatva annak az ismeretlennek, ami ő maga. Küzdel
mek, megpróbáltatások és bukások nélkül tapodtat sem megyünk előre az ön
ismeretben, csak olyan mártékben világosodik meg személyíségünk, amilyen mér
tékben készek vagyunk latba vetni erőinket és kipróbálni adottságainkat. A "ki
is vagyok én?" kérdést valójában így kellene megfogalmaznunk : "mennyit is
bírok el ?". És éppen ehhez, minden erő latbavetéséhez mellőzhetetlen a bi
zalom, helyesebben az önbizalom, hogy meg tudok felelni annak, amit követel
az élet.

Az emberi kapcsolatok át nem láthatóságának, kiismerhetetlenségének nem
időhiány azoka. A kezünk ügyében levő dolgokkal végül is tisztába jöhetnénk,
ha vennénk a fáradságot és alaposabban megvizsgálnánk őket. Az ember vi
szont lényegileg kiismerhetetlen. Mindannak alapján, amit már tudunk róla,
tudománytalan feltételeznünk, hogy valaha is lezártnak tekinthetjük az ember
kérdését. Nem kétséges, hogy mindenkinek vannak .kialaleult szokásai és be
gyakorolt viselkedésformái, melyeken általában nem szokott változtatni. A rutin
életfontosságú az olyan lény számára, mely védtelen a világból áradó ingerek
özönével szemben. Ennélfogva bizonyos mértékben kiszámítható, hogy ki ho
gyan viselkedik valamely helyzetben. Ezért manipulálhatók az emberek, kivált
képpen azok, akik büszkék arra, hogy "következetesek". S. Freud megfigyelése
szerint vannak teljesen egészséges emberek, akiknek kapcsolatai míndíg fiaskóval
végződnek. Mintha átok ülne rajtuk: jótevőkön, akik ellen végül is mindig
fellázadnak pártfogoltjaik, férfiakon, akiket kivétel nélkül míndig elárulnak ba
rátaik; nőkön, akiknek sosem sikerül igazi társat találniuk. Valóban üldözi őket

a sors: nem tanulnak szomorú tapasztalataikból. mindig mindenkivel ugyanúgy
viselkednek (7). Sem az emberek manipulálhatósága, sem a híres pszichológus
megfigyelése nem változtat azon, hogy az embert sosem tudjuk teljesen kiis
merni. Végtelen nyitottságából táplálkozó alkotókedvének és fantáziátának min
dig van ereje ahhoz, hogy változtasson addigi viselkedősén. Erre vall az a kö
rülmény is, hogy az emberi viselkedéstanban meglehetősen szűk határokon be
Iül alkalmazhatók a matematikai módszerek (8). A fizika eszményi viszonyok
között érvényes törvényei jó megközelítéssel használhatók gyakorlati problémák
megoldásakor. Ennek következtében, bár időhiány és a ki nem iktatható emberi
elem rniatt a dologi kapcsolatokban is érvényesül fl bizalmi tényező, mégis
abban a helyzetben vagyunk, hogy elvileg kiismerhetjük a 'dolgok természetét
és az események menetét. Egészen más a helyzet, amikor emberekre vagyunk
ráutalva.
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A minden ízében, tetőtől talpig ki nem ismerhető létezőt személynek nevezzük
és megkülönböztetett bánásmódban részesítjük. Ha nem látható át teljesen,
akkor rejtett, belső oldala, lelke van. Ahány tudomány, annyiféleképpen hatá
rozza meg a lélek fogalmát. A lélek mindenesetre az antropológia egyik alap
kategóriája. Történelmileg változó módon fejezi ki azt, amit az ember legérté
kesebbnek tart önmagában, aminek énjét, saját valóját köszöni. Az archaikus
ember lelket tulajdonított a környezetében levő dolgoknak is: felfoghatatlan ha
talommal rendelkeztek, mintegy személyként álltak vele szemben. A kődarab

nem a tömegvonzás következtében gurul le a lejtőn, hanem mert így "akarja".
Egészen másként szemléli a világot a görög és a bibliai hagyomány alapján
álló újkori ember, akinek a világ elvileg átlátható és meghatározható, mate
m1tik'lilag megfogalmazható vonatkozások és függvényele rendszere. Ha nem
vizsgálja is meg mínden egyes esetben a dolgok tulajdonságait, bízik kifogás
talan működésükben; egy pillanatig nem kételkedik abban, hogy a valóság 
legalábbis elméletben - racionálisan ellenőrizhető. Bár nem küszöbölhető ki
teljesen a kockázat, mégis kiszámítható: pontosan tudja, hogy mire vállalkozik.
Mivel 'Úgy véli, hogy tisztában van a dolgok mivoltával és az események tör
vényszerűségeível, mivel fölényes biztonsággal kezeli a dolgokat, ezek elvesztik
személyszerűségüket, Legfeljebb a gyermekek személyesítik meg a ház bútorait
és a kert fáit, de ők is csak addig, amíg nem eszmélnek rá, hogy szabadon ren
delkezhetnek velük. Modern világunkban csak a költők beszélhetnek úgy a dol
gokról, mintha azok személyek lennének. Esetleg festők ábrázolhatják így a
tárgyakat, feltéve, hogy ez a "különös" a világ egészét tükröző tapasztalatot
fejez ki. Marc Chagall festményein az ingaórák eltúlzott méretű súlyaí inkább
siettetik az időt, míntsem mérik, és így az idő rohanását sugallják. Egyébként
azonban a technika korában kizárólag a másik embert tekintjük elvileg kiis
merhetetlennek (individuum ineffabile), legalábbis személyiségének mélyét il
letően. S teljes joggal, mert ha maradéktalanul kiszámíthatónak és tökéletesen
manipulálhatónak értelmeznénk az embert, megfosztanánk -személyes voltától.
Nem kétséges, hogy szervezetében, akár még pszichéjében is végbemennek eg
zakt-természettudományos módon leírható folyamatok. ám nem következik eb
ből, hogy teljesen megismerhető. Az információelmélet egyik alaptörvénye szerint
valamely rendszerben leképezendő tárgyaknak egyszerűbbeknek kell lenniük, mint
magának a rendszernek (9). Magyarán mondva: az ember teljes megismeréséhez
többnek kell lenni, mint embernek. Hivatkozhatunk a Gödel-elvre is, melynek
értelmében a matematikai axiómák és definíciók minden egyes sorozata szük
ségképpen további kérdések sorozatát veti fel.

A Gödel-elv egyébként arra utal, hogy nemcsak az ember, hanem a világ
mindenség egésze sem ismerhető ki teljesen, nem áll mindenestül az ember
rendelkezésére. Ugyancsak naivitás volna azt hinni, hogy a világegyetem tör
ténéseit egyértelműen meghatározzák a fizika törvényei. A törvényeken kívül
egyedi adottságole is vannak a természetben, például az, hogy a Hold 384 OOO
kilométerre van a Földtől. Az egyedi adottságole pedig bizonyos peremföltételek
és torvényele együttes fellépéséből vezethetők le. A peremföltételt viszont ál
talában úgy határozhatjuk meg, mint egy individuális adottságot, mely együtt
működve bizonyos törvényszerűséggel, újabb egyedi adottságot eredményez. A
jelenlegi egyedi adottságokat korábbi fizikai tényezők határozzák meg. Ilyen
formán a világ mostani állapotából kiindulva visszafele nyomon követhetjük a
világmindenségben lejátszódott fizikai folyamatokat. E kutatásnak azonban el
vileg nem érünk a végére, mert szükségképpen beletorkollik a világ keletkezé
sének, más szóval a kiindulás állapotának a homályába, ahol már az is kérdéses,
hogy egyáltalán érvényesek-e még az általunk ismert fizikai törvények. Amint
H. Seiffert írja a "Bevezetés a tudományelrnéletbe" című művében, sosem dönt
hető el az ősállapotról, hogy a törvényeken kívül peremföltételeket is tartal
mazott-e, avagy egyetlen óriási peremföltétel volt e kezdet, és ebből fejlődtek

ki a törvények (10). A tudomány jelenlegi állása szerint elvileg megoldhatatlan
kérdés, hogy alapjában véve a véletlen, vagy pedig a szigorú oksági meghatá
rozás uralkodik-e a világon, következésképpen elvileg lehetetlen egyértelműen

megmérnunk és kiismernünk a víiágfolyamat eseményeit. A világ nem az óra
pontosságával működő precíziós műszer. Nem küszöbolhető ki belőle a visszás
ság, a zsákutca és a katasztrófa. A törvények szabálycssága és szükségszerűsége
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ugyanúgy nem szünteti meg az egyedi esetek kiszámíthatatlanságát, mint az
emberi egyének szabadságát. Mivel az ember létezésében és önmegvalósításában
rá van utalva a világmindenség egészére, sőt szelleme a létezők egyetemességén
is túlkérdez. lényegében véve a bizalmi tényező határozza meg világi kapcso
latait is.

A valóság kezdete és eredete végtelen és kifürkészhetetlen. Ezért nem nyug
szik meg soha az emberi kutatás és nyomozás, ezért kérdezünk túl minden vá
Iaszon, amit nyertünk. A világ egységesítő és értelmet adó alapját keressük, ab
ban a reményben, hogy megbizonyosodhatunk saját létünk egységéről is. Mivel
lehetetlen, hogy utánajárjunk minden egyes kérdésnek, azért csakis bizalommal
érhetjük el a lét alapját, nem rendelkezhetünk vele. Amivel viszont nem ren
delkezhetünk, azt akkor gondoljuk el helyesen, ha e világ dolgaival ellentét
ben személynek tekintjük. így jutunk el újra az ístenkérdéshez, mely végül is
azon dől el, hogy a mindent létben tartó és léttel megajándékozó Valóságot
személytelen szakadéknak tekíntiük-e, avagy nemcsak a dolgokat és a világot,
hanem a véges szernélyt is felülmúló végtelen személynek, akivel kapcsolatban
a feltétel nélküli bizalom az egyetlen helyes magatartás.

Eredendő bizalom

Láttuk, hogy az ember és a valóság viszonya a bizalomra épül. Erik H.
Erikson szerint az "eredendő bizalom" "a lelki egészség elsődleges tényezője",
az "ép személyiség pillére", melynek az újszülött első méhen kívüli esztendejé
ben kell kibontakoznia (ll). A csecsemő életének e korai szakaszában teljesen
anyjára van 'utalva, ő képviseli számára a világot (12). A bizalom valóságos pa
radicsomában él vele. Számtalan kísérlet és megfigyelés igazolja az anya ab
szolút pótolhatatlan szerepét a kisgyermek első éveiben (13). "A bizalom meny
nyisége, mely a gyermek legkorábbi tapasztalatainak az eredménye, nem az
élelem és a gondoskodás abszolút mennyíségétől függ, hanem az anyai kap
csolat mínőségétől. A gyermek bizalmát anyjához oly gondozás váltja ki, mely
beleérez az újszülött individuális szükségleteibe, és ezáltal a kiismert környe
zeten belüli egyéni megbízhatóság és önbizalom erőteljes érzelmét ülteti el a
gyermekben. Ilyetén alakul ki az emberi azonosság alapja" (14). Az anyai kap
csolat minőségét a legnagyobb mértékben meghatározza, hogy az anya mennyire
azonosult női szerepével és társadalmának életfelfogásával, hogy meg van-e győ

ződve ennek helyességéről. hogy szilárd értékrendet képvisel-e, hogy összhang
ban él-e a világgal. Ez esetben gyermeke nem érti félre viselkedését: testi szím
bíózísuk, ösztönös érintkezésük azt közli a csecsemővel, hogy jó kezekben van:
ösztöneibe vésődik bele, hogy bízhat az anyjában, következésképpen önmagában
és a világban is. Az sem kétséges, hogy csak egészséges társadalmi légkörben
szocializálódott és élő anya közvetítheti gyermekének azt az eredendő bizalmat,
ami nélkül teljességgel lehetetlen zavartalan emberi élet. A bizalom atmoszfé
rájában nemcsak azt sajátítja el a gyermek, hogy mindenkor nyugodtan ha
gyatkozhat gondozójára, hanem megismeri önmagát is: szerveinek megbízható
működése szavatolja. hogy ki tudja elégíteni életszükségleteit. Mivel belső in
díttatás sugallja, hogy meg tudja szerezni táplálékát, nem kell foggal-körömmel
belekapaszkodnia gondozójába, nyugodtan el is tudja engedni, ha éppen úgy adó
dik (15). Az eredendő bizalom további sajátos feladata, hogy ez az alaphangolt
ság lesz később a hit és a remény ontológiai-pszichológiai alapja (16). A sko
lasztikus teológia nyelvén szólva az eredendő bizalom az a "természet", amit
föltételez a természetfeletti hit. Az eredendő bizalom a bomlasztó és építő erők

egyensúlya; mintha azt sugallná a gyermeknek, hogy az alkotó erők hatal
masabbak a pusztítóknál. hogy átélhető összhangban van a külső és a belső világ,
a valóság nem esik szét részekre, hanem egységes egészet alkot. Az eredendő

bizalmatlanság viszont oly diffúz, rendezetlen és szétszórt élmények felhalmo
zódása, melyet nem sikerült ösztönösen feldolgoznia és megemésztenie a gyer
meknek.

De bármennyire igaz is, hogy az emberi létezés elengedhetetlen előföltétele

az eredendő bizalom, a valóság másként fest. Ugyancsak belső indíttatást ér
zünk arra, hogy pusztán tapasztalataik határán belül higgyünk, hogy csupán
abban bízzunk, amire rátettük kezünket. "Hogy a biztonság igénye mennyire
nyugtalanítja az önmagát létrehozó embert a maga alkotta világban, az leol-
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vasható arról a mély változásról, melyet a géppel való azonosulás - a pri
mitív embernek fő zsákmányával való mágikus azonosulásához ' hasonlóan 
okozott az emberi természet nyugati felfogásában, kiváltképpen a gyermekek
nevelésének automatizált és elszemélytelenített módjában" - jegyzi meg Erik
H. Erikson (17). Minden esetben, amikor rendelkezhetünk valamivel, a bizton
ságot részesítjük előnyben a bizalommal szemben. Biztosra akarunk menní.
Voltaképpen igazán érthető, hogy az embernek, mínt világra nyitott lénynek, kielé
gíthetetlen a biztonságigénye. Akkor kezdődik a baj, amikor a biztonság keresése
olyan kapcsolatokat veszélyeztet, melyek kizárólag a bizalom termőtalaján virul
nak. A mértéktelen biztonságigény félelmet szül, uralomvágyat és szégyenkezést
vált ki, különféle védekező berendezéseket fejleszt ki, melyek közül egyetlen
egy is az emberi kapcsolatok felbomlását eredményezi. Személyes kapcsolat
egyesegyedül a míndkét félre egyaránt kötelező bizalomra épülhet, egymás sze
mélyi méltóságának kölcsönös elismerésére támaszkodhat. A személy abszolút
érték, abban az értelemben, ahogyan r. Kant állapttja meg "Az erkölcs meta
fízikájának megalapozásához" című írásában: "Cselekedj úgy, hogy az ember
séget mind a magad személyében, mind valaki másikéban mindenkor mínt célt,
és sosem mint puszta eszközt használjad" (18).

A személy föltétlen tiszteletének még fokozottabban kell érvényesülnie Is
tenhez fűző kapcsolatainkban. Amint korábban megállapítottuk, Isten az a vég
telen vis-á-vis, akire a valóság egységét és értelmét kutató kérdéseink végered
ményben irányulnak. Létünk lényegi meghatározása Istenre való feltétlen rá
utaltsága. Am azon nyomban visszájára fordul e kapcsolat, mihelyt megkíséreljük,
hogy biztonságra váltsuk a bizalmat. A vallástörténet bőséges adalékkal szolgál
arra nézve, hogy a vallások miként igyekeznek rendszerezni és szocializálni a
legmélyebb emberi konfliktusokat. Egyik legfőbb törekvésük, hogy az istenség
erejének és üdvözítő hatalmának birtokbavétele útján veszélyektől mentes lét
állapotról kezeskedjenek. A vallásos ember szükségképpen véges alakban fogja
fel a végtelent; rendeltetésének végtelen célja míndig dologszerűen mutatkozík
meg előtte. Ilyenformán csaknem elkerülhetetlen, hogy ne igyekezzék szabályozni
viszonyát a végtelent kinyilatkoztató véges valósággal, annál is inkább, mivel
ezek az előírások egyúttal végtelen rendeltetésének föltétlen beteljesülését is
szavatolják. Főként a vallásos kultusz, az istentiszteleti cselekmény bonyolult
és aprólékosan kitervelt rendszere vall az ember biztonságot igénylő hajlamára.
Bár a vallások az istenség által alapított intézményként értelmezik a szertartást,
a rituális előírások gondos megtartása mégis biztosítja az istenséghez fűző

kapcsolatot. Az istentiszteleti cselekményt végző ember valószínűleg nem gondol
arra, hogy a rítus szígorú rendje által voltaképpen hatalmat akar gyakorolni az isten
ségen - ez különbözteti meg a kultuszt a máglától -, a rituális szabályok ennek
ellenére magukban rejtik annak a csiráját, ami gátlástalimul bontakozik ki a
mágiában, ámbár feltehetően több köze van a technikához, mint a valláshoz.
Technikán a műszakí és természettudományoknak az anyagi javak termelésében
való alkalmazását értjük. A mágia oly szabályok és utasítások összessége, melyek
biztosítják az ember uralmát a természeten és a többi emberen. A mágikus gya
korlat alapeszméje a gondolati összefüggések téves azonosítása a dolgok valós
rendjével. J. G. Frazer szerint összetéveszti az ember eszméinek egymásutánját a
természeti jelenségek sorozatával, és ennek következtében azt képzeli, hogy
a saját gondolataival való vélt vagy valós rendelkezés módot nyújt arra, hogy
biztonsággal bánjék a természettel és ellenőrizze a dolgok menetét (19). Plinius
például azt ajánlja a "Historia naturae" című művének 28. könyvében, hogy
aki megbánta, hogy megsebesített valakit, köpjön arra a kezére, mely a sebet
ejtette és ettől nyomban csillapodik a sebesült fájdalma. Sir Francis Bacon, a
felvilágosult gondolkodás egyik atyja, meg volt győződve, hogy aki gyógyírt ken
kardjának élére, az meggyógyítja a kard vágta sebet.

Aligha vonható kétségbe a mágia és a technika közös célja. A mágia a
természeti jelenség befolyásolása inadekvát, a kívánt hatással arányban nem álló
eszközökkel, melyek saját - vélt vagy valódi - erejüknél fogva közvetlen termé
szeti hatást hoznak létre. A biztonságra törekvő archaikus ember a természet
tudomány racíoná.ísan felfogható közvetitése nélkül akar hatni a természetre.
A mágia az ember ilyenformán értelmezett világuralmának elmélete és gyakor
lata, a világ meghódításának irányába tett első lépése. Ezért nem alaptalan
föltevés, hogy végeredményben közelebb áll a technikához, mínt a valláshoz.
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Fölöttébb vitatható tehát a mágikus és a racionális gondol.kodás alapvető szem
beállítása, mivel míndkét esetben ugyanarra, a világon való rendelkezésre tö
rekszik az ember. Legfeljebb abban különböznek egymástól, hogy a racionálisan
gondolkodó ember jóval szerényebb. mert belátja, hogy a természet csak enge
delmességgel győzhető le: natum enim non nisi parendo vincitur (20). Természete
Sen ugyanilyen nehézségbe ütközik a mágikus gyakorlatok éles elhatárolása a
vallásosság megnyítvánulásától, minthogy a legtöbb vallás a kozmikus folyamatok
szabályos rendjének biztosítását reméli a kultikus előírások lelkiismeretes maga
tartásától (21). Ugyanakkor joggal merül fel a kérdés, hogy míként hihetett az
emberiség évezredeken át a mágikus praktikákban, ha semmi eredményüket
nem tapasztalta? A helyzet azonban korántsem ily egyszeru, mivel az eszköz
adekvát vagy inadekvát voltának megítélése attól a racionálisan nem igazolható
előzetes választástól függ, hogy a valóság; kizárólag a ráció útján győzhető le.
M. Eliade szerint a tudományos etnológia elegendő ismeretanyaggal rendelkezik,
hogy a mágikus gyakorlatban megnyilvánuló érzéken kívüli, parapszichológiai
erők valódiságát nem vonhatja többé kétségbe (22). Laboratóriumi kísérletek egész
sora utal e szokatlan, jelenlegi tudományos módszereinkkel nem értelmezhető
jelenségek és képességek meglétére (23). "A lényeges különbség az archaikus-

_ -rnágíkus vílágfelfogás és a fejlett ázsiai vallások között, nem is említve a
kereszténységet, abban rejlik, hogy mílyen értéket tulajdonítanak e vallások
~zeknek a paranormális rendkívüli Jelenségeknek. A buddhizmus, a klasszikus
Jóga és a kereszténység semmiképpen sem buzdítja híveit, hogy érzéken kívüli
erők birtokába jussanak, mivel ezeknek az erőknek birtoklója abban a vesze
delemben forog, hogy alulmarad a mágiával szemben. Megelégszik e csodálatos
erők élvezetével, ahelyett, hogy tovább rnunkálkodnék lelki tökéIetesedésén." (24)

Bizalom és uralkodás

Amint az eddigiek is sejtetik, az emberi lét alapkonfliktusa az eredendő biza
lom és bizalmatlanság összeütközése. A bizonyosság szüntelen, majdhogynem
megszállott keresése homlokegyenest ellenkezik létünk előfeltételével, a bizalom
mal. Az a visszás helyzet áll elő, hogy a biztonságot kereső ember maga alatt
vágja a fát, rnivel elvi akadályai vannak, hogy minden bízonytalanságot elos.z
lasson és korlátlanul uralkodjék a világon. Erre irányuló törekvése eltoraítia,
visszájára fordítja léte eredendő bizalmát. Egyrészt azért, mert a teljes biz
tonság igénye az elbízakodottságot állítja az Istenbe vetett bizalom helyébe, más
részt pedig azért, mert fölébe kerekednek a létét biztosító eszközök. A technikai
civilizáció áthághatatlan követelménye, hogy kiszolgálja az ember, és alkalmazkod
jék törvényeíhez, Ilyenformán az eszközök jutnak uralomra alkotójukon - ahhoz
hasonlatosan, ahogy az archaikus ember bálványozta, isteni erővel teli való
ságként imádta a véges dolgokat. E rendkívül visszás folyamatban egyrészt
értéküket vesztik a dolgok, puszta eszközzé silányulnak, másrészt pedig éppen
rnint eszközök tesznek szert hatalomra az emberen, és rneghíúsítják, hogy kor
látlanul rendelkezzék a valósággal. A termelés bámulatot keltő és világot átfogó
rendszere szinte megbűvöli az embert, aki jóformán ellenállás nélkül vállalja
a termelés által reá kényszerített aszkézist.

E fonák helyzet, a bizalom és rendelkezés visszájára fordult összefüggése az
ember elferdütését jelzi. Az ember a lehetetlent kísérli meg. Rendelkeznt akar
mind a valóság végtelen és egységesítő alapjával, mind önnön végtelen nyitott
ságával, holott bizalmat igényel mindkettő. Am nem bennük, hanem saját magá
ban és eszközeiben bízik, melyeken uralkodnia kellene. Minden esetleges félre
értést megetőzendő: az ember uralmí törekvése önmagában nem visszás, Ural
kodását azonban végtelen bizalmának kell szabályoznia, Istentől rábízott fel
adatként kell gyakorolnia. Ha viszont föltétlenül akar rendelkezni életével, akkor
rákényszerül, hogy véges dolgokat ajándékozzon meg bizalmával és önmagára
építsen.

Az uralkodás és a bizalom zavartalan viszonya megköveteli, hogy az ember
fenntartás nélkül bízzék Istenben, tisztelje embertársai végtelen rendeltetését, és
eszerint rendezkedjék be a világon (25). E nem öncélú és nem önhatalmú, az
Isten iránti bizalomból fakadó rendelkezés a teremtményekkel nem ellenkezik
az ember rendeltetésével és kibontakoztatja eredendő bizaimát. Nen lehet eléggé
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hangoztatni, hogy Istentől kapott rendeltetése és Isten iránti bizalma szólítja föl
az embert, hogy önmagát és a mlndenkorí körűlmények és viszonyok összes
ségét szüntelenül meghaladva uralkodjék a világon. Csak azzalrendelkezhetünk
igazán, amitől bensőleg függetlenek vagyunk. Az archaikus ember azért nem
tudott fölébe kerekedni a világnak, mert isteni valóságként tisztelte, melynek
bármikor és bármely dologban megnyilvánulhat szentséges volta. Almodrií sem mert
volna arról, hogy olyan eszközöket eszeljen ld, melyekkel az ipari társadalomban
élő ember beleavatkozik a természet rendjébe. A legnagyobb leleményű ókori
nép, a görögség sem jutott el odáig, hogy tervszerűen alkalmazza találmányait
és tudományos fölismeréseit. A technika történetével foglalkozó kutatók (26) sze
rint a görögök világlátása akadályozta meg, hogy az a nép, mely lerakta a
természettudományok alapjait és kialakította a racionális gondolkodást, többet
tegyen ennél a legelső Iépésnél, A görög mítológia és archaikus világfelfogás
visszahúzó erejét a kereszténység fellépése és az intézményesített egyház kiala
kulása törte meg (27). Protestáns teológusok tudatosították elsőként, hogy a ter
mészettudományoknak és ipari alkalmazásuknak nemcsak eszmei háttere, hanem
valóságos forrása és lendítőereje a világfeletti Istenbe vetett hit, illetve a bibliai
tanítás, hogy a vitág nem isteni valóság, hanem transzcendens Isten teremtménye,
aki az ember gondjára bízta művét (28). A modern természettudomány és tech
nika nem véletlenül alakult ki a kereszténység eszmei hatókörén belül. Pusztán
ezért sem vélekedhetünk tehát úgy, míntha a természettudomány és a technika
önmagában volna visszás, hogy eleve fonák szándék a világ legyőzésére irá
nyuló akarat. A keresztény felfogás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ennek az
urajomnak jogforrása nem az ember, hanem a teremtő Isten, helyesebben a
belé vetett vég nélküli bizalom, mely mindenkori környezete fölé emeli az
embert és túllendíti minden egyes elért eredrnényén. E bizalom táplálja az
ember lankadatlan erejét a világ meghódításáért vívott küzdelemben, egyszer
smind fölvértezi a dolgok hatalmával szemben, nehogy foglyul ejtsék. Végül is
a bizalom tágítja ki az ember látókörét a végtelenre, ajándékozza meg azzal
a kimeríthetetlen ismeretháttérrel, ahonnan eszébe jutnak leleményes ötletei.
Ilyenformán a bizalom ajándékozza meg a képességgel, hogy rendeltetésszerűen

használja a világ dolgait, hogy Isten nevében gondozza és művelje a földet. Ha
viszont saját nevében uralkodik a világon, ha kizárólag a "józan ész" és raciona
litás irányítja viselkedését, akkor elapadnak ötletet, elsorvad képzeletvilága és
foglyul ejtik a dolgok: ahelyett, hogy céljait szolgálnák, uralkodnak rajta. Az
öncélú rendelkezés a világgal eltorzítja az ember alapvető víszonylatait: ha az
ember lesz az ember végcélja és bizalmának alapja, akkor nincs hatalom, ami
kiszabadítaná a dolgok fogságából. A "teremtett világ első felszabadított ja" a
termelés rabja lesz: az élet isteni adományának derűs és higgadt élvezete helyett
felemészti a gond, életlehetőségeinek biztosítása.

Az érem másik oldala, hogy a bizalom és a gondoskodás aránytalansága
az emberiség egyetemes léthelyzetét tekintve kikerülhetetlennek mutatkozik. Úgy
látszik, mintha teljességgel meghaladná az ember erejét és eddigi tapasztalatait,
hogy bízzék végtelen rendeltetésében és abban az ismeretlenben, aminek eredetét
köszönheti. A bizalom nem mondhat Je valamiféle tapasztalatról, melyben meg
kapaszkodhat. Hiába születünk eredendő bizalommal a világra, a kiábrándulás
és gyanakvás túlságosan korán belerögződik ösztöneínkbe, belopakodik tudatunk
aljára. Mégpedig úgy, hogy mi magunk, személyesen mit sem tehetünk ellene.
Mások váltják ki belőlünk: az emberek, a világ, az a világhelyzet. amit a Szent
írás a "világ bűnének", a teológia pedig eredendő bűnnek nevez. Bizalmatlanná
válunk, mielőtt még tudatunkra eszmél nénk. Hol található olyan fiatal anya, aki
fenntartás nélkül bízik a valóság jóindulatában, aki önkéntelenül sem terheli
meg gyermekét egyéni gondjaival és sérültségeível, aki csalhatatlan biztonsággal
érez rá, hogy mikor kell és míkor tilos kielégítenie gyermeke vágyait? Hol ta
lálunk olyan környezetet - a fejlett ipari országokban bizonyára nem -, mely
attól a pillanattól kezdve, hogy világra jön a gyermek, gyarapítja és oltalmazza
eredendő bizalmát, ahelyett hogyelferdítené és visszájára fordítaná ?

A bizalom és bizalmatlanság pszichológiai problémájánál is nyomasztóbb a
teológiai. Csak arra tud építeni az ember, arniről van némi tapasztalata, Tapasz
talatot pedig csak véges dolgokról szerezhetünk, A világfeletti Isten azonban
semmiképpen sem egy dolog a sok közül. A dolgok körülhatároltak. Minden,
ami konkrét, meghatározott. S minden meghatározás tagadás: az egyik nem a
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másik, az van meg az egyikben, aminek híjával van a másik. Ugyanakkor ta
gadhatatlan, hogy sosem lehetne bizalmam tárgya a végtelen Isten, ha nem
jelennék meg tapasztalható formában. Ez a magyarázata a vallások örök erőfeszí

tésének, hogy véges szimbólumokba foglalják az isteni végtelenséget. A világot
mindenestül túlszárnyaló egyetlen és távoli Istent számtalan közeli istenben él
ték át. A világ erői és hatalmasságai a tér és az idő keretei közé szorították
a Végtelent. Ennek az igyekezetnek logikus következményeként saját végtelen
nyitottságáról is megfeledkezik az ember, s ez a vallás teljes felbomlásához
vezet. Isten végessé tétele a vallásos kultuszban azt a látszatot kelti, mintha
rendelkezhetne az ember Isten erejéről. Ha aztán kinyílik a szeme és ráeszmél,
hogy nem rendelkezhet mással, mint véges hatalommal, kiábrándulása könnyen
torkollik míndennemű vallás megvetésébe. A végtelen kultikus végességét na
gyon nehezen különbözteti meg a felvilágosult gondolkodó a közönséges vé
gességtől (29).

A kultikus és közönséges végesség szembeállítása azt akarja kifejezni, hogy
létezik nem közönségesen véges vallási szímbólum is, melyben benne lakozik a
Végtelenség. A názáreti Jézus története; élete és tanítása, halála és feltámadása
a Végtelenség legbensőbb természetét feltáró reális szimbólum. Nemcsak meg
'őrzi a vallástörténeti törekvéseket, hogy érzékletes alakban nyilvánuljon meg
az érzékfeletti Isten, hanem magasabb fokra emeli és megszüntetí mind a tör
téneti vallások szimbólurnaínak, mind saját emberségének "közönséges" véges
ségét. Isten közelgő országának örömhíre meghaladja Izrael valamennyi remé
nyét és túlszárnyalja Jahveh összes ígéretét. Isten királyi uralkodásának vilá
gosságában értelmezett akarata azt kívánja az embertől. hogy emelkedjék ön
maga fölé, és ne a Törvényben bízzék, melyre a zsidóság vallási biztonsága
épült. Jézus valódi biztonsággal akarja megajándékozni az embereket. Arra buz
dítja őket, hogy a Törvény helyett Istenre támaszkodjanak. Végezetül azért
feszítik keresztre, mert önmagát állította Isten helyébe. Kereszthalála áthúzza
végességét. Föltámadása után emberségét sem tekinthetjük közönségesen . vé
gesnek, mint a többi emberét. A tanítványok húsvéti tapasztalata, melyet Jézus
feltámadásaként értelmeztek, kétségbevonhatatlanul igazolta számunkra Jézus igé
nyét az isteni hatalomra, melyen halálosan megbotránkoztak aszigorúan egy
istenhivő zsidók. Amit mi nevezünk feltámadásnak az valami vadonatúj. min
den emberi elképzelést meghaladó, tulajdonképpeni mívoltában még hozzáférhe
tetlen valóság. Jézus története mindenesetre lehetövé teszi, hogy Isten nemcsak
a végességet megszüntető, hanem túláradó módon betöltő Végtelenségként nyil
vánuljon meg. Megajándékozza az embert a korlátlan bizalom lehetőségével.

kiássa véghetetlen nyitottságát a rárakódott történel.mi hordalékok alól, hozzá
segíti, hogy létkörülményeinek és létviszonyainak összességéri felülemelkedve gya
korolja uralmát, melyet a keresztény kultúrkörben emancipálódva kivívott ma
gának a világon.
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KERESZTURY DEZSŐ VERSEI

Bes::>élgetések a küldetésről

1.

A.: Élsz?
B.: Élek.
A.: Félsz?
B.: Félek.
A.: Csak aki fél

lehet igazán bátOT.
B.: Én hős leszek,

félvén a vacogástól.

2.

B.: S asztalra, sárba kerülnek;
tnagot vet ezer közül egy;

sok tnagból pár kikel,
de hány vesz el?

A.: Mégis van folytatódás.
Hogy jó legyen, prédikálj Jónás,

így kívánja Istened,
vagy vízbe vet.

B.: S a cet kiköp a parton,
hogy kövessetn parancsotn:

szavatntnal szól az Úr!
S tneg ki javul?

A.: Barátotn így se, úgy se
tnenekülsz! lsten úgyse:

visz - veled vagy ellened
a végzeted!

B.: Feneketlen tóba fúljak?
Leikem csak lángba hullhat?

Inkább mcssze futok.
Neni így a jobb?

A.: Annyí eszed sincs, látotn,
tnint gyütnölcsöknek a fákon.

Azok tnint okos vének
tnegérnek.

Soks:zor
Sokszor netn tudtatn, tni deTÜl

ki végre sok titok közül
tneglepetésül;

'l.'alóság lesz a képzelet,
vad csatazajra ébredek,

harcban ész nélkül;
belezuhantatn, visz az áT,

tnihez, tnert kell, okot talál,'
hogy fenntnaradjon végül

a gyötrött test, tnely elveti
esztnéletét: netn kell neki,

mert csupa vér tnár;
visszaájul, vagy kirepül

a fénybe vagy alátneTÜl,
silrii, kirnér sár,

-nyeli; új törvény dobja ki,
új áratnokba hullani,

hol tnás fény, tnás sötét jár.

Kérdezhettetn, hol is vagyok,
tnit is tegyek, tnire a sok

esély, hisz látni
néhány lépésre ha tudok,

sodrások, labirintusok
szédületében bártni

várhat, kő, iszap, parti rét,
8 rámveti háló-végzetét

angyal, ördög, akárki.

Sokszor éreztem: vége van,
tnegölnek, elvesztetn tnagam,

s tnindig túléltetn;
sokszor éreztem: eltűnök,

s a nap tnindújra kisütött,
valaki lenyúlt értem;

mindig úr lett a vadakon
valami nagyobb hatalom,

8 elfértetn tenyerében.

455


