AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS

A pokolr6l beszélve jogosnak t űn ik a hétköznapi tapasztalat szintjéről indulnunk,hiszen
adirektteo16giaibeszéd
elvehetné a kedvünket,
sz6t/anná válhatnánk.
Franccis Mauriac Viperafészek cim üreg ényevől idézek egy egészen hétköznapi esetet.
A főhős beteg öregember, aki a tőle végképp
elidegenedett feleségének írja: "Nem hiszeka
te örökkéval6 poklodban, de azt tudom, mit
jelen t ezen a földön elátkozottnak lenni, kiátkozott embernek, aki
akárhovámegy is, rossz
úton jár, olyan embernek, aki mindig rossz
utat választ, olyan embernek, aki nem tudja
élniazéletét, nemamodor értelm éb en, ahogy
a társaságban mondják
- hanem abszolút értelemben hiányzik belőle az élni tudás. Szenvedek ugyan,adéliszél
izz6vá teszi a levegőt ,
szomjazom, csak ez a
langyos víz van itt az
öltözőfii lkevől . Milli6im vannak,ésnincsegy
pohár vizem."

Fila Bélával
A pokollal, a mennyországgal, a világ végső állapotára vonatkozó
dolgokkal kapcsolatban megváltozott a hermeneutikai beállítódás.
Eddig a végső dolgokat úgy szemléltük, hogy adva van a jelen életünk, éljük a magunk életét a maga törvényei szerint, a maga igényei és adottságai szerint, és informatíve tudjuk, hogy majd mi
lesz a végén. Mindez konkrétan kimondatott, indoktrinálva van.
Objektívnek, direktnek tűnő információnk van a túlvilágról, arról,
mi is fog majd következni azután, hogy elérkezünk a halál pillanatához. Ítélet lesz, majd vagy az örök élet, vagy a kárhozat következik. Egészen a század közepéig ez az objektív szemlélet uralkodott. Itt az a lényeg, amit a szöveg eszkatologikus szemlélete is
mondott: "nem hiszek a te örökkévaló poklodban", azaz nem hiszek abban, ami kimondatott, abban, hogy akkor majd ilyen és
ilyen büntetés vár rám, de arról igenis tudok, hogy mi van most
velem. Száznyolcvan fokot fordult a nézőpontunk, az objektív
szemlélet ugyanis, noha a valóság szemléletének jogos perspektívája, nem teljes szemlélete. Csak ott van objektív, ahol szubjektív is
van - egy szubjektum számára objektíven. Ob- icere: "eléje vetni",
valami elé" vetíti magát"; és én az elém dobódó valóságról alkotok képet és fogalmat. Meg vagyok győződve róla, hogy ez objektív, rajtam kívül álló dolog, ami engem mégis meghatároz, amihez
nekem alkalmazkodnom kell. Ez önmagában véve egyoldalú, de
valóságos és jogos szemlélet volt. A középkor ezt az objektivitásigényt az egész keresztény hitre és életviteire kidolgozta a maga
objektív és informatív gyakorlatában. Az újkorban az ember észrevette önmagát, észrevette, hogy én magam látom meg a valóságot,
hogy én ítélem meg a valóságot, én nyilatkozom a valóságról, én
rendezem a valóságot, és végső soron én alkotom meg az életemet.
Ebben a szubjektív fordulatban az objektivitás másképp értelmeződik. A szubjektum önérzete kidomborodott, hiszen a valóság
azért lehet valóság, mert én állok vele szemben. A szubjektív néző
pont ugyanúgy valóságos és jogosult, mint az objektív nézőpont.
A keresztény gondolkodásban, az újskolasztikus gondolkodásban,
amelyben mi is nevelkedtünk, köztudott volt, hogya pokolról mi
bizonyos felvilágosítást kaptunk. A szubjektív szemléletben ez
megváltozott, mert nem arról van szó, hogy mi információt kaptunk volna valami végső állapot mibenlétéről, milyenségéről, hanem, megfordítva: a jövőt mint lehetőséget már a jelenben látjuk
megvalósulni, a szubjektív szituációban. Az, amit mondanak az
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abszolút jövőről, az itt és most ragadható meg, itt, most, nekem
valósul meg. Az értelmezés iránya száznyolcvan fokot változott.
Már nem arról van szó, hogy a jövőt vetítem ide, mint azt az apokaliptikus nézőpont teszi, hanem a jelenemben dől el a jövőm,
mert a föltétlen jövő követelménye már a jelenben megvalósulhat.
A jelenben, most valósul meg az, ami a jövőben föltétlenné. végérvényessé válik. "Már itt élem meg a poklot - nincs egy pohár vizem" - ez maga a végidő, az eszkaton. Ebből a fordulatból két
dolog következik. A pokol büntetését nem Isten szabja ki, hanem a
bűnös a maga bűnével valósít meg egy olyan élethelyzetet. amelyben már nem tud Istennel kapcsolatba kerülni. Elszakítja magát Istentől, érzi, hogy távolodóban van tőle. Ez nagyjából újkori ateizmusunk alaptapasztalata. Isten távolodóban van, és egy bizonyos
ponton már nincs is. Mint hiányt tapasztalom meg. Az igazi kérdés a második következmény, az, hogy ez a hiány itt, földi életünkben már véglegesen megvalósulhat-e, vagy sem.
Kérdés még mindig,
hogya pokol látótérbe
vonódása, ami történetileg objektíve áll előt
tünk,hiszen Jézus maga
is vissza-visszahőkölt
ettől

a kárhozat lehető
ségének többszöri ki.mondásakor, hogy ez a
távlat elérheti-e célját
akkor, amikor a saját
ítélőereje'ben bízó ember még mindig a vélt
vagy valós szellemi
gyámkodás alóli kiszabadulásának igézetébenél.IsmétMauriacot
idézem. ismét a súlyos
beteg férj a feleségéhez:
"Ha a halál pillanatában beleegyezem, hogy
papot hívjanak, most
világos akaratommal
előre tiltakozom ellene,
hogykihasználják szellemi és testi elgyöngülésemet és kicsikarják
tó1em azt, amit az
eszem visszautasít. "

A kárhozat problémájának legnehezebb kérdése, hogy az ember
milyen értékű, súlyú döntést képes hozni önmagáról. Ha a
mennyország, az örök boldogság és az örök kárhozat földi szemléletem, tudásom és akaratom szerint már itt a földön eldől, itt a földön hozok örök döntést sorsomról - akkor mennyiben tudom ezt
a döntést itt a földön valóban realizálni? A mai keresztény szemléletben nem azt mondjuk, hogy "el fogsz kárhozni", hanem, "reális
lehetőséged van arra, hogy elkárhozz". A halál pillanatában való
végső döntést igazából nem Boros László, hanem Rahner vetette
fel. Arról van szó, hogy a halál pillanatában történik meg a végső
döntés, de nem ott dől el. A halál pillanatában realizálódik a végső
döntés, addig még mindig van lehetőségem módosítani, de nem
ott, mégsem ott dől el a végső döntés. Ha Isten igazságos és Isten
szerető, akkor lehetőségem van arra, hogy életem teljes erejében
ragadhassam meg a kérdést, rendelkezzem felőle és dönthessem
el: "most teszek valamit, ami egész életemre vonatkozik". Lehető
ségünk van arra, hogy életünk teljében döntsünk valami mellett.
Nem feltétlenül Isten melletti döntésről van szó, nem arról, hogy
az Isten szó így-úgy belekeveredjen, de valami fölött most föltétlenül és becsülettel döntök. Valami olyan fölött, ami számomra nagy.
Mondjuk alkotni akarok, vagy tisztességesen akarok élni. Akkor dől
el az örök sorsom, amikor életem teljében vagyok. Ez az életemben
dől el, amikor legerősebb vagyok az életemmel, az életemben.
Az, hogy az "életünk teljében", nem a fizikai állapotot jelenti,
hanem az érettséget, arra, hogy döntést hozzak. Ez az állapot akár
évtizedekig is várathat magára. Mondjuk egy fiatal, vagy egy középkorú, vagy akár egy idősödő ember (bár itt a múlt nagyobb
erővel követeli a magáét, vagyis a jövő materiálisan kevesebbet jelenthet} dönt arról, hogy valaminek odaszenteli az életét, és mondjuk ezt végre becsülettel teszi, tisztességgel. Közben aztán észreve-
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szi, hogy ezt nem tudja megvalósítani. Szenved miatta. De addig,
amíg vissza nem vonja ezt a döntést, addig, amíg nem kárhoztatja
végérvényesen önmagát és döntését, tegyük fel azzal, hogy kijelenti, az egésznek semmi értelme nincs, és köp rá (most nem arról
van szó, hogy valaki kétségbeesett, érzelmi alapon dönt, mert ez
itt nem érdekes, nem érzelmi ügy), addig elkerülhető, hogy végső
reménytelenségében végképp reménytelennek mondjon mindent.
A halál előtti szenvedés, gyöngeség állapotában kimondja, hogy
visszavon mindent, vagyellentétesen gondolja, amit addig gondolt. Mondhatja azt, hogy túl sokat akartam, hogy akaratomat
nem tudtam megvalós ítan i, ezzel a fájdalommal azonosulhat, de
nem legyinthet végérvényesen minderre, magára. Pozitív az is, ha
szenved a beteljesületlenség miatt. A kommunikatív tönkremenetel, a másokat váddal illetés, a magunk és mások kárhoztatása előtt
még meg lehet állni. Az embernek késztetése van arra, hogy meghozzon egy végső jelentőséggel bíztató döntést. Minden hétköznapi
ember antropológiai tapasztalata az, hogy fizikai, lelki, akarati képességeinek teljességében képességet érez magában arra, hogy boldogulni akar, és hogy tud is boldogulni. Azt nem merem kimondani, hogy boldog akar lenni, de valami nagyot, valami igazat akar;
mondjuk szeretni akarja a feleségét. Azaz a szeretetet a maga személyes teljességében meg akarja tapasztalni. Ez a döntő kérdés, itt
dől el, hogy képes-e ezt a szeretetet föltétlen "itt és most" -ként megtapasztalni. Az imént felolvasott Mauriac idézet az ezzel való szembenézés vagy ennek az elutasításának a helyzete.
A művészek, a maguk ihletében mélyebben ragadják meg a
dolgot, még akkor is, ha nem tudják kifejteni. Ha a művészek, a
gondolkodók egymásra találnak, ott mély dolgok születnek. A
művészet intuitív, a valóságot közvetlenül megragadó erejét a
gondolkodás nem tudja előállítani. A gondolkodás kiindulópontként elfogadhatja egy író művészi intuícióját. A halál pillanatában történik meg örök üdvösségünk eseménye, mint történés,
mert ott ítél meg bennünket Isten, de az örök üdvösségünk az
életben dől el, abban az életben, ahol Isten mindenkinek alkalmat ad arra - teológiailag kifejezve -, hogy Istent mindenek
előtt és mindenek fölött válassza, és megmutassa az iránta való
szeretetét. Ez anonim módon is történhet.
Ha Isten Isten, akkor igazságosnak kell lennie. Mindenkinek
meg kell adnia a legvégső döntés lehetőségét arról, aki vagy ami
Isten (és itt mindegy, hogy őt minek nevezzük, vagy nem nevezzük), arról, ami föltétlen, fölülmúlhatatlan jelentőségű az ő életében. Hogy életének magjáról mindenkinek, élete teljében, módja
legyen választani, dönteni, és módja legyen egy-egy tétova lépést megtenni a hűség útján. Hogy aztán majd később elbukik,
és utána csak fájdalommal emlékezik vissza, felpanaszolva, hogy
"igen, nem tudtam megtenni", ez már más kérdés. Mindig ezt
kérdezem a hozzám fordulótól: "Nem érdekes, hogy mit köve-
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tett el. De ez fáj-e önnek?" És azt is mondom, ha fájdalmat érez,
akkor közelebb áll az örök boldogsághoz. mint én, akinek esetleg nem voltak ilyen mély, nagy törésvonalaim. Az ember elsőd
legesen nem erkölcsi síkon találkozik Istennel, hanem ontológiai
síkon, saját létezésének síkján. És ebben a létezésben felfedezhet
egy olyan mozzanatot, amin elámul. A görögöknél csodálkozás
van: a művészetben, az emberképüket illetően, a szobrászatuk
tiszta vonalaiban, a tragédiáik hőseiben. Menthetetlenül elbuksz,
ha a sorsod ellen fellázadsz. de vállalod ezt a bukást, a csodát.
Mondjuk Antigoné. A görögök nem tudhatták. de érezték. hogy
ennek a bukásnak, látszólagos vereségnek értelme van. Sejtéseik
voltak az áldozatról. Jézus nem tragikus hős, mert ő tudta és
akarta, ami történt. Nem véletlenül vagy sorsszerűen sodródott
bele. Ez itt a dráma, a döntés az áldozat meghozataláról. Döntő,
hogy az irányulás eleve bennünk él, arra vonatkozóan, amit jobb
híján Istennek nevezünk, illetve a vele való kapcsolatra nézvést.
Jézus tisztán és egyszerűen meg tudta mutatni, hogy milyen legyen az életbeli kapcsolatunk Istennel.
A folyamat egésze, legc
alábbis aneves ezerzéknek, mintha nagyjából
világos lenne, ésezt aztán teológiai reflexiójuk is követi. Vanazonban egy érezhető, rémült megrekedtség a
tekintetben (és itt akár
Boros, akár Rahner kísérletét és javaslatát
nézhetjük), hogy a halál-pokol-feltámadás folyamatát nem tudjuk
szakadások nélkül látni,
ugyanakkor azonban
ezekbeaszakadásokba
Jézus után mégiscsak
bele kellene bocsátkoznunk. Úgy tűnik tehát,
hogy nem kerülhető el
(és nemcsak fogalmilag), hogyössze'bb vonjuk a halál tényét,a pokol lehetőségét a feltámadás titkával.

Nem is lehet őket elválasztani. A feltámadás ténye a nagyszombat
misztériumában teljesebb értelmet kap. És itt óhatatlanul Hans
Urs von Balthasar neve kerül elő, aki egy-két hangsúlyt a kereszténység egészén belül megváltoztatott. Szerinte Jézus a kereszten
nemcsak egyszerűen a bűnökért halt meg, hanem nagyszombaton
leszállt a pokolba és elszenvedte nemcsak a bűnt, de a bűn következményét, a poklot is. Krisztus nemcsak a bűn miatt halt meg,
nemcsak arról van szó, hogy azért halt meg, mert mi bűnöket követünk el. Félelmetesen egyoldalú kijelentés, hogy Krisztus a bű
neink miatt halt meg. Krisztus elsődlegesen és lényegileg azért
halt meg, hogy bűneinket Isten, az Atya előtt kiengesztelje. Magára vette a bűnt, és kiengesztelte az Atyát.
Az ítéletben a bűnös ember, a bűnben önmagát bűnösen megvalósítani akaró ember először nem az ítélő Krisztussal találkozik,
hanem a megbocsátó Krisztussal. Vele, aki magára vette a bűnt, és
az Atyát a bűnök terhét hordozva kiengesztelte. Ebben a pillanatban Jézus eleget tett, mert emberileg mindent megtett a bűnösért.
A feltámadás misztériumában felfedezhetjük Jézusnak a bűnös, elkárhozott lelkekkel való szolidaritását. A szolidaritás nem térbeli
ügy, nem "hozzájuk" ment, nem "lement", "leszállt", hanem vállalta azt, amit a bűn következményeként mindenkinek el kell szenvednie. Jézussal, az értünk halált elszenvedő, a gyöngeséget, az
elerőtlenedés t elvállaló Jézussal találkozik az az ember, aki fellázadt
ez ellen a gyöngeséggel szemben. A pokolban a végképp magára
maradt emberrel "jön szembe" az oda "alászálló" Jézus. Minden
halálban találkozás történik azzal a Krisztussal, aki magára vette a
világ bűnét, aki ebbe nem pusztult bele végérvényesen, hanem kiengesztelte az Atyát. Az ember Jézus gyöngeségével, kereszthalálá-
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val és áldozatával találkozik. Jézus itt a pokolban is közösséget vállal
a bűnös emberrel, aki bűnei következményeit viseli.
Az ember ebben az életben képes egy olyan döntésre, amely
méltóvá és lehetővé tenné számára az örök életet. Ezt minden
teológiai nehézség ellenére, a szubjektív szempontot követelően
érvényesítve nem lehet megtagadni az embertől. Az igazi probléma a megátalkodottság. Hogyan lehet Jézus képes arra (a skolasztikusok is ismerték azt a logikai egyenetlenséget, hogy miként lehet egy esendő, véges embertől végtelen jelentőségű tettének végtelen következményét számon kérni), hogya másik bű
nének végtelen következményét magára vegye? A véges ember
örökérvényű döntésének következményét? Amikor halálomban
találkozom Jézussal, akkor azzal a Jézussal találkozom, aki az én
véges, bűnös életemben elkövetett végtelen jelentőségű bűneim
következményeit magára vállalta.
Ha statikusan nézzük, akkor a halál pillanatában lezárul a jócselekedetek, az érdemszerzés ideje, ott már végérvényesség
van. Igen ám, de ha életemben találkoztam Jézussal, ott, amikor
döntöttem azzal az előbbi, föltétlen érvényű döntésemmel, ami
nem föltétlenül Isten nevéhez, Jézushoz vagy mindezek dogmatikai leírásához kapcsolódik, akkor halálom pillanata előtt már
vonatkozásba kerültem így-úgy vele. Halálomban, a halálban
pedig erre a Jézusra ismerek rá, abban a megbocsátásban, akiben
Isten megbocsátott nekem.
Ezért a pokolról másképp kell beszélnünk, mint eddig. A pokol reális lehetőség, amely mindig, minden emberre, még rám is
vonatkozhat, de nem szabad véglegesen objektiválnunk. A boldogságot ellenben már objektiválhatjuk. Mondhatom, hogy ha
egy nő anya lesz, ezáltal boldog lehet. Mióta a modern ember
önmagára koncentráltan akarja megvalósítani önmagát, azóta
permanens lázadásban élünk. Folyamatos, csöndes felháborodás
az életünk. Történetileg a Francia Forradalom óta tisztán látható
a folyamat. Most is állandó lázadásokban élünk, és ez nem más,
mint az ember azon képességének a megnyilatkozása, amely törekszik az abszolútra, de azt nem képes öneróből előállítani. Engedelmességi potenciál van bennünk, és nem abszolút omnipotencia, ami a végtelennek hitt önállítás képzelt mindenhatósága
bennünk. Az engedelmességi potenciál a befogadás képessége,
hogy igent mondjak, elismerjem és az adottságaimhoz mérten
próbáljam megvalósítani a szeretet abszolút elsóbbségét. A lázadás szelleme önmagában negatívnak is tűnhetne, de a hátterében pozitívum van. A nietzschei lázadás belső pozitívuma, hogy
egy olyan Isten ellen lázadt, amelyet bizonygattak ugyan eleget,
de kisebb, lényegileg jelentéktelenebb annál, aki előtt ő le tudott
volna borulni. A lázadás annak belátása, hogy még nem találkoztam olyan tényezővel, hatalommal, ami előtt föltétlen meg
kell hajolnom. Ha találkozom olyan tényezővel, aki előtt föltétle-
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nül meg kell hajolnom, akkor biztos, hogy meg fogok hajolni,
mert nem tudok meg nem hajolni. És ez nem naivitás. Jobb híján saját magunk előtt igyekszünk meghajolni, de folyamatosan
lebukunk, orra esünk, bármilyen magasan hordjuk is orrunkat.
Az embernek Isten trónjára ülve nem sikerül igazságot osztania,
még saját igazságával sem rendelkezik, sőt ez a helyzet még fölötte is rendelkezni kezd.
A pokollehetősége azt
is jelenti, hogy ebben
a reménytelenségben
benne is ragadhatunk.
És nemcsak azok, akik
esetleg ott lehetnek, hanem azok is, akikrájuk
és erre a helyzetre, a
"helyre" gondolunk. Itt
vanmegint ezakiegyensúlyozatlanság, ez a
uulgaritás, a szavakban
rejlő bűverő, amelynek
köreve a végérvényesnek tűnő pokoli állapot
folyamatosan bevon
bennünket. Meg kellenekísérelni, hogymaga
a szóne legyen ennyire
reményvesztett.

A pokol léte azon múlik, hogy lehetséges-e Isten ellen abszolút módon föllázadni, ami a tulajdonképpeni megátalkodottság. A skolasztikusok ártatlanul kijelentik, hogy aki halálos bűn állapotában
hal meg, az elkárhozik. Igen ám, de az a tulajdonképpeni kérdés,
hogy lehet-e halálos bűn állapotában meghalni. És mi egyáltalán a
halálos bűn? A halálos bűn az, ha az életet kioltod, és nemcsak és
nem is elsődlegesen biológiailag értve ezt. A kérdés az, hogy az ember elzárkózhat-e, elbujdoshat-e Isten élete elől. A privációnak, a
megfosztottságnak olyan állapotába kerülhet-e, ahol már nem is találkozhat Istennel? A bűn kétségkívül legnyilvánvalóbb vonása a
nyomorúság, ami azonban még nem a kárhozat. Saját nyomora ellenére az emberben él az Isten utáni vágy. Ez a vágy anonim és nem
tematizálható módon eleve, apriori adottságként benne van, mint a
boldogságra irányulás. A megátalkodottságban kizárom ezt az eleve bennünk lévő boldogság iránti vágyat, akár tudatosan, félig tudatosan, akár nem tudottan. A lényegemet adó vonatkozásomat zárom ki. Kérdés, hogy ez valóságosan lehetséges-e.
Azért is mondjuk, hogya pokol reális lehetőség, mert Urunk erről beszélt. A Jézus által mondott egyik kép, a Gyehenna nem más,
mint a Jeruzsálem melletti szeméttelep, az élet szemetének a gyűj
tőhelye. Eredetileg, a különböző redakciókon innen, a Seol árnyéklét, ahol nincsen élet, nincs kapcsolat. Azonban, ha Isten akarja,
akkor magához vehet engem. Isten teljes lét, aki kinyilatkoztatta
önmagát, és visszavonhatatlanul kapcsolatba akar lépni velünk.
Lehetősége van arra is, hogy a pokolba jöjjön utánam, és kivegyen
onnan. Amennyiben Krisztus engesztelő áldozata hatékony, akkor
akár erre is képes. Mondjuk, hogya pokol örökkévaló, de inkább
úgy kéne mondani, hogy örökkévaló a pokol fenyegetése. A fenyegetettségünk örök. A szabad, emberi lét bűntől való veszélyeztetettsége a pokol fenyegető realitása. Az élet örök, feltétlen jelentő
sége a tét. Azért fenyegetett igazán az emberi lét, mert örök, feltétlen jelentősége van.
Az egyház senkiről nem mondta, hogya pokolban van, de az
reális lehetőség, hogy örökké tartó pokol létezik mindenki számára. "Ha bekerülök a pokolba, akkor definitíve örökké benne
vagyok és nincs lehetőségem (önerőből) kikerülni onnan" mondhatjuk nagyon is emberi módon megfogalmazva. De itt is
az imént megpedzett nyelvi problémával állunk szemben. A pokol esetében egy ontológiai kérdés áll előttünk, vagyis az, hogy
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az ember elszakíthatja-e létezését Istentől. Erkölcsi tetteivel, magatartásával végérvényesen elszakíthatja-e létezését Isten életétől.
Erre megvan a lehetősége. Ártatlanul folyton átlépjük az ontológiai síkon felvetődő tények, titkok világát és a kategorizáló,
objektiváló igényű fogalomalkotás és beszéd világa közőtti bizonyíthatatlan, de létező határvonalat. Ezt a határvonalat őrizni
kell. A "pokol" ugyanolyan titok, mint az "örök boldogság", és
az itt a kérdés, hogy van-e, létezhet-e "negatív titok".
Jelenlegi életünkben, mivel a bűntől gyökereinkig érintve és
fenyegetve vagyunk, a pokol lehetősége állandóan fennáll, anélkül, hogya pokol tényét állítani tudnánk. Objektív, egzegetikai
és hermeneutikai értelmezésünk szintjén kimondtuk, hogy van
pokol. De az objektív hermeneutikai értelmezés korlátait is elismerte az egyház. Ha most a poklot nem az objektív fenyegetettség, hanem az ember szabd, szubjektív, jelenlétre vonatkoztatott
módján értelmezzük, akkor egészen más fogalmi rendszert kell
alkalmaznunk. A pokolról tett eddigi dogmatikai kijelentéseinket
újra kell és újra szabad értelmezni. Két állítás feszül egymásnak.
Az egyik állítás az, hogy az ember megátalkodott lehet a bűné
ben. A másik állítás az, hogy Isten mindenkit őszintén üdvözíteni akar és tud is Jézus kereszthalálának erejében. Ennek a két kijelentésnek a feszültsége objektiváló igénnyel nem, de dialektikusan föloldható. Nem lehet azt mondani, hogy az egyik kijelentés igaz, a másik nem, vagy hogya másik kijelentés igaz, az
egyik pedig nem. Hegel dialektikáját megtanultuk. A megszüntetve megőrzés nem az arisztotelészi, majd descartesi, leibnitzi
logikai állítások "igaz, vagy nem igaza".
Dialektikusan szemlélve a két állítás összetartozásáról van szó.
Hogyan tartozik össze ez a két állítás? Összetartozásukból nem
lehet levonni azt a következtetést, hogy nincs pokol, de azt sem,
hogy van pokol. Transzcendentális logikájában Kant ugyanezt a
beállítódást javasolja. Zsákutca lenne, ha pórázt feledve egymásnak engednénk a két kijelentést. Azok a kifejezések, hogy halálos
bűn, megátalkodottság, kárhozat, örökkévalóság, megfosztottság
- e kifejezések teljes értékű és valóságos fogalmát és jelentését
nem tudjuk megragadni. Kant, amikor szubjektív pólusról nézte a
feltétlen eszméket (Isten, világ, lélek), akkor azt állította, hogya
transzcendentális logika szempontjából egyszerre állítanom és
tagadnom kell őket, s csak a gyakorlati ész követelményeként álIíthatom őket, azért, mert olyan igazságokról van szó, amelyeket
nem lehet ezen a szinten objektiválni. Amíg az objektív értelmezés pólusán voltunk, addig az egész egyértelműen rögzíthető
volt, és az Egyház rögzítette is, és rögzítenie is kellett, mert az
emberiség szellemi, bölcseleti állapota, a condítío humana akkori
szintje alapján ezt meg kellett tennie. Igen ám, csakhogy a condítío
humana elfordult, méghozzá száznyolcvan fokot, szubjektív irányba. Kant azt mondja, hogy ha emberi távlatunk objektiváló pozí-
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ciójából nézem Isten létét, akkor ugyanolyan joggal állíthatom.
mint amilyen joggal tagadhatom azt. Az objektiváló pólus kínzó
kettősségén még senkinek sem sikerült túllépnie azok közül, akik
eleve nem legyintettek erre a kérdésességre.
Pascal, Dosztojevszkij,
Robert Bresson, Cocieau,vagySimone Weil
és mindazok, akiknek
volt erejük ahhoz, hogy
lerázzák magukról teológiai konformizmusunkatés nyelvi hipokritaságainkat, olyanIstenró? voltak kénytelenek beszélni, aki levegőtlenül volt bepréselve a túlzó formulák és
semleges erkölcsi gyakorlat senkinek semmit
nem jelentő megszokásaiba. Szinte egész tevékenységük abból állt,
hogyteológiai önhittségünk alól kiszabadítsák
azta levegőért ziháló sóhajt, amely történelmi
és nyelvi betontörmelékekalatt levegőért kapkodott.

Nem az a transzcendens, ami "túl van", ami "túllép". A szó a középkorból ered, és azt tekintették ehhez a fogalomhoz tartozónak,
ami a jelen konkrét, evilági, immanens adottságain túllép. A transzcendencia igazában nem ez, hanem az, ami mindenben benne van
úgy, hogy meghagyja a dolgot annak, ami, és mégis túlhaladja azt.
Önmeghaladó képesség, csöndes dinamika. Például Krisztus kereszthalálának és feltámadásának megbocsátó ereje transzcendens
tény, vagyis mindent áthat, mindenben benne van, semmivel nem
azonos, és a. magától való különbséget is önmaga hozza létre.
Hogy megbánhatom a bűneimet, ami szintén transzcendens
irány bennünk - ezt a belátást nem én hozom létre, hanem Isten irgalma. Rajtam az múlik, hogy ezt hagyom, vagy nem hagyom megtörténni, és itt lesz reális lehetőség a pokol, vagyis hogy hagyom,
vagy nem hagyom azt, hogy Isten kegyelme, amely lényegi tényező
számomra, működjön bennem. Arról van szó, hogy valójában még
nem sajátítottuk el a transzcendentális szemléletet, amely nem "túllép", hanem úgy "lép túl" a konkrét adottságon, hogy azt teljesen
áthatja, betölti, önfelülmúlóvá teszi, és magával ragadja.
Itt az embernek egyetlen lehetősége van. A létezés "hagyása",
Istent létezni engedni. Hogy én úgy létezhessem, hogy általa is lehetek. Ha a létet azonosíthatnánk Istennel, és a létet kategorizálhatnánk a létezővel, akkor nyugodtan tehetnénk objektív kijelentéseket. Amikor megkísérlünk transzcendens kijelentést tenni a pokolról vagy a szabadságról, abban a pillanatban túl kell lépnünk
az objektív-szubjektív póluson, az objektív-szubjektív hermeneutikai beállítódáson és fogalomképzésen, amit viszont magunktól
nem tudunk megtenni. Várakoznunk kell, hagynunk kell, engednünk kell, hogy legyen az, amit sejtünk a transzcendensben. Megtehetem, hogy elzárkózom, de hogy végérvényesen elzárkózom,
azt nem biztos, hogy megtehetem, mert a halálban meg van, nyitva van az a lehetőség, hogya keresztet hordozó és föltámadt
Krisztussal találkozzam.
Karamazov Ivánnal mondhatom, hogy nem Istent tagadom,
csak nem fogadom el a belépőjét, a meghívóját. Isten tagadására
nem vagyok képes, de azt, hogy egy ilyen világot Isten világaként fogadjak el, azt visszautasíthatom. Dosztojevszkij itt az újkori gondolkodás paradigmáját mondta ki. Kimondta, de a dialektikus kijelentés tehertételét nem tudta feloldani. Ha szabad
ezt mondani, ezt csak a mi Urunk Jézus Krisztus tudja feloldani
abszurdnak látszó kereszthalálával és a még felfoghatatlanabb
feltámadásával. Ezt emberileg nem tudjuk kegyelem nélkül befogni, ez is a "létezni hagyás" körébe tartozik.

550

Nem vagyunk felkészülve arra, hogya mai ember megélt tudatához és szabadságához mérhető tudattal és szabadsággal tudjuk utolérni magunkat a dogmák értelmezésénél. Rahner kimondja: ha valami hiteleset akarunk mondani, elégedjünk meg
azzal, hogy a pokol reális lehetőség. Többet nem mondhatunk.
Változatlan kérdést csak az jelent, hogy ami itt és most történik,
az végérvényes-e. (Felejtsük el az örökkévaló szót, mert
Heidegger után teljesen világos, hogy az örökkévalóság fogalmát
csak statikusan tudjuk értelmezni - nunc stans: amikor a pillanat áll, amikor megmerevedik, megáll a pillanat, ez pedig nem
az örökkévalóság.) Jó lenne, ha inkább a végérvényességet, valami célos dinamika ittlétét mondanánk, amely nyitottságként, várakozásként él az emberben. A "lenni hagyni" irányulása.
Az Istenre vonatkozó dogmák terén Szent Tamás kimondta:
Deus ut in se és Deus quoad nos - és itt van a mi dogmatikai kudarcuk, az, hogy két különböző nézőpont Isten, ahogy önmagában van és Isten, ahogy hozzánk viszonyítva van. Csak annyit
nyilatkoztatott ki, amennyi az üdvösségünkhöz szükséges és
elégséges, de itt törés mutatkozik, szakadék választja el azt,
ahogy ő önmagában van és ahogy nekünk van. Az ember nem
nyugszik bele ennek a szakadéknak a szemlélésébe, hanem át
akar jutni rajta. Jézusban Isten valóban önmagát közölte velünk
- belső életébe akart bevonni bennünket. Célos dinamika van
bennünk, az ember egyszerűen élni akar. Ha most kicsit bátrabbak vagyunk, akkor mondhatjuk, hogy az ember szépen akar
élni, teljesebben akar élni, jól akar élni, és eközben az embernek
szépen megjön az étvágya a végső kérdésekre. Viszont nem vagyunk abban az állapotban, hogy erről a kérdésről nyilatkozzunk. Nem tudunk ennek a szakadéknak késsel-villával nekiülni. És ez nem képzavar. Az Istentől való távollétet is csak Isten
tarthatja fönn. A távollét, a sötétség, a pokol, a tűz, a gyötrelem,
a sírás és fogcsikorgatás reális lehetőség mindig, amikor az ember bűnt követ el, bizonyos mértékben. Aztán hogy ezt abszolutizálni lehet-e, objektíve, mint egy tényleges állapotot felfogni és
így rögzíteni, ez az, ami kérdéses.
Mert negatív dologról végérvényes hitbeli kijelentést tenni ma
kockázatos. A pozitívban a valóságról van támpontom, a negatívnál ilyen nincs. Ott épp a valósággal való vonatkozás rendül
meg, az, ami pedig támpont lehetett volna. "Urunk Jézus a tőle
távolodni akaróval jön szembe." Ez érthetetlen, idegen nyelvezet. "A sötétségben fény támad." Az egyház egyik legeredetibb
liturgikus eleme, hogy a bűnt, a kárhozatot sötétségnek mondja.
Amikor ezeket akijelentéseket kimondjuk az Egyházban, az
Egyház ezzel egy időben minden elhunytért imádkozik, hogy az
"örök világosság fényeskedjék nekik". Ahogy reális lehetőség a
pokol, úgy az üdvösség is az, de erről még beszélnünk kell,
mert nem egy szinten áll a két kijelentés. Ezek dialektikus kijelen-
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tések, nem üres, felelőtlen formulák. Ezek összeillését még nem
bizonyíthatjuk, mert az életünk még nem teljes, és csak a halálban
lesz teljessé. Hogya halál pillanatában mi történik? Ott ténylegesen történik valami, de nem ott dől el a történés irányultsága.
A teológia ide-oda járkál ezeknek az összefüggéseknek az
elemzésében. Itt nincs magabiztosság, nincs objektív állapot. A
gazdagság, az okosság itt akár tékozlás is lehet, mert esetleg eltékozl om az életemet, és boldogtalan leszek. Hogy az Egyházban föltétlenül mernek nyila tkozni mostani, még le nem zárult
életünkről, az hallatlanul zavar, irritál bennünket. Pedig ez inkább bíztatás, mint irritáció. Ez a "biztató irritáció" sem végérvényes persze, ahogya pokol-tábla kihelyezése sem, miszerint: "Vigyázz, életveszély, belépi tilos!" Inkább az a kérdés,
hogy vagyok-e olyan vakmerő, hogya táb la ellenére mégis belépek. És ez az ősbűn fája is - akár. Schopenhauer írja valahol,
hogy egy hannoveri raktártelepen valaki vérebeke t tartott, és
aki belépett, azt a vérebek széttépték. Több ilyen eset történt.
Egy muzsikus azt mondta, hogy ő a hegedűjével belép ide ez megtörtént -/ és ahogy belépett, rá akartak rohanni a vérebek. Elővette a hegedűjét, játszani kezdett, és a vérebek köréje
gyűltek, nézték őt/ és leültek köréje. Játszott nekik, majd kijött
onnan, és semmi bántódása nem esett. Körülbelül ez a pokol.
Orfeuszé is. Az ember annak ellenére megtesz bizonyos dolgoka t/ hogy tudja, életvetszélyesek. Valami vakmerőség folytán az
élet nevében folyton tiltakozunk egy bizonyos élet ellen.
Rahner szerint minden emberi létezésben kegyelmi adottság
van adva, eleve és előzetesen . Ezt a kegyelmi adottságot Jézus
bátran, nyilvánvalóan, ugyanakkor nagyon finoman objektiválta. Itt volt/ van és lesz. De Jézus és a dogmatikánk, Jézus és
az egzegézisünk között azért különbség van.
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