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Örök történelem
In medias res: A történelmiséget akkor vesszük komolyan, ha a
belőle fakadó és a rá irányuló megismerést - vagyis a történelmi
megismerést és a történelmiség megismerését - nem a tárgyát
egyetlen mozdulattal megragadó, tiszta evidenciát eredményező is
meretszerzés hiányos megvalósulásának tekintjük, me ly a "normá
lis"-nak vett közvetlen megismerés útjában álló különféle akadá
lyok folytán mintegy lelassul, az időben szétterül, kanyargóssá bi
zonytalanodik, ingataggá azaz "történelmivé" válik. Az ember
megismerése - és ebben áll a pozitív értékelés - sajátosan és a
maga pozitív jogán történelmi megismerés, azaz nem az ember
megismerő apparátusának korlátozottságából, kontingenciájából
fakad, hanem lényegének - ami mindig tökéletességet, pozitivitást
jelent - lényegi folyománya: az ember éppen az időben zajló tör
ténelmi megismerés gyarapodó világosságánál rendezi világgá a lé
tezőket, s valósítja meg önmagát. Nem lassú és akadozó a történel
mi megismerés, hanem a maga logikáját követi, annak tempója sze
rint halad, ezért barátságos és érzékeny, a megismerő és a megis
merendő szemérméhez igazodó. A titokzatos megismerő és a titkot
jelentő megismerendő vibráló terében mozgó ismeretgyarapítás és
lényeggyarapodás, mely teret nyit a töprengésre, hordozza a medi
táció lehetőségét, méltóságába helyezi a létezést, célra és idői kifej
lésre rendelvén. Egy szóval: tétje van, s ígéretként: van tétje. Magá
ban rejtvén a lehetségességet, a célszerűséget és a dinamikát, érde
kessé, mondhatnám izgalmassá teszi a megismerést, az életet, a
létezést, vagyis a létet. A történelmiség a dinamitás lényege, mely
nek soha nem a célja, csupán a megvalósítása birtokunk, de leg
alábbis felelősségünk.

A történelmiség e pozitív értékelése csak a teológiában és a teo
lógia felől lehetséges. A filozófia a változatlan és változhatatlan ide
ák örök ismeretének eszméje, mely az állandóság tapasztalatából
indul ki, és az örökkévalóság vágyát tükrözi. Ezzel szemben a teo
lógia ismeri az üdvösségtörténelem fogalmát, amely az időt uraló
örökkévaló Isten és az öröklétre rendelt idői teremtmény, az ember
drámájának pergése örök terv szerint - a változó történelemben.
Mélyre ható kérdés, hogy az európai-keresztény isteneszmének
örökkévalóságként és tiszta aktualitásként kidolgozott fogalmi ki
fejtése vajon eredendő hit-tapasztalat, vagy inkább a filozófiai ál
landóság-tapasztalat fogalmi kifejeződésénekbeszüremkedése, oly-
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kor tudatos átvétele a teológiai reflexióba? Az ószövetségi istenta
pasztalás nyitott ugyan a görög metafizika irányába - legalábbis
post factum így kell fogalmaznunk, ha ugyanis nem így tennénk
(vagy ami még rosszabb: ha nem így lenne), akkor elhibázottnak
kellene tartanunk az egész későbbi nyugati gondolkodást, ami el
hibázott merészség -, mindazonáltal meglehet, bonyolultabb vi
szonyban áll a teológiai -és a bölcseleti istenfogalom, miként az a
teológia bevett és uralkodó formáiban többnyire megfogalmazódik.

A hit tapasztalata eredendően a változást, a történelmiséget, a
párbeszédet, a cselekményben fejlődő drámát tárja elénk - jóllehet
az állandóság nem minden tapasztalata nélkül, melyet azonban
ugyancsak dinamikus fogalmakban ír le, mint például "Jahve hű

sége", "féltékeny szeretete". A filozófia ezzel szemben az ideák
rendszere alkotta stabil égboltot fürkészi - jóllehet a változás nem
minden tapasztalata nélkül, melyet azonban negatív fogalmakban
ír le, mint például az "érzéki megismerés bizonytalansága", a "vé
ges megismerő kontingenciája" . (Az európai gondolkodást úgy is
tekinthetjük, mint sajátos, változó eredményekre vezető változatlan
törekvést e két tapasztalat szintézisére, mely ingatag egyensúlyok
és ingoványos egyensúlyvesztések közepette zajlik, ily módon ki
váló példáját adva a változékonyság és az állandóság tapasztalata
fölöttébb változékony és dinamikus együttesének.) Minthogy a hit
tapasztalat éppen úgy az ember tapasztalata, mint a bölcseleti, ezért
mindkettőteredendőnekkell tartani, s nem lehet kijátszani az egyiket
a másik ellen: az ember változékony módon és változatos formában
a változás és az állandóság állandó tapasztalásában járja kanyargós
történelmi útját. A kérdés inkább az, hogy miféle szintézis rejlik e
két tapasztalat mögött?

A keresztény teológiai kifejtés eddigi formája inkább a filozófiai
állandóságot domborította ki istenfogalmában. Manapság különös
módonéppen a filozófiai reflexióban egyre erősödő történelmiség
eszme hatására (ez az eszme persze mindig jelen volt a bölcselet
ben, csak éppen nem pozitivitásként, hanem a megismerés kontin
genciájának jeleként és a negativitás tartalmával, így a szkepticiz
musban, az empirizmusban stb.) a teológia is föleleveníteni látszik
eredendő és sui generis érzékenységét a történelmiség iránt (melyet
persze soha nem veszített el, csak éppen a tőle nem teljesen idegen,
de vele mégsem azonos filozófiai tapasztalat és fogalomalkotás felé
húzva mellőzött). Ennek egyik jelentős irodalmi kifejeződése pél
dául K. Rahner Az Ige hallgatója című munkája, mely az embert a
történelemre utalja az Istennel való találkozás végett, a történelmet,
vagyis a szabad alakulás dimenziójának dinamikus terét jelölve
meg ama terepként, ahol az ember találkozhat a léte-lényege végső

teljességét-aktualitását jelentő Istennel.
Két eredendő tapasztalat, az örök lét és a történő lét eredendő

szintézisének megalkotásáról van szó. Ez nyivánvalóan nem tör
ténhet az egyiknek a másikkal szembeni előtérbe helyezésével, bár
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az állandóság gondolata sokat sürgött-forgott a nyugati gondolko
dásban az intellektus kegyeinek elnyeréséért, s nem éppen ered
ménytelenül (bizonyára nem is véletlenül). Ennek oka azonban in
kább a gondolkodás természetében, diszkurzivitásában keresendő,

semmint az "elgondolandóban", s csupán arra a belátásra vezethet,
hogy "az ember így gondolkodik", de semmi esetre sem arra, hogy
a keresett .színtézíst így kell elgondolni". Az is nyilvánvaló, hogy
e szintézis megalkotása nem e két eredendő tapasztalat által kimet
szett téren kívül - abból mintegy kilépve - válik lehetségessé,
mert nincs "hova" kilépni. Ha a szintézis szükségképpen az alko
tóelemek magasabb egységére mutat - amennyiben a szintézis le
hetséges -, akkor ebben az esetben tagadnunk kell ilyesfajta egy
ség létét, minthogy annak vagy örökké állandónak, vagy örökké
változónak kellene lennie. A gondolkodás a lét dinamikájának és
állandóságának egyaránt "foglya". Figyelembe véve továbbá, hogy
fogalmaink merevségük folytán szükségképpen mintegy kipány
vázzák a valóságot, azt kell mondanunk, hogy e szintézis fogalmi
megalkotása a fogalmak felől lehetetlen: e szintézis nem meg-fog
ható. A gondolkodás a fogalmi gondolkodónak is "foglya",

Ha egy titkot nem tudunk megfejteni, de letagadni sem, úgy sok
mindent tehetünk, de csak egyet érdemes: hordozzuk. Ez még min
dig intelligensebb megoldás, mint a racionalizált elzárványosítás,
ugyanakkor racionálisabb, mint a rezignált lemondás.

Ha foglyok vagyunk, de nem szabadulhatunk, mert nincs hová,
s önmagunk foglyai lévén fogságunk szabadságunkban sem ereszt,
úgy nem sok mindent tehetünk, de egyet érdemes: öltsük magunk
ra fogságunkat. Ez még mindig hitelesebb megoldás, mint a furfan
gos illúziókergetés, ugyanakkor büszkébb, mint az erőtlen bele
nyugvás.

Be kell ismernünk, hogy az elgondolhatóság határán mozgunk.
Hogy innen mit látunk, az részben attól függ, milyen látáshoz szok
tattuk-iskoláztuk szemünket e határ eléréséig. Szoros értelemben
innen már nem látunk semmit,'de mégsem mindegy, hogy mit vetít
ki szemünk e letapogathatatlan határon túliba, mely valamiképpen
mindent befogad, de talán nem mindent helyesel; és nem közöm
bös, hogy a létezők mely hangját gyűjtötte magába, és mit őriz fülünk,
amikor a határra érkezvén a túlonnanira tapasztjuk. mely valamikép
pen mindent visszhangoz, de talán nem mindent a saját hangján.

Magunk vagyunk és magunkban állunk e határon. Válasz, ha
érkezik, csak túlonnan érkezhet.

***
Ügyelve a felröppenő gondolat örök ritmusára: Mindenkor elérke
zett az ideje annak, hogy újfent átgondoljuk az öröklét és a törté
nelmiség mindörökre történő viszonyát immár egyszer s minden
korra és önmagunk által mindenki számára...
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