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AZ IDŐ ÉS ÖRÖKKÉVALÓSÁG KÖZÖTT

Az emberi létezés elválaszthatatlan kisérő jelensége az énesség és a nyitottság
feszült viszonya. Egyrészt elengedhetetlen a létért vívott küzdelemben a valóság
tárgyilagos észlelése. Másrészt kivétel nélkül mindenki a maga távlatában látja
a világot; saját szemszögéből értelmezi és az én céljainak szolgálatába állítja
újabb tapasztalatait. Ilyenformán nemcsak korlátlan nyitottságát véti· el, hanem
végtelen rendeltetését is. A tudatosan önmagába zárkózó énesség a bűn lényegé
nek megjelenési formája. Aki nem vállalja,. hogy nyitottan éljen, nemcsak ösz
tönös vágyainak szolgáltatia ki magát, hanem szembefordul. Istennel is. Az én
központúság és a világra nyitottság ellentéte kíéleződik ridőbeliségünknek és az
örökkévalóságnak a kapcsolatában. Leplezetlenül tárul föl a bűnös keringése önmaga
körül, elszigetelődése Istentől és a teremtmények bőségétől (1).

Az időélmény

Nemigen találkozunk mindennapjainkban még valamivel, ami oly makacsul
ellenállna a fogalomalkctásnak, mint az idő. Egyrészt magától értetődő tudatunk
kapcsolata az idővel; a köznapi beszéd világosan megkülönbözteti a tegnapot. mát
és holnapot. Feszélyezetlenül kérdezzük meg, hogy mennyi az idő, könnyen meg
bizonyosodunk róla, hogy még futja az időnkből, vagy megállapítjuk, hogy már
nincs időnk. Aggódunk, hogy lejár a határidő, születésnapot ünneplünk, felidéz
zük a "mi időnket" és visszaemlékezünk az "abban az időben" hallott történe
tekre. Tervet szövögetünk a holnapra, s a jövőtől várjuk reményeink valóra
váltását. Van mikor ólomlábon .járnak a másodpercek. Olykor repül, máskor
megáll az idő: emberek, tájak vagy intézmények felett. Fölösleges tovább szapó
rítani a szót, csakugyan a világ legtermészetesebb dolga, ahogyan beszélünk az
időről. Másrészt a filozófia története tanúsítja, hogy mekkora nehézségbe ütközik
- ha egyáltalán sikerül - megragadni és a valóságot híven tükröző fogalmak
ban kifejezni a beszéd értelmét. "Ertjük, ha beszélünk róla, értjük, ha más
beszédében halljuk, de ha meg akarom magyarázni, amit míndannyían értünk,
nem tudom" - teszi szóvá Szent Agoston az idővel kapcsolatos alapvető visz
szásságot (Confessiones XI. 14). Dl! miért kívánunk mindenáron fogalmat alkotni
az időről? Az eleai Zénón (Kr, e. 460 körül) hiába törte a fejét a repülő nyíl
vessző fogalmában rejlő ellentmondás megoldásán, pedig régtől "értett hozzá" a
vadász; tudta, hogyan kell bánnia az íjjal és a nyíllal, hogy elejtse zsákmányát
(Diels 29 A 27). Könnyen elképzelhető, hogy sosem jutunk dűlőre az Einstein-féle
óraparadoxonról folytatott vitában, ámde az elméleti megoldatlanság korántsem

'befolyásolja az órák gyakorlati használhatóságát. A know-how, a gyakorlati-tech
nikai hozzáértés mégsem ment föl a fogalmi erőfeszítés alól. Eppen az elmélet
és a gyakorlat, a beszéd és a fogalom látszólagos ellentmondása •figyelmeztet arra,
hogy egyik leggyakoribb szavunk, az idő, jobban mondva az, amire folyton hivat
kozunk, állandóan gondolunk, aminek mindig szűkében vagyunk éppenséggel nem
közönséges valami. Végül is a valóság és a történelem, a lét és nemlét, az élet
és halál megértése vagy nem' értése visszhangzik a szóba hozott paradoxonokban.

Az idő tudata nem születik együtt az emberrel, bár Időbelisége adva van
érzéki-világi voltával. Szervezetünk érzéki egységében tapasztaljuk, hogy az élő

lényeknek megvan a "maguk ideje", átéljük a természeti folyamatok ritmusát,
a keletkezés és elmúlás szabályos időbeli tagolódását. A többi élőlény születésé
től kezdve életritmusra van hangolva. Az embernek ésszel kell felfognia e szabá
lyos változásokban az időt, érzéki voltában az ídőbeliséget. Világra nyitott lény
ként időérzékét sem korlátozzák ösztönös meghatározások, nyitva van míndenre,
ami hozzá tartozik emberi létéhez. B/Ír igaza van I. Kantnak (2), hogy tér- és
időszemlélete által tud csak tájékozódni 'a világban, e szemléletek nem a priori
adottságok, J. Piaget kimutatta, hogya gyermek hosszú fejlődés eredményeképpen
"tanulja" meg az időt és a teret, melyek segítségével eligazodik a mozgások és
sebességek világában (3). Minden jel arra vall, hogy csak a közvetlen érdek
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uralma alól felszabadult emberi észlelés tudja "távoltartani" magát a dolgoktól.
Egyedül az ember ad teret a dolgoknak, és csak ő tudja időben is távoliként,
múltként és jövőként felfogni őket. -E távolságtartás által maga is térre és időre

tesz szert. .A dolgoknak juttatott tér saját élettere lesz, mellyel szabadon ren
delkezik, a dolgokhoz tartozó idővel pedig a múltat és a jövőt számítja, Igy
talál magára az eredetileg ellenséges és zűrzavaros valóságban, s nem csodálkoz
hatunk azon, hogy mindíg magára, saját középpontjára, énjére vonatkoztatja a
teret és az időt.

Lent és fent, elöl és hátul, jobbról és balról vannak a dolgok, az én által
elfoglalt helyhez viszonyulnak az irányok. Ha megfordulok, nyomban fö!cseré
lődik a jobb és a bal. RepÜlőgépre szállva lent van az, ami a járókelőknek fent.
Ha egyenletes sebességgel hl;l)adó vasúti kocsi ablakából követ ejtünk a töltésre,
akkor a vonatból úgy látjuk, hogy a kő egyenes vonalban esik mögénk a pálya
testre. Egy gyalogos, aki mindezt a gyalogútról nézi, úgy látja, hogy a kő para
bolaívet ír le (4). Sokkal bonyolultabb pályagörbét nyerünk, ha a Napot tesszük
meg vonatkoztatási pontnak, s még áttekinthetetlenebb lesz minden, ha egy távolodó
csillagködhöz viszonyítjuk ugyanannak a kődarabnak az esését.' A tér szakasztott
mása az idő. Nem is várhatunk egyebet, hiszen többnyire térbeli hasonlattal
fejezzük ki az átélt időt, s csak akkor beszélhetek egy dolog vagy esemény je
lenlétéről, ha számomra egyszerre van "jelen" térben és időben. De hogy mit
tart valaki jelennek,múltnak, vagy jövőnek, az attól függ, hogy mikor él. Szent
Istvánnak sok minden jövő volt, ami nekürik múlt, s amit jelennek mondunk
ma, holnap már a .múlté. Az időbeli meghatározások is víszonylagosak, a megfi
gyelő időbeli helyzetétől függenek. Minduntalan más és más a jelen, amelyhez a
múltat és a jövőt mérjük. Hasonló tapasztalatunk van a mozgásról is.

ÉVezredeken keresztül úgy vélték az emberek, hogy van térbeli középpontja
a világnak. Ebben az esetben természetesen egyértelműen meghatározható az
események és folyamatok iránya. Időközben bebízonyult, hogy sehol sem található
abszolút középpont. Mivel az irány mindig egy meghatározott ponthoz viszonyított,
abszolút vonatkoztatási pont híján abszolút irányok nincsenek a térben, hanem csak
mozgó testek közöttí összefüggések, melyek folyvást másnak mutatkoznak, aszerint,
hogy honnan nézik őket. Következésképpen az idő hármas felosztása sem abszolút,
csak az időfolyamon belül egymásra következő dolgok és események alapján
különböztethetjük meg a múltat, jelent és jövőt. Feltehetően azért, mert az idő

nemegynemü a három térbeli dimenzióval. Az idő vissza nem fordíthatása
határozott sorrend szerint halad a korábbi felől a későbbi felé. Emiatt tűnik az
időfolyam bármely pontjához viszonyítva múltnak az előző és jövőnek a követ
kező. Ezt a tapasztalatot fogalmazza meg Arisztotelész meghatározása, mely sze
rint az idő "a változások száma a megelőző és következő szerint" (Physica 22 a).
Definíciója megérteti a látszólagos ellentmondást, hogy bár az idő visszafordít
hatatlanul halad a múltból a jövőbe, még sincs iránya. Az.. idő szám, mondja
Arisztotelész. Skaláris, irány nélküli mennyíség, mondják a fizikusok. Ha vi
szont az időnek nincs iránya, akkor csak az időfolyamon belül van értelme
múltról és jövőről beszélnünk, rajta kívül megszűník a múlt, jelen és jövő kü
lönbözősége. Megmaradhat az események sorrendje, az oksági összefüggések szer
kezete, az időbeli val6s"ág alkata, úgy azonban, hogy' együtt látszódik az egész
egyetlen jelenben (5).

De nem önkényes spekuláció-e ily "egyetlen jelen" föltételezése? Mi a spe
kuláció? Úgynevezett transzkognitív, az eddigi ismereteken túlmenő észbeli te
vékenység, melyet szigorú szabályok irányítanak. Oly feltételezésekből kell kiin
dulnia, melyek ugyan még nem bizonyíthatók, talán sosem tudjuk őket életünk
.folyamári bizonyítani, de fennáll annak a valószínűsége, hogy igazak. A kérdés
tehát az, hogy van-e reális alapja az "időnkívüliség" vagy az "egyetlen jelen"
feltételezésének ?

Problémánk a jelen alaposabb elemzésével oldható csak meg. Mi a jelen?
A televízió óráján a másodpercmutató rövid nyugalmi állapota két ugrás között.
Nyilvánvaló, hogy a képernyőn észlelt nyugalmi állapot nagyon sok, jóval
rövidebb nyugalmi állapotra lehetne felosztani. A gondolat nem új, éppen az
foglalkoztatta Zénónt. Meglehetősen sok időbe tellett azonban, míg az utókornak
sikerült megfogalmaznia, hogy a [elen, a most, mely a múltat elválasztja a
jövőtől, oly kiterjedés nélküli határérték, végtelenűl kicsiny, infinitézimális meny-
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nyíség. melyet vég nélkül megközelíthetünk, de sosem érünk el. Ha a jelent
ily végtelenűl kicsiny időpontnak fogjuk fel, akkor úgy látszik, hogya most
szünet nélkül halad a jövő irányába. Kifejezhetjük úgy is, hogy a történések
a jelen időponton át megállás nélkül zuhannak a múltba, és ott megmerevednek,
De valóban pontként kell-e felfognunk a mostot? Azt írja N. Hartmann (6),
hogy tüzetesebben megnézve. a most "megmarad": a világfolyamat megszakítás
nélkül halad át a jelen küszöbén, a jelen azonban állandó. Együtt vándorol
az emberrel, amíg csak él. Minden pillanatban más, ami "éppen most" történik,
a most maga azonban megmarad, tartalmának állandó változása ellenére is.
Amint az élet nem infinitézimális nyugalmi állapotok végtelenűl szapora egy
más utáni ugrása, az ember időélményében sem pontszerű a jelen. Sokkal inkább
hasonlítható a horizonthoz, az egyidejűleg áttekinthető látóhatárhoz (7). A jelen
létlehetőségeink kora, a játéktér, melyen belül jót vagy rosszat tehetünk. A
politikai életben hónapokig, évekig vagy évtizedekig tarthat. A magánéletben
is van bizonyos, bár jóval rövidebb kiterjedése. Máskor meg szemvillanásnyi,
mikor villámgyorsan kell reagálnunk, például autóvezetés _vagy vívás _közben.

A jelen horizontjának tágabb vagy szűkebb köre attól függ, hogy míly cse
lekvési lehetőségeí vannak az embernek. Az ember remél, tervez, aggódik, vár va
lamit, és mindabban, amit jelenleg tesz, benne van már a jövő mozzanata. Az
ember emlékezik, szembetalálkozik azzal, ami létrejött, s így a jelenben benne
van a múlt is. A jövő viselkedésünk céljaként jelen van reményeinkben és fé
lelmeinkben, életterveinkben és álmainkban. Alakító tényezője jeleniinknek. A
múlt sem tűnik el nyomtalanul. Ami egyszer megtörtént. ami volt, kikerülhe
tetlenül hat a jelenre. A jelen nem kiterjedés nélküli, átmeneti pont, hanem az
eseményeket és történéseket szemléletesen egyesítő kötelék. Jelen idejű míndaz,
amivel rendelkezhetünk, amiről dönthetünk. A múlt pedig, amin nem tudunk
többé változtatni. Az idő benső törvénye éppen az, hogy rögzíti e különbséget,
Magába zárja és végleg megőrzi a történteket. A múlt - amennyiben ugyanúgy
megmarad, mint ahogyan mí is megmaradunk az előre vándorló pillanatban 
egyszersmind jelenvaló. A környezetünkben levő emberek egész történelmi múlt
jukkal, a kéznél levő eszközök,melyeket naponta használunk. így jelenvaló
saját életem is mindaddig, amíg ugyanazok a meggyőződések és érdekek irányít
ják. Ide kell sorolnom azt is, amit bizonyosra veszek, hogy megtörténik a jelen
folyamányaként. Jelennek mondhatom a körűlmények és viszonyok összességét,
ami léthelyzetemet alkotja. A, jelen kiterjedésének a határa tehát egyrészt az
előre .nem látható jövő, másrészt a véglegesen lezárt múlt.

Attekintésünktől és hatalmunktól függ a jelen (8). A természettudományos
technika elképesztően rövid időtartamba tud összesűríteni a természetben nagyon
hosszan tartó folyamatokat. így uralkodik az ember az időn. Fölöttébb korlá
tozza azonban a jelen kiterjeszthetőségét előre vagy hátra az a körülmény, hogy
az ember mindig az időfolyam valamely pontjához van kötve. Csak az idő

folyam fölött levőnek lehetne minden esemény jelen, annak, akinek hatalmát
nem korlátozza semmi néven nevezendő dolog.

Az idő értelme

Eszmélődéseinket az időről és az időbeliségről megerősíti, legalábbis kiválóan
megvilágítja a relativitáselmélet Időfelfogása. Az elmélet arra a tapasztalatra
épít, hogy a hely és az idő két különböző koordinátarendszerben mért értékei
között nem olyanok az összefüggések, mint ösztönös elképzeléseink, hétköznapi
megfigyeléseink alapján. várnánk. Meg kell kísérelnünk újfajta, együttes téridő

-világban elképzelni a tárgyakat. Ebben a világban úgy keveredik az idő a térrel,
ahogyan közönséges világunkban minden egyes időpontban másnak látja a tár
gyak látszólagos kiterjedését az őket körüljáró szemlélő. Tételezzük feli hogy a
tárgyak, melyek teret foglalnak el és bizonyos ideig léteznek, ebben az "új
világban" egy kis "foltot" töltenek ki, és ezt különféle sebességgel mozogva
különféle szögekből látjuk. Ezt az új világot, melyben a tér egy részét kitöltő

és bizonyos időtartamot magában foglaló "foltok" vannak, téridőnek nevezzük.
Minkowski szavai szerint: "a tér önmagában, s az, idő önmagában puszta árnyékká
válik, csupán sajátos egységük az, ami megmarad" - írja R. P. Feyman (9). A
relativitáselmélet megalkotója szerint a világfolyamat négydimenziós kontinuus,
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görbült világsík, melyre felrajzolható (a tér három dimenzióját egybevonva) a
tértengely és az időtengely. E két tengely segítségével valósághű módon írhatók
le a világunkban lefolyó események, az imént említett foltok. Mégpedig kétféle
képpen. Abrázolhatók dinamikusan, pontról pontra jelölve, és ábrázolhatók sta
tikusan, mikor a pontokat görbevel kötjük össze. Ebben az esetben a mozgást
nem változásként. hanem létezőként kell értelmeznünk, úgy, mínt ami ténylegesen eg
zisztál a téridő kontinuumban, a világsíkon. A relativitáselmélet a leírás statikus mód
ját részesíti előnyben, rnert hívebben tükrözi a valóságot, nevezetesen azt, hogya mozgás
valami téridőbeli létező - állapítja meg A. Einstein (10). A relativitáselmélet kö
vetkezetesen végigviszi az idő mérésében eleve benne rejlő gondolatot, hogy az
időt térbeli folyamatok alapján kell számítani, amilyen például a Föld forgása
önmaga körül vagy keringése a Nap körül. Az idő térszerűsítése az emberi
tapasztalás sajátos tárgyilagosságának a megnyilvánulása, annak a törekvésnek
a kifejezése, 'hogy úgy észleljük a valóságot, ahogyan önmagában van, és ne úgy,
amilyennek a mí szemünkben látszik. Ez a szándék ahhoz a határesethez vezet,
hogya relativitáselméletben ellentmondás nélkül elgondolható az egész világ
folyamat [elenídejűsége a görbült világsíkon. Ezen a véleményen van N. Hartmann
is. Azt mondja, hogy maga a tér és az idő nem kiterjedt, mégpedig azért nem,
mert a tér és az idő az anyagi világ négy -dímenziója, "a dimenzió azonban
nem kiterjedt, hanem csak a lehetséges kiterjedés feltétele" (ll). Szigorúan véve
az következik ebből, hogya tér és az idő maga nem térbeli és nem időbeli.

Ha viszont minden esemény, dolog és történés foglalata nem időbeli, akkor lo
gikai ellentmondás nélkül elgondolható. hogy egy időtlen vagy idő fölötti szem
lélő számára egyetlen örök jelen az egész világfolyamat.

Mindazonáltal továbbra is nyitott kérdés az idő lényege vagy értelme, mivel
a fizika - dicséretes önkorlátozással - meg sem kísérel fogalmi definíciót adni
az időről (12). Mi hát az .ídő? Legnyilvánvalóbb mozzanata, hogya világ soha
sinc~teljesen együtt; hogy szükségképpen egymástól távol eső, szétválasztott moz
zanatok sokaságából tevődik össze. Amde végzetes baklövést követnénk el, ha
hasonló egységek összeadásának és összegének képzelnénk. Senki sem állíthatja
komolyan önmagáról, hogy csupán mostani énjével azonos. Éppen ellenkezőleg,
sok tekintetben más is, és pontosan ezért jóval nagyobb és gazdagabb. Ahhoz
az egészhez, ami ő maga, velejéig hozzátartozik, ami volt és arnivé lesz. De éppen
ez az egész - az első lélegzetvételtől az utolsóig - soha nincs együtt. Miféle
egész azonban az, ami pontosan annak az együttlétét nélkülözi, amiből áll? Azt
mondja Arisztotelész, hogy a korábbit és a későbbit a most alapján értjük meg
(Physíca 223 a). Mégpedig azért, mert a "most", a to nun lényege, mívolta mín
dig ugyanaz, az a-mi-volt mindig is, létezését tekintve azonban minden egyes
most más is, s ezért számlálható meg (Physíca 219 b). A most különbőzősége

tagolja, lényegi azonossága egybekapcsolja az időt. Ilyenformán a most bizonyul az
idő logoszának. Bár az időbeliség mulandóságot jelent, az idő értelme mégis a je
len állandósága. Felmerül azonban a kérdés, hogy az időbeli, minden ízében rnú
lókony ember hogyan alkothat magának fogalmat az el nem múló jelenről? Ha
nem valljuk a tudat elsőbbségét a léttel szemben, akkor vitathatatlannak látszik,
hogy nem a mindenestül változó ember vetíti ki magából a változatlan jelent,
hanem éppen megfordítva, valami örök és múlhatatlan valóság nyomja rá a
maga bélyegét az idő lényeget kutató észre. Ezt az igazságot sejtette meg Platón,
még ha eltúlozta is a lélek halhatatlanságának sajátos kifejtésében. A lélek mínt
az emberi test aktualitása múlékony és elszálló, az időt mérni tudó észként
azonban valamiképpen örök, Kell, hogy részesüljön valami állandóságból, amihez
viszonyítani tudja a mulandóságot, Ezért hangsúlyozza Arisztotelész, hogy az idő

mindenütt van, leginkább azonban a lélekben, illetve az észben (Physíca 223 a).
Az ember időben ismeri meg a világot, ugyanakkor a most, a tartam eszméjében
és az eszme tartamaként transzcendálja: "az időbeli és az örökkévaló határán
van otthon", az ész tökéletességét tekintve "az idő és az örökkévalóság horizont
ján helyezkedik el" - tanítja N. Cusanus (13). Ha az idő értelme, logosza a
jelen, akkor a jelen és ennek következtében az idő lehetőségének transzcendens
föltétele az örök jelen.

Mondhatnók úgy is, hogy az idő igazsága túl van időtapasztalatunk énre vo
natkoztatottságán, a jelen, múlt és jövő megkülönböztetéséri. Az idő leplezetlen
igazsága minden történés összecsengése egyetlen örök jelenben. Az örökkévaló
ság nem vadidegenként áll -szemben az idővel, nincs más tartalma, mint amannak.
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Ha az idő értelme, logosza a jelen, akkor az idő igazsága (alétheia), amit elrejt
folyama, az örökkévalóság. Az örökkévalóságban tárul fel minden idő igazsága és
egysége, ami tesmészetesen elérhetetlen időtapasztalatunknak. Valamennyi ese
mény leplezetlen szemlélete az örök jelenben csak olyan helyről volna lehetsé
ges, ami kívül van az időn, ahová nem juthat el véges teremtmény. Egyedül
Istenről tételezhetjük fel, hogy létét nem szöví át a mulandóság, hogy az O ideje
maga az örökkévalóság. Nem abban az értelemben, hogy Isten "ideje" végtelenűl
hosszú, kezdet és vég nélküli kiterjedés, hanem úgy, hogy Oneki az egész idő
jelenvaló. Ereje és hatalma ugyanúgy terjed ki múltra és jövőre, mint a jelenre (14).

Az örökkévalóság

Fejtegetéseink oda lyukadnak ki, hogy az örökkévalóság bizonyul ama transz
cendens föltételnek, ami lehetövé teszi mind az idő létét, mínd az idő értelmének
a .megismerését. Az európai gondolkodás kétfelől közeliti meg az örökkévalóságot.
A görög metafizika és a Biblia irányából.

A görögök szemében az örökkévalóság mindenekelőtt változatlanság; nem na
gyon hosszan tartó idő, hanem a létezők idejét minőségíleg felülmúló tartam (Ti
maiosz 38 b-c; 40 b; Phaidón 106 d stb.), A platóni aión változatlan, ideális ma
radandóság. s ennek mozgó utánzata (eikó kinéton tina aióniosz) az idő (Tirnaiosz
37 d). Arisztote~ész szerint az örökkévaló transzcendens, mínősítő hatalom, körül
fogja az idő folyását, az idő célja, és mindig jelen van (De coelo 279 a; 283 b).
Mindketten egyetértenek abban, hogy csak az egyetemes és általános a "mindig
maradandó". Mind a platóni idea, mind az arisztotelészi kozmosz eltekint az egye
ditől és különöstőI. A kozmikus építmény örökké tart, míndig volt és mindig lesz,
legfeljebb a lakók cserélődnek benne, a családok sosem. Az öröklét tulajdonkép
peni, fogalmi ellentéte tehát az egyedi és esetleges létező. Az örökkévalóság mint
önmagában nyugvó egyetemesség zárja ki az időt, a rend és értelem nélküli, össze
-vissza való változások színterét (Tirnaiosz 33). Fölöttébb megtévesztő azonban az
egyetemes és különös szembeállítása az örökké tartó és az ideig tart6 megkülön
böztetése céljából. Az általánost sem fűzi több szál a múlhatatlanhoz, mint a
különöst. Nem kétséges, hogy az időben élő ember iszonyatos diszharm6niaként
tudja csak elképzelni a legkülönf'élébb események összecsendülését, s hogy a
zene hagyományos hangnemeit elvető atonális muzsikusénál is kiválóbb fül kel
lene, hogy összhangot találjon, ha egyszerre szólalna meg egész életünk. Nem
csak az egyedi kűlönbözőségek versengenek egymással, hanem az általánosak is.
Az általánost éppúgy kioltja ellentéte, mint a különöst és az egyest. Nem mintha
a különös és az egyes nem volna alávetve az időnek, de ugyanúgy az öröklétben
gyökerezik, mínt az általános.

Ily módon kell értelmeznünk Isten örökkévalóságát is. A görög filozófia istene
abszolút egyszerű és változhatatlan. Nem olyan, mint a bűvész, "aki, hogy rá
szedjen bennünket, más-más formában jelenik meg előttünk" - hangoztatja
Platón (Polítela 380; Phaidrosz 247 stb.). Arisztotelész szerint az isten nem is
teremthet, mert pusztán a változó teremtmény elgondolása miatt is más lenne,
mint amilyen volt (Metaphysica 1072 a; 1074 b stb.). A metafizika istenének
nincsenek tulajdonságai sem, mert a tulajdonságok megkülönböztetések; térben,
időben más-más formában jelenik meg. A metafizikai istenfogalom örökkévaló
sága nem "a határok közé szorítható élet teljességének egyszerre való és töké
letes birtoklása" (15), hanem az általános Iét üressége. A Szentírás Istene viszont
élő és tevékeny, közvetlen kapcsolatban van az idővel és a történelemmel anél
kül, hogy bármiféle sérelmet szenvedne örökkévalósága,

A Biblikus teológiai szótár (16) szerint a Jahveh kifejezés az ember harmadik
személyű visszhangja Isten első személyű kinyilatkoztatására: ehjeh, én vagyok.
Ezt a mindent megmondo nevet O maga értelmezi különféle kijelentéseiveI. Az
Isten ajkára adott "én élek" formula feltehetően Ezekiel próféta alkotása, de
mindenesetre Izrael hitének nagyon régi, és nagyon elterjedt megfogalmazását
ismétli: "Jahveh él" (Bir 8,19). Az "élő Isten" (lSám 17,26) fordulat jól fejezi ki
a hivő ember istenélményét : egy rendkívül tevékeny jelenlét és teljes közvetlen
ség azonnali hatását: "aki nem lankad és nem fárad el" (Iz 40,28), "nem alszik
és nem szendereg" (Zs 121,4) menten reagál, mihelyt övéihez nyúlnak (lSám
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17,26). A Hóreb hegyén használt kifejezései kiválóan érzékeltetik Isten erőteljes

életét, művét követő figyeimét. "Láttam... meghallottam... ismerem... eltökél
tem... elküldelek" (Ex 3,7-10). Az "Én vagyok", melyet :az iménti kijelentések
vezetnek be, nem lehet náluk kevésbé' dinamikus. Ugyanakkor Isten fölötte áll
az ember és a kozmosz idejének. A héber olam szó oly Időtartamct jelent, mely
meghaladja az emberi. mértéket: Isten "mindörökké", "örökkön örökké" (száza
dok századain át) él. Ily időtartamról embernek nincs tapasztalata. A Szentírás,
hogy megértesse, a kozmikus idő rnulandóságával állítja szembe: "Mert ezer év
előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt. Vagy annyi, mint egy éjjeli
őrállás" (Zs 90,4). A Genezis első mondata Isten teremtői tettét idézi föl. A
"kezdetben" abszolút kezdetet jelent, úgyhogy a, teremtett dolgok rendjébe
tartozik az idő, s nem Isten van a kezdet és vég nélküli időben. Igy sikerül
összeegyeztetnie a Szentírásnak Isten föltétlen transzcendenciáját a történelembe
való beavatkozás bizonyosságával. Mivel a tulajdonságok kimeríthetetlen bősége

jellemzi, .mindlg másként is cselekedhet anélkül, hogy ez sértené örök létét.
Isten örökkévalósága magában foglalja a különöst, az egyszerit. a véletlent is.
Nem csupán Fölséges, hanem egészen közeli is (Zs 119,151). Örökléte nem szige
teli el I:l: világtól, jelen van minden helyen és minden időben. Mert ura az
időnek (Iz 44,5), hatalma kiterjed minden eseményre. önmagához való hűsége
folytán a történelem forrása és bírája. A transzcendens Isten kinyilatkoztatása

• az időre. vonatkozó megjegyzéssel kezdődik és záródik: "Kezdetben teremtette
Isten a mennyet és a földet" (Gen 1,1) és "Igen, hamarosan eljövök" (Jel 22,20).
A Szentírás nem elvontan örök lényegében ragadja meg Istent, mint Platón vagy
Arisztotelész, hanem evilági beavatkozásaiban. Ezért tud válaszolni a kinyilat
koztatás azokra az egzisztenciális kérdésekre, melyeket a jövőre irányuló emberi
tudat az idővel kapcsolatosan fölvet, minthogy maga is történelmi jellegű. Amint
Isten hárornságként is egy, ugyanúgy a magában véve változatlan Isten változó
is önmaga másában, midőn megtestesül - mondja K. Rahner (17).

Az ember arra hivatott, hogy Isten örökkévalóságából részesedjék. A világra
nyitottság lényegi vonása a valóság tárgyilagos észlelése, ami végül is csak az
örök jelen perspektívájából történhet meg. Ez a távlat tűnik föl a jelen-élmény
meghosszabbodásában. M. Heidegger szőhasználata szerint "feszítettségében" (18),
abban, hogy az ember nagyon sokfélét tapasztal.jelenként. A világon való ural
mának hatóköre is egybeesik azzal, amit jelenvalóként vesz észre. Rendeltetése
azonban, hogy Isten örök jelenéből részesüljön, sajátosan megtörik az időbelisé

gére is kiható ériességen (19). Az a körülmény, hogy az én rendre a múlt és a
jövő között találja magát, a végesség mutatója, annak a jele, hogy mindenkor az
időfolyam meghatározott- pontjához van kötve. Énessége következtében azonban
hajlik arra, hogy eltorzítsa időélményét és elszalassza a jelent. Akár úgy,hogy
nem bírja kivonni magát a múlt hatása alól, akár úgy, hogy élettervében nem
jut hely másnak a jövőn kívül. Minkét esetben elutasítja a jelent, egyoldalú
kapcsolatot teremt a világgal, és ez már a bűn megnyilvánulása.

De mít értsünk azon, hogy; az ember elzárkózik a jelen elől? Azt, hogy a
megjelenő örökkévalót tagadja meg. Már mondottuk, hogy a "jelen pillanat ván
dorlása" az örökkévalóságból részesíti az embert, amíg csak él. Az ilyen "eg
zisztenciális pillanat" sajátos természetű. Rövid és időleges, mint amilyen egy
pillanat. Szemvillanás alatt tovasuhan, és mégis rajta múlik minden, mert be
tölti az örökkévaló. S. Kierkegaard az "idő teljességének" nevezi. "A pillanat az a
kétértelmű dolog, melyben az örökkévalóság érinti az időt, s ezzel tételezi az
időbeliséget is, melyben az idő letépi az örökkévalőságot, az örökkévalóság pedig
állandóan átjárja az időt" (20). A pillanat az eredendő időbeliség alapjelensége.
meghatványozódott idő, amelyhez képest eltörpül a most. A pillanat hangsúlyozását
né írja senki valamiféle egzisztencialista modorosság számlájára. Már Arisztotelész
észrevette sajátosjellegét, a kellő idő (kairosz) sürgető erejét (Ethica Nic. 1096 a;
Metaphysica 985 b stb.), Am az emberi énesség hozzájárul a pillanatban megnyil
vánuló örökkévalósághoz, vagy az örökkévalóság pillanatszerűségéhez. Az. volna a
rendeltetése, hogy percről percre az örök jelenből éljen, hogy megnyíljék mínd
arra, aminek eljött az ideje. Hogy "hasznosítsa az időt" (Ef 5,16), az eredeti szöveg
szerint: "áruljon ki" belőle annyit, amennyit csak bír, s összeszedje az örökké
valóság megvételéhez szükséges tőkét. Istenadta' lehetőség az ember időbelísége,

és nincs életünknek egyetlen valóban átélt "pillanata" sem, melyben nem az
örökkévalót ragadnánk meg. Mivel minden egyes pillanat más, mível sajátos

252



egyediségből tör fel az örökkévaló, azért pótolhatatlan. Amint T. S. Eliot kezdi
Burnt Norton című versét:

Jelen idő és múlt idő

A jövő időben talán jelen van,
S a jövő idő ott a múlt időben.

Ha minden idő örökké jelen.
Úgy minden idő helyrehozhatatlan.

(Vas István fordítása)

Ha az ember elszánná magát, és a mindenkori pillanatra összpontosítaná fi
gyeimét és igyekezetet, akkor az idő igazságában telnék élete. Kitöltött időt élne,
mint amilyent M. Chagall szárnyas óráí mutatnak. De senki sem képes erre,
legalábbis a maga erejéből nem. Ahhoz, hogy megfelelhessünk a pillanat kö
vetelményének, ismernünk kellene az egész múltat és jövőt. Ez pedig lehetetlen.
Talán ebből is fakad, hogy mindenekelőtt énünkre vonatkoztatjuk, saját életter
veinknek rendeljük alá a pillanatot, ahelyett, hogy az örökkévalóság felhívása
ként értelmeznénk. Ilyentormán azonban a pillanat visszahanyatlik a most vi
szonylagosságára, és a relativitáselmélet valamennyi erőfeszítése ellenére sem tu
dunk kilábolni időszemléletünk relativizmusából.

Az ítélet

A bűn miatt kivételes súlya lesz a jövőnek. Testestül-lelkestül a mában kel
lene élnie az embernek (Dt 11,26; Mk 1,15; Lk 19,44; Róm 3,21; Kol 1,22 stb.).
A pillanatot eltorzítja azonban a most énessége, és így nem találja meg az em
ber azt a szilárd támaszt, melyen megtörik a mulandóság ; a sors és a halál fe
nyegető ereje. A pillanatban az ember maga dönt saját magáról, így azonban a
kiismerhetetlen jövőre marad a döntés, ami arra vall, hogy az én nem tudja tel
jesen birtokba' venni a valóságot. Isten kifürkészhetetlen rendelkezése oly határ,
melyen csődöt mond az ember tudománya és az én alaptalan beképzeltsége, hogy
"olyan mint az Isten" (Gen 3,1-5). A vég keserű sorsként szakad rá. Reményt
csak Isten tartogat számára, akivel szemben kudarcot vallott, és aki teremtő

erejével segítségére siet a halál mesgyéjén túl is. Ennek 11 jövőnek ígéretével
bátorítja Isten a bűnöst, hogy bukása ellenére megőrizze örökkévalósága számára.

. Az örökkévalóságon bukik el a bűnös. Ez az ítélet - mondja W. Pannenberg
(21). Létezésünk valamennyi mozzanatának összecsendülését az örök jelenben fül
sértő széthangzásként tudjuk csak elképzelni. Az ellentétek kölcsönösen megsem
misítik egymást. Hogyan élheti túl az én? Az ember életpályája megszámlálha
tatlan időpontra szakad szét, s ezek egytől egyig mindrnegannyi, egymást kölcsö
nösen hatálytalanjtó élettervek középpont'jai. Rendeltetésükhöz tartozik, hogy ké
pet alkossunk magunknak a valóságról, s teljes életet éljünk mindegyík pilla
natban: Mivel azonban életterveink kivétel nélkül mind énközpontúak, az egyik
ember tervei nemcsak a másikét hiúsítják meg, hanem azokat is, melyeket ő

maga vetett fel élete különféle szakaszaiban. Ha nem tart ki élete összes ellent
mondása ellenére is világra nyitott hivatása mellett, akkor megsemmisül az ítélő

Isten színe előtt. Nem pusztul el úgy, hogy nyoma se marad, hanem összetörik a
hiánytalan élet egyidejű birtoklásának súlya alatt. Örök fájdalmára önmagát re
keszti ki az örökkévalóságból. helyesebben az isteni életből.

Az örökkévalóság ítélete észrevétlen míndaddíg, amíg időben zarándokol az
ember. Csak akkor szakíthatjuk le magunknak az idő termését, az örökkévalóságot.
ha lezárul létezésünk mozzanatainak egymásutánisága. A halált követi az ítélet.
Csak itt nyerhetjük el a teljességet, melyre örökösen törekszünk. Bár közmeg
győződés, hogyameghalóban levő ember a halálfolyamat bizonyos fázisaiban át
tekintheti egész életét, mégis kérdéses, hogy egyáltalán megvalósulhat-e ilyesmi.
Eletében sosem tudja az én .egyszerre tudatosítani egész létezését, mivel
az élet föltételeként nagyon sokat felejtünk; és még többet elfojtunk ma
gunkban. Nem kétséges az sem, hogy saját halálunk megsejtése, előzetes átélése
összeszedettebbé tesz. Mégsem fogadható el M. Heidegger reménye, hogy a halál
előlegezése valóságosan is megteremti egzísztenciánk teljes egységét (22). A halál
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előzetes élménye ráébreszthet a létezés teljességének gondolatáTa, egészen más
kérdés azonban az eszme átültetése a valóság talajára. A jelen pillanat intenzív
átélésében érintjük az örökkévalót, nem pedig úgy, hogya halál elé sietünk.
Széthulló létünk egybegyűjtését - ha egyáltalán - csak a halált követő ese
ményként szabad elképzelni. Talán úgy, hogy földi létezésünk teljes tagadása
átcsap az örökkévalóságba, s az időt megszüntetve, megőrzi az életet. A halál
előttünk még rejtett oldala feltámadást és ítéletet [elent, Feltámadást, mert ki
teljesül elhívatottságunk, ítéletet, mert az örök rendeltetése elől elzárkózó énes
ségnek el kell pusztulnia.

A különítélet a holtak egyetemes feltámadásához kapcsolódik. Az ítélet szó
éppoly hasonlat, mint a feltámadás szó. Ámde miként és míkor lehetne az örök
kévalóság ítélete magát az ént érintő esemény, hacsak nem a feltámadás percé
ben? Az élet, melyre 1" oltunkból ébredünk, mindenesetre ugyanaz kell, hogy le
gyen, mint amelyet a földön folytatunk. Saját tulajdon életünkre támadunk föl,
de olyanra, amilyennek Isten latja örök jelenében. Ezért ölt egészen más külsőt
a mostanihoz viszonyítva. Mégsem tesz mást a föltámadás, mint hogy napvilágra
segíti, majd amit méhében hordoz az idő, és ami Isten szemében jelen. Az örök
ész csele az idő, alkalom, hogy kibontakozhassanak a véges lények, és a kétféle
életet összekötő híd, melynek révén bizonyos értelemben már most azonosak
vagyunk azzal, akik egykor leszünk (23). Ezért nem akadálya a feltámadásnak az
enyészet és a szerves anyag körforgása. Ugyanilyen mondvacsinált probléma az
egyén tartózkodási helye a halál és a világvége közti időben föltéve, hogy vala
mit is megértettünk az idő és az örökkévalóság viszonyából. Ezért dőlhet el már
ezen a földön aminek örök jelentősége a világ végén jön csak napvilágra: "Bi
zony, bizony mondom nektek, aki igémet hallgatja és hisz annak, aki engem
küldött, örök élete van és nem kerül ítéletre, hanem már átment a halálból az
életbe" (Jn 5,24).

Röviden összefoglalva azt kell tehát mondanunk, hogy csak annak osztható föl
az idő múltra, jelenre és jövőre, aki maga is időbeli. Az idő logosza. az, amire
tekintettel megérthető, a most arra utal, hogy az időn túl megszűnik a tegnap,
ma és holnap különbözősége, és minden történés egybegyűlik az örök jelenben.
A mulandóságnak mindenestül alávetett ember számára az örökkévalóság bizonyul
az idő igazságának, annak a transzcendentális föltételnek, ami egyaránt teszi le-'
heiővé az időt és az idő megismerését. Énközpontúságunk miatt sosem tudjuk
kellő intenzitással átélni az örökkévalóságból részesítő pillanatot. fgy életünk egy
sége, különféle mozzanataínak egybehangzása csak a halál után, a feltámadással
áll be. Az örökkévalóság az ember megítéltetése. mert az ériességnek el kell
pusztulnia. Akik igent mondtak az evangélium jó hírére, azoknak a feltámadás
örök beteljesülést ígér, mível Jézusnak az ítéletről mondott szavai is örömhíréhez
tartoznak. Bizton remélhetjük tehát, hogy a Jézusnak való feltétlen elkötelezett
ség kioltja és átváltoztatja a hibás hangzatokat életünk örök összecsendülésében.
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