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BÉKÉS GELLÉRT
"Eletszentség a szekularizált világban?

Időszerű-e az életszentség? A szentek közt aligha akadt, aki fölvetette volna e
kérdést. Legalábbis önmagára vonatkozóan nem. Nyilván nem úgy lesz valaki
szentté, hogy előbb elvben eldönti, hogy időszerű vállalkozásról van-e szó, s
aztán, ha időszerűneklátja, neki is fog, hogy megvalósítsa. A kérdést mi vetjük
föl, a szekularizált világ problémáival vívódó keresztények, akik nem vagyunk
szentek, s - ki tudja - talán nem is igen akarunk szentek lenni. A kérdés már
maga mentegetőzéskénthat: ha elvben vitatható, kár az erőfeszítésért. De éppen
mert vitatható, nem kerülhetjük el a kérdést, mert ezen a téren sok a tudatlanság,
s még több a félremagyarázás ebben a szekularizált világban. Kérdezzük hát:
vajon mitől lesz szent a szent? S egyáltalában mi az, hogy "szent"?

Egyszer föltettem a kérdést a fiataloknak, akarnak-e szentek lenni: miért igen,
vagy miért nem? A legmeglepőbb választ egy fiatal lánytól kaptam. - Nem
akarok szent lenni, azért, mert én szeretek élni, a szentek olyan hamar meghal
nak. - Legtöbbjük megérte az átlagos emberi kort - válaszoltam -, sőt a
remeték közt nem egy a száz esztendőt is. - Hát igen - hagyta rám - de nem
is az évek száma a fontos, hanem az élet intenzív megélése. Tudja, én úgy
szeretem élvezni az életet, úgy szeretek örülni, a szentek olyan szomorúak. 
Eszembe jutott Szalézi Szent Ferenc kedves szójátéka: "Ha egy szent szomorú,
az bizony szomorú szent!"

- Ne tévesszük össze a komolyságot a komorsággal, - jegyeztem meg.
- Komoly ember is szereti a tréfát, ha helyénvaló. Szívesen nevet, ha van

miért. Keresztény embernek pedig ugyancsak van oka örülni, mert hiszi, hogy
szereti az Isten. - De ő nem adta meg magát. Zavartan elmosolyodott, de
kimondta, amit igazában érzett:

- De én tetszeni is szeretek ám! Azt azért mégsem mondhatja, hogya szent
asszonyok igen akartak volna tetszeni. - Ami igaz, az igaz. Kétségtelen, hogy
mindenekelőtt Istennek akartak tetszeni. De hogy szerették a szépet, s ha életük
körülményei úgy kívánták, maguk sem rejtették el Isten adta szépségüket, azt még
sem lehet tagadni.

Nem folytatom beszélgetésünket. mert a továbbiakban éppen arról volt szó,
amit itt szeretnék elmondani. Még csak annyit, hogy akár időszerű az életszent
ség, akár nem, az egyházban ma sem hiányoznak a szentek. A pápa évről-évre

jó pár szentet avat, s ezek többnyire a mi korunkban, s nem századokkal előbb
éltek. Népünk körében is élt a közelmúltban - s reméljük él ma is nem egy-,
akit oltárra lehetne emelni. Nemcsak az apostoli lelkű Prohászka Ottokárra vagy
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a vértanú Apor Vilmosra gondolok, hanem a börtönben is hitvalló Márton Áron
és Mindszenty bíboros mellett Batthyány-Strattmann Lászlóra. a szegények or
vosára és számos más kevésbé ismert magyar férfira és nőre.

Bármiként is legyen, a II. Vatikáni zsinat nem vonakodott kijelenteni, amit
maga az evangélium nyíltan hirdet: valamennyien, akik Krisztus tanítványai
vagyunk és a Szentlélek kegyelméből újjászülettünk. hivatva vagyunk az élet
szentségre. (Lumen Gentium 5.) Mindennek ellenére a szekularizált nyugati kul
túrában felnőttmai ember akarva-akaratlanul mégiscsak megkérdőjeleziaz élet
szentség időszerűségét. Kérdezzük ezért mi is: voltaképpen mi itt a probléma
és van-e rá pozitív válaszunk?

Életszentség és szekularizált életeszmény

"Lehet-e szent az ember Isten nélkül? Élhet-e autentikus emberi életet az isteni
kegyelem nélkül?" - kérdi Albert Camus', Nem az a szándéka ezzel a kérdés
sel, hogy jogos emberi igényeit, a földi boldogság ösztönszerű vágyát és kere
sését szembeállítsa az életszentség bizonyos felfogásával, amely teljes lemondást
követel mindarról, ami emberi. Nyilvánvalóan a teljes értékű, autentikusan meg
élt emberi lét kérdése itt a tét, de sokkal mélyebb értelemben, mint a boldogság
konkrét élményének síkján. Camus gondolkodásában itt maga az emberi auto
nómia forog kockán: képes vagyok-e felismerni és megvalósítani teljes értékű

emberségemet anélkül, hogy valami külső erőre, isteni segítségre támaszkod
nék? O és nem egy hozzá hasonló, hihetőert jóhiszemű mai gondolkodó meg
van győződvearról, hogya hit és a vallási élet gátolja az ember gondolkodásá
nak szabad kifejlődését,egyéniségének kibontakozását, tetterejének érvényesü
lését. Röviden: Isten útjában áll az ember tökéletesedésének és boldogulásának.
A szekularizált világ életeszménye az a humánus "szent' , akinek minden törek
vése arra irányul, hogy önmagát és társait kiszabadítsa a vallás béklyójából és
a társadalom nyomása alól; arra, hogy szabadon kifejlessze sajátos kulturális és
erkölcsi értékeit, s mindezzel emberibb világot teremtsen. Ennek bármiféle kül
SÓ,,mégha isteni beavatkozás is csak kárára volna.

Erdekes, hogya közelmúlt egy jellegzetes keresztény alakja, Dietrich Bonhoe
ffer evangélikus lelkész, a megélt probléma élő erejével vetette fel - mégha a
teológus elvontabb megfogalmazásában is - ugyanezt a kérdést. Bonhoeffer
egy Hitler ellen szervezett összeesküvés vádja miatt 1943-ban börtönbe került,
és 1945 tavaszán kivégezték. Irásaiban az a meghökkentő. hogy korunk gondol
kodásának és törekvéseinek elemzéséból. mint hívő keresztény, ő is arra a kö
vetkeztetésre jut, hogya hagyományos vallásosság kora lejárt.2 A "két térben
való gondolkodásra" a mai ember már nem képes. A szekularizált kultúrában
felnőtt nemzedék már nem tudja az Istent úgy elképzelni, mint valami mennyei
hatalmasságot, aki valahonnan felülről kormányozza a mi világunkat. Ha a val
lást hagyományos módon értjük, akkor "egy teljesen vallástalan kor felé hala
dunk - ír)f -, az emberek úgy, ahogy ma vannak, nem tudnak többé valláso
sak lenni." De ez a negatív megállapítás nem az utolsó szava. Mint hívő ke
resztény, bátran szembenéz a kérdéssel: hogyan lehet ma mégis, a hagyományos
vallásosság vigasza nélkül, keresztény módon Isten színe előtt élni.

"A tisztesség azt követeli - írja -, hogyelismerjük: úgy kell a világban
élnünk etsi Deus non daretur, mintha Isten nem létezne, De ezt éppen Isten színe
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előtt kell elísmemünkl.; Felnőtté válásunk oda vezet, hogy felismerjük igazi
helyzetünket Isten sZÚ1e előtt. Isten tudomásunkra hozza, hogy úgy kell élnünk,
mint aki Isten nélkül is tud élni. Isten, aki velünk van, ugyanaz az Isten, aki
elhagy minket. (Mk 15,34) Annak az Istennek sZÚ1e előtt állunk, aki az Isten-hi
potézis nélkül hagy élni minket a világban.t"

Meglepő válasz: a paradoxon mintapéldánya. Hívő ember válasza, de olyan
hívőé,aki maga is átélte a szekularizált gondolkodás vallási válságát. De lehet-e
ezt egyáltalán válasznak nevezni? Valóban lehetséges volna Isten-hipotézis nél
kül Istennel élni a világban? Hogyan élhetnénk vele, ha ő valamilyen emberileg
felfogható módon nem élne velünk, ha nem volnánk képesek emberi fogalmat
alkotni róla? Vajon Bonhoeffer válasza nem vezet teljes törésre a vallásos hit és
az emberi gondolkodás között?"

A mai ember újra felfedezi, mi a ,jszent"

Ki gondolta volna, hogy a nyugati kultúrának éppen ebben a kibontakozóban lévő

szekularizált világában újra és egészen eredeti módon felfedezik, hogy mi a "szent"?
Rudolf otto marburgi evangélikus teológiai tanár Das Heilige CÚTIŰ könyvére gondo
10k.6 Az első világháború idején, 1917-ben jelent meg ez a munka, de közismertté csak
a huszas években vált, amikor a tucatnyi német kiadás mellett különbözö európai
nyelvekre is lefordították. Eredetinek azért érezte minden olvasója, mert a "szent"
fogalmát nem hagyományos bölcseleti úton, Isteneszméjének vagy a vallás mivoltá
nakkifejtésével közelíti meg, hanem úgy, hogy az ember vallási tapasztalatának tar
talmát és sajátosságait elemzi. A "szentet" ugyanis, még mielőtt radonális fogalmak
kal kifejezhető volna, úgy éli meg az ember, mint valami titokzatos és elrettentő

hatalmat. otto szavaival, mint valami mysterium tremendum-ot, ami mélységes fé
lelemmel tölti el az embert. Ugyanakkor viszont, paradox módon, mysterium fascina
ként ellenállhatatlan vonzóerővel hat belső világára, mert úgy érzi, hogy minden
elrettentőhatása ellenére ebben a titokzatos valóságban éli meg léte beteljesülését. otto
a latin numen (istenség) nyomán, numinosumnak nevezi ezt a titokzatos valóságot.
Sajátos jellegétabban látja,hogy "egészen más", mint bánni, amit emberi világunkban
megtapasztalunk. Nos, otto szerint, a numinosumnak - bibliai nyelven az élő Isten
nek - ebben a paradox, elrettentőés egyben ellenállhatatlanul vonzó, minden tudatos
gondolkodást megelőző megtapasztalásában éli meg az ember, hogy mi a "szent".

Negyven évvel később Mircea Eliade, a francia földön élő román vallástörté
nész, éppen Rudolf Otto hatására, újra szembenézett a "szent" problematikájá
val. Eliadét azonban nemcsak a "szent" racionális megismerését megelőző,

szubjektív megtapasztalása érdekli, hanem főként az, hogyan nyilvánul meg ez
a "szent" objektíven a világban. A vallásos ember ugyanis úgy tapasztalja meg
a világot, mint valami szakrális valóságot, de ez az élményszerű megtapasztalás
szerinte csakis azért lehetséges, mert a numinosum valóban megnyilvánul a vi
lágban. Ezért Eliade nem a "szent" szubjektív átélésével foglalkozik, hanem
annak objektív léttartalmával, amit a való világ sugároz az ember felé.

Legismertebb könyvében/ - ezt a szakrális szemléletet élesen szembeállítja
a világ szakralitásától megfosztott, merőbenprofán szemléletével. Az újkori szá
zadokig az ember a világnak ebben a szakrális szemléletében élt. A profán,
vagyis szekularizált szemléletet Eliade teljesen új kultúrtörténeti jelenségnek te
kinti. A világ azonban természete szerint szakrális valóság, mert a "szent" meg-

324



nyilvánulása. A vallásos ember ezt a szakrális jelleget élte át a múltban, s éli át
ma is. Pontosan ez az, ami a profán szemléletben veszendőbement. Veszendőbe
ment a vallás alapélménye, ami lényegében a lét sugárzó erejének átélése: átélése
annak a valóságnak, ami végül is maga a lét teljessége, maga az élő Isten.

Az életszentség örök időszerűsége

A "szent" általános emberi megtapasztalásának ez az újszerű pszichológiai és történeti
felfedezése kétségkívül eros hatással volt a vallás kulturális átértékelésére a nyugati
ember gondolkodásában. Következésképpen az életszentségnek mint a vallás teljes
megélésének becsülése is helyreállt. Kérdés azonban, hogy következik-e ebből az át
értékelésból az életszentség időszerűsége. A vallás átértékelését akként is fölfoghatjuk,
mint bizonyos hagyományos életforma toleráns elfogadását. Eliade maga is úgy be
szél a szakrális és profán létmódról, mint az ember világhoz való viszonyulásának
kétlehetséges módjáról, még ha nem is titkolja, hogyaszakrálist tartja az emberi lét
teljes megélésének. Kérdés, hogy nem jelentkezik-e mindkét létmódban olyasfajta hiá
nyosság, ami nemcsak megkülönbözteti, hanem szembe is állítja egyiket a másikkal.

Rajmundo Panikkar, a Harvard egyetemen az összehasonlító vallástudomány
indiai származású keresztény tanára, ha nem is az életszentség, de az istentisztelet
időszerűségével kapcsolatban pontosan rámutat a mindkét létmódban tapasz
talható hiányosságra.8 Eliade nyomán ő is megkülönbözteti a sacrumot a profanum
tól, de hozzáfűzi, hogy az előbbi a heteronómia veszélyét, az utóbbi a teljes auto
nórniára irányuló törekvés kísértését rejti az ember számára. Eszerint a "szakrális
heteronómia" függővé teszi az embert magasabb rendű spirituális értékektől és
gátolja egyéniségének szabad kibontakozását. Az újkori "profán autonómia" vi
szont fölszabadítja ezektől a megkötöttségektől és önmaga urává, tulajdon sorsának
felelős intézójévé avaíja. Panikkar a profán autonómiát kereken visszautasítja, mert
szerinte aki ezt vallja,az nem veszi tudomásul a: lét teljesvalóságát. Szükségesnek tartja
viszont, hogy a szakrális heteronómia felnőtt emberhez méltatlan függő állapotából
kinőjön az ember és a .szenrtel" belső kapcsolatban megtalálja létének teljességét.

Amit Panikkar helyesnek tart, az - az általa alkotott neologizmussal kifejez
ve - "teandrikus ontonómia", vagyis a lét valódi, benső, isteni (theos) és emberi
(aner) egységének és egész-ségének megértése és megélése. Az .xmtonörnla" azt
jelenti, hogya világ lényegében egységes egész, s ennek az egész valóságnak
minden része létébe oltott, szerves kapcsolatban áll egymással, következéskép
pen minden résznek az egészhez kell igazodnia és az egésznek élő egységében
kell megtalálnia önálló létét. A "teandrikus" jelzőt a keresztény gondolkodó fűzi

ehhez az "ontonómiához", mert mintáját Jézus Krisztusban látja meg, aki való
ságos Isten és valóságos ember, ám benne az isteni és az emberi elem nem
keveredik össze, de szét sem választható, mert istenemberi személye osztatlan
belső egységet és létrendi egészet alkot.

Ebből a bölcseleti és teológiai meggondolásból a sacrum és a profanum viszonyára
vonatkozóan az következik, hogy sem az nem helyes, ha összekeveredik a kettő, mert
ez végül is szakrális heteronómiához vezet, sem az, ha teljesen szétválasztódnak, mert
ez viszont profán autonómiába torkollik. A való világnak kettős jellege van, s mind
kettő a lényegéhez tartozik. Szakrális világ ez, mert mint teremtett valóság, Istenhez
tartozik, de egyben profán is, mert mint önmagában létező valóság önálló léttel bír
és önmagában is érték. Am ez a kettős jellegegy osztatlan valóság kettős vonatkozását
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fejezi. ki, s ezért a szellemileg felnőtt és erkölcsi felelősségének tudatában élő

embemek egyrészt tiszteletben kell tartania aszeméiyi lét és társadalmi intézmények
viszonylagos autonómiáját, másrészt éppen szellemi érettsége és erkölcsi felelőssége

folytán el kell ismernie, hogy ezt az autonómiát, személyi és társadalmi jogait a te
remtés isteni rendjében kell élnie és érvényesítenie.

Nos, pontosan ez a felelős autonómia az, ami szekularizált világunkban még idő

szeníbbé teszi a vallást, mint valaha. Az újkori tudományos és technikai fejlődés arra
képesítette az embert, hogy kezébe vegye tulajdon világának alakítását. Ez nyilván
valóan azzal járt,hogy felelősségetis kellett vállalnia azért a világért, amit kialakított.
Ebben a nagyszeru vállalkozásban azonban felelősségtudatátnem abszolút érvényű
erkölcsi elvek irányították, hanem a jólétet teremtő hasznosság ésszerű, de öncélú
elvei. A jelen ökológiai és társadalmi problémái bizonyítják, hogy ezek a változékony,
meröbengyakorlati elvek nem kielégítóek annak megvalósítására, amit az újkor em
bere valójában akar: nem elegendőek egy emberibb világ megteremtésére. A mai
ember végül is rájön arra, hogy abszolút érvényű erkölcsi törvényeknek, s főleg a
merő hasznossági elvet meghaladó törvény, az isteni és emberi szeretet főparancsának
követése nélkül embertelen lesz az, amit emberibbnek szánt.

Az újkori ember autonómiára irányuló törekvésében tehát nem az a kifogásolni
való, hogy tudományában és technikai erőiben bízva felelősséget vállalt tulajdon vi
lágáért, hanem az, hogy ezt nem lsten nevében, nem az ő létbe írt törvényeinek
érvényesítésével tette. A vallás időszerűsége ezen a ponton jelentkezik. Az ember
valójában nem jogosult arra, hogy felelősséget vállaljon a világért, ha nem hiszi és
vallja, hogy ezt Isten színe előtt, belé vetett hittel és erkölcsi törvényeinek érvényesí
tésével kell tennie. A vallás ma társadalmi és nemcsak személyi vonatkozásban erre
a transzcendens felelősségtudatra ébreszt rá, és arra indít, hogy Isten iránt érzett hívő
engedelmességbőlvállaljuk is ezt a felelősséget a mai emberiségért. A szeretet paran
csa ma pontosan a felelősségnek ezt az élő tudatát és aktív vállalását jelenti.

Nos, ha a vallás örök időszerűsége ilyen újszerű formában jelentkezik, mit
mondjunk az életszentségről,amia vallásnak a maradéktalan megélése: Isten és
az embertárs tökéletes szeretete. Ugy gondolom, hogy az életszentségnek is van
ma egy újszerű formája. Lényege valójában a régi és az örökérvényű. Jézus
"nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul
adja életét sokakért." (Mt 20,28) E jézusi program alapján szívesen látjuk meg
ma benne a másokért élő ember eszményét. Jézus maradéktalanul megélte, amit
hirdetett: Isten és az ember szerétetét. Ez az ő életszentsége. De pontosan ez a
miénk is. S ez ma a felelősség élő tudatát és aktív vállalását jelenti Isten hívő

szerétetében az emberért. S ha ezt úgy tesszük, mint Jézus tette, aki Isten Fiaként
teljesen azonosult teremtményével és maradéktalanul odaadta magát az ember
testi-lelki üdvözítésére, akkor nyilván az életszentség útján járunk.
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