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A különféle emberi viselkedésformák értelmezhetősége nemcsak
az ezzel hivatásszerűen foglalkozókat, hanem a mindennapjaiban
cselekvő és mások cselekedeteiben részes embert is foglalkoztatja,
miközben egyre nehezebb helyzet elé állítja. A filozófia kezdetéi
nél is a később etikának elnevezett diszciplína megjelenése tűnik

fel elsőként, amely képes volt határozott és követendő szabályokat
leírni az emberi magatartásformák számára. A későbbiekben meg
élte a relativizálódás és a pluralizálódás hosszan tartó időszakait.

de mindezek közepette az erkölcsös - az erkölcsön vagy egyfajta
erkölcsön alapuló - viselkedés, melynek fontosabb alappillérei a
jó és a rossz cselekedetek megkülönböztetése, a belső tartás, az
egymás iránti kötelezettségek elismerése és teljesítése, az adott szó
megtartása volt/ az utóbbi időkig rendelkezett bizonyos magatar
tásformáló, viselkedést orientáló erővel. A jelenben azonban 
ahogy Kenneth Minogue megfogalmazza - "az erkölcsösség álta
lános elővigyázatossággáalakult", amely eltörli az erkölcsön ala
puló értékeket, és nemcsak relativizálja a jó és a rossz magatartás
formák közti különbséget, hanem némely esetben még meg is for
dítja előjeleiket. Ilyen szociolektusban lényeges kérdésként merül
fel, hogy miként őrizhetőekmeg erkölcsön alapuló magatartásfor
mák/ illetve hogyan támasztható fel az erkölcsi jó és a rossz közti
különbségtétel abban a világállapotban, amikor "a rossz erkölcsi
viselkedés átemelése a társadalmi elfogadottság és társadalmi tőke
nyelvére teljesen eltávolítja a rosszaságot az erkölcsi élet bensőse
gességétől".2

Ebben a helyzetben 'evangéliumi etikát' említeni több mint
anakronisztikusnak látszik, vagy - legjobb esetben is - valami
lyen elavult fogalom előkeresgélésének és leporolásának. Tagad
hatatlan azonban, hogy vannak a kaotikus világállapotokban is
folyamatosan (továbblélő, hagyományos erkölcsi fogalmak, er
kölcsön alapuló viselkedés- és cselekvésmódok, amelyek az
egyes emberben felszólításként, a 'feje tetejére állított erkölcs':'
közepette is működnek és hatnak. Nem zárható ki az sem, hogy
az emberek "javíthatatlanul erkölcsi lények, és hogy az erkölcsi
gondolkodás meghatározó része lelki berendezkedésüknek" .4 Ezt
a feltételezést elfogadva nemcsak hogy nem hagyható figyelmen
kívül, hanem imperativikus erővel tör fel az az elvárás és belső

igény, hogy az ember igazítani akarja cselekvését és viselkedését:
valamihez igazítani és megigazítani (igazza tenni) is. Törekszik az
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erényes életre, hogy megtalálhassa identitását, amelyhez óhatat
lanul eligazító elvekre van szüksége.

Mivel a 'sötétség korszakaiban' felszámolódnak az erkölcsös vi
selkedés pillérei és kitörlődnek az etikai princípiumok a társadalmi
érintkezés keretei közül, mindennek visszaszerzését és helyreállítá
sát egyéni és (helyi) közösségi etika kialakításának vagy újraértel
mezésének nyomán lehetséges megpróbálni. Ahogy Nursiai Bene
dek is tette, amikor tudatosan vagy ösztönösen felismerte, hogy a
'jóakaratú emberek hátat fordítanak a hanyatló római impérium
nak, és nem azonosítják a civilizáció és az erkölcs fennmaradását a
birodalom fennmaradásával'. Hitt abban, hogy "az intellektuális és
az erkölcsi lét megőrizhető a sötétséf új korszakában" is, ahogy
Alasdair Macintyre megfogalmazza. Az az útmutató, amelyet
Cassianus nyomán Benedek összeállított, nemcsak egyetlen sötét
ség korszakán segített át nemzedékeket, hanem évszázadok óta
működőképes. Úgy tűnik tehát, hogy nemcsak hogy nem anakro
nisztikus, hanem egyenesen aktuális Szent Benedek evangéliumi
etikáját újragondolni és igazodási pontként fontolóra venni.

... a szimultaneiiás élménye ... 6

6Varga Mátyás:
i. m. 10,83.

7A zárójelbe tett
számok Varga Mátyás

könyvének oldalszámait
jelölik.

Az ember véges lényként hordozza magában a végtelent, s kiszol
gáltatottságában, rászorultságában nehezen boldogul azzal a
dichotómiával, amit a mindennapi életben a kettő közti szakadék
ban-Iétként tapasztal meg: az aktív és a passzív, a szemlélődő és a
gyakorlati élet közöttiségében, illetve a kettő közti választás kény
szerének megélése közben. A kettősséget 'valami és a semmi' közti
törésként, egyéni egzisztenciájára vonatkoztatva szenvedésként éli
meg, miközben vágyai a szenvedés megszüntetésére, az egy
ség/esség érzetének elérésére irányulnak, ami a harmonikus, ki
egyensúlyozott élet elérését jelenti, és egyben a boldogság ígéretét
teremti meg. Ahhoz azonban, hogy az egységből fakadó boldogsá
got érzékelhesse, látnia kell egy kettősségtől és megosztottságtól
mentes horizontot, ahová élete belesimulhat. Így válhat 'életének
élhetősége' (27)7 reménytelivé és célra irányulttá, hiszen a 'bol
dogsághorizont' egységes és törés nélküli. Szent Benedek úgy ke
rüli meg a világ dichotomikus felosztásának problémáját - mely
tágabb értelemben a civitas Dei és a civitas diaboli dualitása -,
hogy nem a külső körülményekben keresi a megoldást, hanem be
lül, önmagában, abban a térben, ahol a véges és a végtelen egybe
fonódik. A megváltottság tudata az, ami felülemeli a kettősségen,

az abban való hit, bizalom és ráhagyatkozás, hogyamegváltás
már megtörtént és folyamatosan, azóta is minden emberrel meg
történik, mindenkire egyaránt vonatkozik. Ennek a mély megvál
tástudat.nak sikerül felülírnia a dichotómiából eredő szenvedést és
megosztottságot. (48) Tudja és tapasztalja, hogy "Isten úgy vezeti
el a mennyei létre az embert, hogy megosztja vele a földi létet."
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(18) Nem kizárni akarja, hanem befogadni abba a jelenbe, amely
már bennünk és közöttünk van. Ha Benedek nyomán haladunk,
akkor al egy 'boldogsághorizonton' tudjuk olvasni a világ és az
élet jeleit, dolgait: nem használati értéküket vagy rendeltetésüket
látjuk csupán, és nem ezeket véljük elsődlegesnek, hanem rányílik
a szemünk tisztán lét-értékükre. 'Nem azért értékesek vagy szé
pek, mert olyanok, hanem amiatt, hogy vannak, hogy léteznek.'
(121) Az ehhez a horizonthoz vezető spirituális út egyszerre égi és
földi spiritualitás, amely a világ egységes feltárulásának - a
szimultaneitás élményének - ígéretét teljesíti a megnyílt szem
számára. Ez a távlat nem az egyszerű/i vágyteljesítések útjára hív,
nem elérhetetlen misztikára, hanem egy olyan élet perspektíváját
kínálja, amely fokozatosan elvezet oda, hogy minden pillanata a
'puszta lét szépségének' megélése legyen. (121)

... újratanulni a világot... B

8Varga Mátyás:
i. m. 22, 35, 36, 39.

A megnyílt szem tekintete elvezet a világ újratanulásához, amely
egyben újrafelfedezés és újramegnevezés is: egyszerre látni ugyan
úgy és másként azt, amit már láttunk, mert minden nap a szemünk
elé kerül, mégis meglátni benne és rajta azt a fényt, amely árnyék
ban is rajta ragyog. A bizalom és a remény gyermeki éberségével
várni a mindenkori mai napot, észrevenni a jeleket, amelyek elér
keznek mindenkihez, de észrevétlenek maradnak, ha nem lelnek
befogadásra. A várakozás azonban megteremti azt a figyelmet,
amely felismeri az olvasásra és értelmezésre szoruló személyes jelet
és üzenetet. Szükséges belépni abba a hermeneutikai körbe, ame
lyen belül értelmet nyer az adott és a meghallott szó, esemény, vagy
éppen az a valaki, aki akkor vagyunk, amikor egy adott helyzetben
cselekszünk vagy passzívak maradunk. A figyelmes élet spirituali
tása nem az elvonulásban és önmagunknak a másiktól való elzárá
sában teremtődik meg, nem is abban, hogy a távollévő ismeretlen
nel szemben rója le általános kötelezettségeit, hanem abban és ak
kor, ahogy kiszolgáltatja magát a mellette, a közelében lévő másik
bizalmának vagy bizalmatlanságának. Mert azt is meg meri enged
ni, hogy akár visszaéljenek bizalmával, hiszen tudja, hogya terem
tett világot tanulja újra és megint, benne önmagát és Teremtőjének

szándékait. Az újratanuló számára minden helyzet és minden em
ber felteszi és hordozza a kérdést: "hogyan is lehet helyesen bánni a
világgal?" (39) A világ pedig a hic et nunc, nem pedig a soha el nem
érkező vagy a mindig távollévő. A szentség jeleinek felismerésében
nem a hely és az idő specifikus, hanem az a szem, az a tekintet,
amely észreveszi, hogya szakralitás éppen ott van, 'az ajándékként
visszaszerzett földi javakban' (48) és a mellé rendelt másik közelsé
gében, ami nem indifferens egymásmellettiség, hanem megnyugta
tó vagy akár nyugtalanító, felkavaró együttlét is lehet. Mindez ak
kor tud elérkezni hozzá, ha a külső zajt és tevékenységet belső el-
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csendesedés ellensúlyozza, hiszen a várakozás ebben a szakrális
belső párbeszédben letisztult figyelembó1 meríti erejét, türeimét és
bizonyosságát, abból az 'abszolút viszonyból'," amely minden hata
lomtól mentes, és ezért egyszerre emberi és Istentől eredő..

.. .ny,lt, áttetsző élet ... 1O

10Varga Mátyás:
i. m, 52.

Az emberi-isteni abszolút viszony és az újra tanult világra nyíló te
kintet feltételezi az élet áttetsző mivoltát. Ez a transzparencia azt je
lenti/ hogy az élet- és sorsesemények eltúrik a világosságot, hogy fé
lelem és szégyen nélkül megvilágíthatóak a transzcendens fényével.
A kanti etika ezt a kategorikus imperatívusz fogalmában sűríti

össze, amennyiben úgy fogalmaz, hogy egyéni cselekedeteink ak
kor helyesek, ha egyben általános alapelvként is szolgálhatnak. A
mindig mindenki előtt vállalható élet számára nem a siker/ esség a
cél (06)/ nem színpadra és rivaldafénybe állított előadás, hanem a
mindennapok csendjében, ismétlődésében, egyszerű találkozásaiban
megtörténő ráhagyatkozás. Nem a körülmények irányítása és a má
sik fölé kerekedés jellemzi, hanem olyan ünneplés, amely - a ven
dég lábának megmosásával jelzett - szolgálat és az utolsó hely el
foglalása abban a hitben és reményben, hogy bármikor betoppanhat
az, akire mindannyian várakoznak. A/ház Urának' tartja fenn az első

helyet, megőrizve a vágyat és a reményt megérkezésére; és addig is:
minden érkezóben, minden másikban keresi annak arcát, akire vára
kozik. Így kerüli ki a sötétséget, amelyben elvétheti élete eseményeit
azáltal, hogy nem veszi észre a másik igazi arcát, és nem fedezi fel
benne és a vele megéltekben a ház Urának titokzatos jelenlétét. En
nek a mindig feltételezett jelenlétnek a fénye az, ami áttetszővé te
heti a tetteket. Nem erőszakosan vakító fénycsóva, hanem megvi
lág/os/ító fényáradat. Rávilágít arra is, hogy "nagyon keveset tud
hatunk arról, hogy honnan jött/ hol tart, milyen küzdelmek és szen
vedések árán tart ott a másik, ahol tart. A benedeki közösségben nem
a hatalom teszi többé egyik embert a másiknál, hanem a szentség. A
szentségnek pedig csak az Isten a tudója." (33) Ez az áttetszőség azt
is hagyja és állja, hogy a transzcendens fénye rávilágítson az egyes
ember és a közösség esendőségére, törékenységére, tehetetlenségére,
és az ebbó1fakadó fájdalmat lényegíthesse át ünneppé és szentséggé.

Az etikai princípiumok is térképhez hasonlítanak, amennyiben
utat mutatnak, és tájékozódási pontokat adnak meg; azonban több
utat is jelölnek, és nem zárják ki más térképek meglétét sem. Min
dig az útra kelő az, aki eldöntheti, használ-e útjelzőt, és ha igen,
milyet, melyiket. (54) Megelégszik-e az 'általános elővigyázatos

sággal// vagy olyan etikára építi életét, amelyben megtalálja Ifa
maga szellemi, spirituális városát" (26)/ ahol nemcsak lakhelye,
hanem otthona is van, és amely megvilágított és megvilágosító a
'sötétség korszakában' is.
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