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Vallás és identitás

1.
Önazonosság - mit is jelent ez? Életem minden pillanatában azo
nos vagyok önmagammal. Önazonosságon azo nban nem ezt az
ontológiai állapotot értjük, ami minden létező esetében triviális
nak tűnik (jóllehet nem az: ha belegondolunk, igencsak titokza tos
a do lgok önazonossága, állandósága, szubsztancialitása, az a szi
lárdság, ami a létezés ér telmességével azonos). Az ember önazo
nosságát megkülönböztetjük a tárgyi létező önazonosságától. Míg
ez utóbbit ado ttságnak tekintjük, olyan tulajdonságnak, ami a tár
gyi, természeti létező létével együtt a pr iori adva van (ezt fogal
mazza meg az »egy« mint transzcendentálé tana), addig a sajátosan
emberi önazonosság mint személyes identitás nincs eleve adva az
egyén létével, hanem - bár valami lyen primordiális formában,
megalapozott potencialitáskén t előzetesen tételeznünk kell, de tel
jes valóságá ban, aktuali tásában - egyszersmind az illető személy
saját teljesítménye . Nem olyan elem, ami a fennállás automatikus
velejárója, han em telosz, am it az egyénnek egy teleológiai folya
matban először is el kell érn ie, és folyamatos munkával, erőfeszí

téssel fenn kell tartan ia. Jelen kontextusban tehát nem a principium
identitatisnak megfelelő neutrális-szubsz tanciális ide nti tás t értjük
önazonosságon, de nem is a kanti transzcendentális szubjektum
önmagával való azo nosságá nak tiszta tudatát, am i a szubjektum lé
tének apriori ado ttsága, han em egzisztenciális önazonosságot, ami,
ha nem is teljes egészében a személy teljesítménye, de nem is való
sulhat meg aktív közreműködése nélkül.

2.
Különös lény az ember. A körü lötte gazdagon bu rjánzó természeti
létezésben békésen ellehe tne, mint az amőba vagy a sza márcsikó
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vagy az összes többi, milliárd és milliárd élőlény, melyek hibátla
nul és maradéktalanul kitöltik biológiai létezésüket.

Az embemek azonban ez nem elég; a hagyományos európai val
lási-filozófiai értelemben vett ember nem éri be ennyivel. Nem
csak élvezni akarja a körülötte található javakat, hanem tudni akar
ja, hogy mik azok, mégpedig önmagukban. Ha azután nekilát a
megismerésnek, akkor elóbb vagy utóbb előbukkan az a mélybó1
jövő és a mélybe hívó, s ekként a mélységet feltáró kérdés: valósá
gos-e az, amit megismer, és egyáltalán mi a valóságosság kritériu
ma. Ezzel a kérdéssel kezdetét veszi a valóság utáni kérdezés, és
az embert elfogja a vágy a valóság után. Az identitással kapcsola
tos probléma se más, mint a lét, az igazán létező valóság kutatása
magának a kutató embemek a kérdéses valóságával kapcsolatban.

Az identitás kérdése - legalábbis hagyományosan és a nyuga
ti biblikus gondolkodás közegében - az ember önmaga valósá
gának teljes komolyságára vonatkozik. Képes-e az ember ilyen
identitásra szert tenni? Maradandó, a funkciók beöltése után is
fennálló, öncélú identitásról van szó, amelynek egyetlen "funkció
ja" az, hogy van és valóságos. Olyan egy-szerűség és egy-szeriség,
amely tud önmagáról, megvalósítja vagy átveszi, őrzi és vállalja
szingularitását. - A továbbiakban erről a szinguláris önazonos
ságról fogok gondolkodni, mellőzve azt a kérdést, hogy - lévén
az ember közösségi lény - milyen pszichikai, társadalmi, kultu
rális közvetítésekkel realizálódik ez a szingularitás. Ez a proble
matika többek között a szociálpszichológia területére tartozik, az
alábbi gondolatmenet viszont az elvi alapokat fürkészi, s azokat
is csak a vallás, vagyis az Isten-ember kapcsolat szempontjából.

3.
Önmagában a szingularitás kétféle lehet:

1. véletlen: valami okkal rendelkező, de értelmességet nem
adó eltérés az általánostól, a törvénytől, a lényegitől; különböző

ok sorok találkozása, ami egyik ok sorozat elemeként sem szá
mítható ki; és

2. értelmes, avagy akart: olyan eltérés az általánostól, ami ér
telmességet hordoz, amennyiben az általánost meghaladó külön
állást, ki-váló valóságot eredményez.

Aki a lét racionalista módon felfogott racionalitásának feltevé
séhez tartja magát, bizonyára hajlik arra, hogy a szingularitás
mindkét formáját úgy értelmezze, mint valamely jelenség még
fel nem tárt tartományát. Csakhogy ez lényegében magának a
szingularitásnak az elegáns tagadásával azonos, ami előbb vagy
utóbb az emberre is kiterjed, még ha kezdetben nem dereng is
fel ez a végső és végzetes következmény. A továbbiakban az ér
telmes egyszeriséget fogom a szingularitás lényegi formájának
tekinteni, és az identitás szempontjából tárgyalt emberi egzisz
tericiára vonatkoztatni.
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'Szókratész nem azért
ül a börtönben és nem

azért itta ki a mérget,
mert teste van, mely

csontokból áll, melyeket
ízületek tartanak össze

úgy, hogya test mozog
hat és különböző tartást

vehet föl stb., hanem
azért, mert ő Szókratész

úgy döntött, hogy elfo
gadja az ítéletet, és a
halált választva meg

issza a mérget... Mind
ehhez kétségkívül szük
séges a test is, de nem

a test cselekszi: "másva
lami egy létező dolognak
az oka [értsd: lélek), és

másvalami az [értsd:
test], ami nélkül ez az
ok nem lehetne ok..."

(98c-99b). A platóni
fogalmazásban szereplő

"ok" fogalma azonos az
általam javasolt termino-
lógia "alap" fogalmával.

Nem a fogalom a lénye
ges, hanem az ontológi
ai szerkezet, a mozgató

alap és a mozgatott
eszköz megkülön

böztetése.

Az egyediség és egyszeriség kérdését illetően lényegesen eltér
egymástól a tudomány, a filozófia és a teológia. A törvények
után kutató tudomány módszeréből következően észlelési tarto
mányának csupán a határain találkozik a szingularitás jelenségé
vel, valamely általa vizsgálható folyamat peremföltételeinek a
formájában, amelyeket egyszerűen tudomásul vesz, de nem vizs
gál, mert nincs rá eszköze, se módszere. A peremföltételek kap
csán ugyanis elkerülhetetlen az a kérdés, amit a tudomány, leg
alábbis az újkori formája módszeresen kikapcsol, nevezetesen a
teleológiai kérdés: miért éppen ez és ez, mi végre éppen ezek a
peremföltételek. A filozófia már óvatosabb. bizonyos formájában
érzékenyebb, észleli a szingularitást, és képes reflexiójának cent
rumába helyezni (ilyen például a perszonalizmus, a dialógus
vagy az egzisztencia filozófiája). Mindazonáltal európai talajon a
teológia és a vallás a szingularitás hagyományos észlelője és vizs
gálója; a szingularitásban nem peremföltételeket, de nem is irra
cionális maradékot lát, hanem a lét különleges megnyilvánulását
és értékének legteljesebb megvalósulását észleli. A vallásnak a
beszédmódja is ehhez igazodik: nem annyira leíró, mint inkább
elbeszélő, nem elemző, hanem megvalló, nem érvelő, hanem
megszóIító és tanító. Ennek oka a beszéd tárgya: egyrészt maga
a szingularitás, másrészt annak alapja. - De mit jelent a szingu
laritás alapja, vagy másképpen: miből ered a szinguláris létező?

A következőkben különbséget teszek ok és alap között. Meg
különböztetésük az ontológiai reflexió érzékeny és finom dis
tinkciója. A különbség fenntartása a gondolkodás folyamán nem
könnyü. a két fogalom egybejátszása, áttűnése miatt erőfeszítést

és állandó figyelmet igényel.
Az ok a mibó1? és a miképpen? - vagyis a ténylegesség - kérdé

sére felel, az alap a miért? és a mi végett? - vagyis az értelmesség
kérdésére - válaszol (ha válaszol, de inkább csak a kérdést fa
kasztja). A két kérdés nem ugyanaz: a mi az, ami van?, miképpen
van? és hogyan lett? kérdésétől lényegileg különbözik a miért van
egyáltalán? kérdése. Az előbbi ténykérdés (quaestio faeti), az utóbbi
az értelmesség kérdése (quaesiio iuris). A tudományok által kuta
tott ok mindig valami empirikus, már fennálló; ezzel szemben a
filozófiai reflexióban megjelenő alap transzcendentális, adott
esetben transzcendens. E terminológia alapján az ok az alapnak
az eszköze. Ennek az ontológiai struktúrának az egyik klasszi
kus megvilágítása Platón Phaidónjában olvasható.'

Az alap a cselekvő; az ok az eszköz. Ezt a megkülönböztetést
alkalmazva a szingularitásra azt mondhatjuk, hogy a véletlennek,
vagyis kauzális folyamatok esetleges kereszteződésének mint kvá
zi szingularitásnak mindig van oka, de nincsen alapja. Az ilyen
mintegy szétszóródik az okokban, nem rajzolódik ki benne értel
messég, mert nem tartja össze semmiféle alap. Ez a merő faktici
tás, a factum bruium, a tiszta irracionalitás, a reális káprázat. Ben-
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ne és általa nem mutatkozik meg semmi, vagy éppen (a) semmi
mutatkozik meg a realitás legsúlyosabb epifenomenalitásában.

4.
Azt az ágenst, ami egy értelmes szinguláris valóságot eszközlő ka
uzális sorozat archéja, elindítója, szerzője, a sorozat identitását
biztosító alapja, szubjektumnak hívja a hagyományos filozófia, a
kauzális sorozatot elindító aktivitását akaratnak, magát az aktust
pedig teremtésnek mondja. Ennek egésze az értelmesség. Ez úgy
értendő, hogy az értelmesség nem olyan jegye ennek az archaikus
egésznek, ami kívülről lép hozzá, mintha az akaró ágens teremtő

cselekvése lehetne értelmes vagy értelmetlen. Az akaró ágens te
remtése maga az értelmesség; az értelmesség a teremtésen belül
van, mint annak immanens mozzanata. Ez persze csak abszolút
cselekvő esetében érvényes; a relatív cselekvő, az ember, nem te
remt, cselekvése már fennálló lét terében hoz létre valamit, ezért
szükségképpen igazodnia kell ahhoz a térhez, amiben végbemegy,
vagyis megismerőnek, illeszkedőnek, alkalmazkodónak, egyszóval
mérlegelőnek, tervezőnek, s ebben az értelemben racionálisnak
kell lennie. Az isteni teremésnek nem kell értelmesnek lennie. Elég
ha önmaga, hiszen ő maga az értelmesség.

***
Az értelmes szingularitás alapja tehát akarat, a véletlen szingulari
tásnak nincs alapja, csak oka: esetlegességek esetleges egybeesése.
Az értelmes szingularitás esetében az akarat mint alap okokat
használ fel, miközben azok külön-külön okozatát egységes
egésszé, azaz értelmes totalitássá szervezi. Ebben áll az alap mun
kája. Látni és érzékelni csak az okokat lehet; az alap nem empiri
kus, nem érzékelhető, hanem érthető - nem a bár potenciálisan
végtelen, de aktuálisan mindig véges megismerő értelem számára,
hanem önmagában, ill. a teremtő alap számára. Az alap az okokon
keresztül mutatkozik meg az érthetőség módján. A primer pillan
tás mindig az okokat látja. Az alap, vagyis az értelmesség "észre
vétetik", az ész-szel fogjuk fel.

Ami szoros értelemben véve szinguláris, annak abszolút jelen
tése van, amennyiben jelentése kizárólag az alaptól függvén, az
alap abszolút akaratával azonos. Nem az okokból genealógiailag
levezetett, hanem az alap által meghatározott és az ész által a
gondolkodásban észlelt jelentés. A szoros értelemben vett szingu
láris létezőnek e jelentése a létében fejeződik ki, vagyis nem a léte
egyik mozzanataként, hanem magában a létében, abban, hogtJ
van. Az emberre vonatkoztatva: az ember jelentése nem a létre
jöttében közreműködő okok jelentéseinek összessége, hanem an
nak az alapnak az akarata, amely az ember létében megmutat
kozik; az egyedi személy értéke pedig nem a műveltségében, a

863



2Aki pedig elindul,
annak meg az

epifenomenalizmus, a
pszichológiai és társada
lomtudományi genetikus
magyarázatok rengete
gén kell keresztülvere
kednie magát, amíg 
mindezeket maga rnö

gött hagyva és kitartva
az eleven öntapasztalás

erejében - olyan tisz
tásra ér, ahol nem várja
más, mint kételkedő ön
maga, az addigi megol-
dásokat elutasító öntu

data, énjének tiszta
hangja - körülvéve
e tisztás titokzatos

csöndjével ...

testi erejében vagy valamely más, megnevezhető "tulajdonságá
ban" rejlik, miközben egyéb tulajdonságai, mondjuk, "jelentéktele
nek", "értéktelenek", hanem puszta létében. Azért érték, mert szin
gulárisan van. A szingularitása jelzi az értékességét, és azonos vele.

Az emberi személyre nézve nem elégséges magyarázat, hogy
léte általános anyagi törvények megvalósulása. Az ember ugyan
is nem csak az anyagi törvényekről tud, hanem önnön létéról is:
öntudata, éntudata van. Ez a tudat olyan eleven és spontán, hogy
aligha kétséges: reális alapja van. Az emberi öntudat a színgulari
tás mint létmegvalósulás legteljesebb formája. Az öntudatos szin
gularitás ugyanúgy elégséges "okot" - az eddigi fogalomhaszná
latunk szerint "alapot" - követel, mint a szabadesés jelensége.
Mármost a szingularitásnak nem lehet valami általános az alapja és
oka, hiszen meghaladja az általánosságokat; éppen ez a meghala
dás a lényege, ami az ön- és éntudat többletében jelenik meg. Ez a
többlet az alapból ered, amelynek nyoma az embernek a tudatá
ban, legteljesebb formájában pedig az ember öntudatában van
adva. Az emberi öntudat ennek az alapnak a jele: jelzése, jelenléte.

De vajon nem epifenomén az ön- illetve éntudat? Szkeptikus
korunkban nem kerülhetjük ki ezt a kérdést. Nos, a kétely alapja
egy sajátos dilemma. Az epifenomenalista kétely addig áll fenn,
amíg valaki nem találja meg a szingularitás értelemadó alapját
(pl. egy »isten« valóságában). Az éntudat tapasztalatának jogossá
gát és helyességét ugyanis csak ezzel az értelemadó alappal lehet
igazolni. Ám ez az értelemadó alap az újkorban semmiféle más
módon nincs adva, mint egyedül az éntudat kérdéses tapasztala
tában, ti. az éntudat kérdésességében, mely kérdésesség megala
pozást igényel. Ezzel a kör bezárult. Teológiai modellben úgy ér
telmezhetjük az éntudatban adott szingularitás tapasztalatát, mint
»isten--keresésre sarkalló tapasztalatot, amely az »isten--talá
lásban nyeri el valóságos alapját. Aki nem indul el e tapasztalat
nyomán, abban az éntudat tapasztalata esetleg meggyengül?

Az individuum, a numerikus egyed létrejötte pillanatában ké
szen van, hiszen ideális lényegének konkrét példánya; a lényeg
ontológiailag megelőzi az individuumot. Az egyedi individuum
már mindig kész és önmagánál van; nem kell lépésről lépésre, a
szabadság kockázatában megvalósítania önmagát. Ezért nem is ké
pes elvéteni önmagát. Az állat nem hibázik, nem véti el lényegét,
és nem lehet bűnös, abban az értelemben, hogy adósa lenne ön
magának. Ezzel szemben az értelmes szinguláris létező egy elsajá
títási folyamatban jut el önmagához: szingularitását megvalósítja.

Hol valósul meg a szingularitás? Ha nem azonos a numerikus
egyediséggel, hanem minőség, akkor nem valami anyagi történés,
és nem az anyagvilág eseménye. Az anyagvilágban csak numeri
kus individualitás van, de nincs minóségí szingularitás. Ez egye
dül a tudatban valósulhat meg. A szingularitás az egyedi éntudat,
amelyben az egyéni történet önmagához tér. Epikus-történeti va-
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3Az ember észlelési
horizontján belül Istent is
a történelme azonosítja,
nem pedig valamely el

vont lényeg. Istent az
ember csak a tapaszta

lásban, mégpedig az
események-történések

folyamatában ismeri
meg. E megismerő fo

lyamatot előzetesen han
golhatja az ember által
kialakított istenfogalom,
de ez a fogalom nem

lehet végső mércéje a
történelemben végbeme

nő vallási tapasztalás
nak. Legalábbis a bibliai
lsten kizárólag a BibIiá-

ból ismerhető meg, és a
biblikus vallások szerint

az az "igaz" lsten, aki a
Bibliából megismerhető.

A Biblia pedig nem a lé
nyegét írja le, hanem
azt, amit és ahogyan

cselekszik. Tettei nyilván
a lényegéből fakadnak,
de a lényeg a tettek 10

gikáján ("belső lénye-
gén") keresztül tárul fel

és váiik ismerhetővé.

A bibliai teológia szerint
tehát az isteni teltekből

kell kialakítani az isten
fogalmat, nem pedig az
ember előzetes istenfo-

gaimából megítélni a
bibliai történeteket.

A dolgot nehezíti, hogy
a Biblia nem ad olyan

ismeretet lsten lényegé
ről, ami a gondolkodás

számára elégséges,
mert kellően feldolgoz

ható, átlátható és meg
ragadható lenne.

lóság, azaz történetben valósul meg, melynek eredményeképpen
kikristályosodik az én és az éntudat. Az anyagi létező azért nem
szinguláris, mert bár numerikusan egy és individuum, de erró1
nem tud, egyedisége nem emelődik fel a minőségbe, nem válik tu
datossá. Valamilyen története mint időbeni fennállás éppenséggel
neki is van, de ő maga nem tud róla, nem válik létezése formáló
elemévé, nem emelődik történelemmé, mert nem épül be lényegé
be, nem lesz lényegalkotó mozzanata, hanem meróben külső és
esetleges marad. A lényegi szingularitást nem az általános törvé
nyek kereszteződése hozza létre (ez a véletlen), hanem az egyedi
létező történetében konstituálódik és a reflexió révén tudatosul, s
válik az egzisztenciát (részben) vezérlő tudat elemévé. Az emberi
személyt az élettörténete azonosítja; minden egyes emberi személy
a maga élettörténetét éli, s ebben jelenik meg színgularitasa.'

Ami szinguláris, annak meghatározása nem a többitől való el
határolás révén történik. Az abszolút egyedit, a személyt, nem
úgy határozzuk meg, hogy elsoroljuk, mi nem, és a maradékot
tekintjük a definiált, azaz elhatárolt létezőnek. Ha minden rajta
kívüli létezőt fölsorolunk, még mindig nem jutunk el magához a
személyhez. A konkrét emberi személy nem a lét előzetes adottsá
gának és lehetőségeinek (azaz társadalmi, politikai, gazdasági,
történeti és pszichikai lehetőségeknek) valamely esetleges meg
valósulása - mintha ugyanazon lételemekből, más arányban
véve az összetevőket, egy másik személy is kikeverhető, kirak
ható, összeállítható volna -, hanem kizárólag önmaga, azaz
szükségszerü. Ha ő, a konkrét személy nem lenne, akkor nem a
lét egy megvalósulási lehetősége nem lenne (és esetleg lenne he
lyette más), hanem egy abszolút létvalóság nem lenne. Ezért ab
szolút érték a személy: kizárólag önmagával magyarázható;
azért van, hogy legyen (lét).

A szingularitás - az emberi személyegyetlensége - tehát
nem definiálható, nem kívülről közelítő határmegvonásnak, azaz
definíciónak, hanem belülről gyarapodó megvalósulásnak, azaz
elbeszélésnek a tárgya. Az elbeszélés nem egy előzetesen létező

alannyal megesett események összessége, hanem magának az
alanynak a lét-története, alanyiságának megvalósulása. Az elbe
szélés az alany önazonossága mint alanyiságának kibontakozása.
Nem előzetes adottságok esetleges konstellációja, nem létdarabok
ból összerakott egész - a szinguláris létezőnek nincsenek részei
-, hanem egy korábban nem létezőnek az egészleges előállása."

5.
Az ember önazonossága az egyszeri individuum történeti azo
nossága. Egyszeri események egyetlen egyszeri egésszé összeálló
egysége, és az erről az egységről való belső, személyes tudás.
Ámde hogyan lehet tudni egy olyan egységről, ami folyamatosan
valósul, de még nem valósult meg teljes realitásában? Ha még
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A Bibliában megjelenő

lsten felszítja a gondol
kodást, de nem tölti be,
mert ő maga nem válik

a gondolkodás operacio
nalizálható tárgyává,

transzcendenciája
(teológiai fogalommal:

istensége) folytán ellen
áll az emberi gondolko

dás tárgykonstitúciós
mechanizmusának,

röviden: elgondolhatat
lan. A biblikus vallások

ennek ellenére azt állít
ják, hogya bibliai tudás

üdvösségi értékű, mert
bár bibliai istenismere

tünk nem kimerítő,

de lsten "eddigi" és
"örök" cselekedetei

kellően feltá~ák legfonto
sabb lényegi vonásait,

azt, hogy teremtő, gond
viselő és megvá/tó.

A bibliai ismeret nem
teljes, de igaz és defini
tív, amennyiben elégsé
ges az ember "evilági"
tájékozódása és "örök"

üdvössége számára.

4Példaként:
meg-mondom, mi a

repkény mint biofizikai
entitás, de el-mondom,

ki vagyok mint
személy. A Biblia nem

meg-mondja, hogy
micsoda lsten, hanem

el·mondja, kicsoda:
elmondja tetteit.

SA lezáró gondolatmenet
Egyszeriség - Titok

cimmel önálló
szövegként, de némi

nem valósult meg, akkor nem lehet reális tárgya a megismerés
nek, következésképpen tudni sem lehet róla. Nem a tudás, hanem
kizárólag a remény tárgya lehet.

Az igazi nehézséget azonban az egyszeriség okozza. Itt minden
egyszeri! Az egyszerikből álló egység is egyszeri. Tud az ember
ennyi egyszerit kezelni? Lenni még talán csak tudna, de a teljes
értelemben vett önazonosságot akkor "vanjuk"r ha egyben tud
juk is, tudunk is róla, tudatosan viszonyulunk hozzá. A tárgyi
létezővel bizonyos értelemben megtörténik az önazonosság, mert
léte is esetlegesen történik vele. Bár az emberrel is esetlegesen
történik a lét, léte nem a priori szükségszerű, de nála ez az eset
legesség az önmaga azonosságáról tudó egyszeriség formájában
abszolút egy-gyé sűrűsödik, s ebben az értelemben mint kvázi
abszolút lét mintegy szükségszerűvé válik. Úgy is fogalmazha
tunk, hogy az ember a létnek az az átmenete, amelyben az eset
leges, a kontingens szükségszerűvé, abszolúttá emelődik a hegeli
Aufheben értelmében: megőrzi magában az esetlegességet, nem
lesz Istenné, abszolútummá, de abszolúttá válik (az Istenhez ha
sonló egyszerisége folytán, tehetjük hozzá teológiailag).

Az imént azt kérdeztem, tud-e az ember ennyi egyszerit kezel
ni. A dolgok általános kezelése a tudomány: megismerve a dol
gok osztályait, felismerve az osztályokhoz tartozó törvényeket, al
kalmazzuk az egyedekre. Ám az önazonosság szempontjából az
ember nem egyede egy osztálynak, akit az osztályra vonatkozó
törvényeket alkalmazva kezelhetünk, hanem egyszeri. Az egysze
rinek nincsen tudománya. Hogyan lehet akkor kezelni?

Az egyszeri, a lényegi szingularitás "kezelése" - ez a vallás.

6.
Ami egyszeri, az vagy véletlen, vagy egy alap mint szabad akarat
megnyilvánulása, s ekként üzenet.5 Az emberi személy születése és
élete egyszeri esemény és egyszeri folyamat. Ha valaki nem véletlen
nek tartja, akkor üzenetnek kell felfognia. Mármost véletlennek bajos
tartani, illetve kitartó intellektuális erőfeszítést igényel, mert tényle
gesen mindig feltételezünk valami szükségszerűséget - és életünk
értelmének nevezzük -, ami tartást ad létezésünknek, még ha nem
is tudjuk pontosan megmondani, miben áll ez a szükségszerűség.

Feltételezése nélkülözhetetlen az emberi élet (eliviselhetó leéléséhez.
Ha létezésünk nem véletlen, akkor viszont előáll a feladat: meg

kell fejteni, ki!mi üzen, és mit üzen. Ez jottányival se kíván keve
sebb erőfeszítést - csak éppen természetesebb feladatnak tűnik

-, mint a véletlen mellett kitartó döntés. A feladattal birkózó em
ber többnyire a véletlenség és a szükségszerűség feltevése között
ingadozik. Amikor keserűbbé válnak napjai, akkor a véletlen
vagy annak mitikus változata, a vak sors feltevésére hajlik; ünne
pi pillanatokban és a siker perceiben viszont szinte közvetlenül
megtapasztalja léte értelmességét és együttlélegzik vele.
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eltéréssel megjelent
a Mérleg 43. évf.

(2007/1) 70-71. oldalán.

A vallás a szükségszerűség melletti döntésre hangolja követő

jét. Segítsége abban áll, hogy üzenetnek értelmezi az egyszeri
emberi élettörténetet, és megnevezi az üzenőt (Isten) valamint az
üzenet tartalmát (az én). E megnevezés persze nem tárgyi rámu
tatás, hanem egy-egy titoknak, az "Isten" nevű ősmisztérium

nak, és az "én"-nek, mint közelebbi titoknak a jelzése. A vallás e
két titok nem kevésbé titokzatos találkozásának mutatja az egy
szeri emberi élettörténetet és a benne megszülető önazonos sze
mély valóságát. A titok fogalmán itt olyan szinguláris eseményt,
történést értek, ami nem számítható ki törvény alapján, és mégis
mindent meghaladóan, értéktelítetten valóságos. Elsősorban a
szabad cselekvés, a teremtés titok; nem törvényszerű, de nem is
törvénytelen. Negatív fogalma szerint titok az, amibe értelmünk
beleütközik, ami akadályként tornyosul az ember megismerése
előtt, ami visszaveti a tudás formáját öltő bekebelező hatalmát,
meghódító törekvését. Lényegesebb azonban a titok pozitív fo
galma: valamely ismeretlen valóság állandó és kikerülhetetlen je
lenléte, ami megszólító erővel szüntelenül és szükségképpen
magára vonja az ember figyeImét anélkül, hogy teljesen feltárul
na megismerő törekvése előtt.

Képzeljünk el egy becsomagolt ajándékot, amit soha nem bon
tunk fel, hanem szüntelenül a meglepetés, a vágyakozás örömé
ben a kezünkben tartjuk. Valódi ajándék esetében akkor se szűnik

meg a titok jelleg, ha felbontjuk, mert bár ekkor napvilágra kerül
az ajándék tartalma, de továbbra is titok marad az ajándékozó
gesztusának az alapja, az ajándékozó szeretete-akarata. Ez azért ti
tok, mert nem számítható ki, elvégre az ajándék nem jár, amire
számítani lehet, nem járandóság-fizetség, amit ki lehet számítani,
hanem egy szabad aktus tárgyi megnyilvánulása, ami nem számí
tás, hanem remény tárgya, a remény pedig, a tudástól eltérően,

mindig valamely szabad megvalósulásra irányul. A csomagolás a
rejtetteégre utal, s jelzi az ajándék titok-voltát, a csomagolás eltű

nésével elórunik a titok, s immár közvetlenül az ajándékozás mi
értjével állunk szemben.

Bizonyos értelemben ilyen titokzatos ajándék az emberi eg
zisztencia, a személyes önlét: Tökéletesen jelen van, empirikusan
is valóságos, mindig magára vonja az ember figyelmét, hiszen
önmaga léte állandó gondja. És mégis feltárhatatlan, mert bár
velünk azonosnak látszik, mégsem ismerjük a tartalmát; ,,fel
bonthatatlan", hiszen nem ismerhetjük életünk előttünk álló me
netét. Pedig éppenséggel nap mint nap bontogatjuk, napról nap
ra egyre több réteget hántunk le róla, miközben - íme, az
eleven e~zisztencia mélységes titok volta: - cselekvéseinkkel
építjük. Amde csak a végén, a "jó halál" esetén áll előttünk az
ajándék egésze: önmagunk. Ekkor azonban már nincs időnk az
ajándék átvételére... Ekkor már lehetetlen. Ezt korábban kell meg
tenni, az aktív, cselekvő mindennapokban, amikor az ajándék

867



még titokzatos csomag. Akkor kell nap mint nap megcseleked
vén megtanulni az ajándék mint ajándék átvételét és hálás elfo
gadását a benne rejlő tartalom ismerete nélkül. Az elfogadás és
átvétel nem más, mint az egzisztencia tartalmának cselekvő gya
rapítása, minőségi kimunkálása. Aki aktív napjai során kellően

begyakorolja ezt, az fokozatosan elsajátítja az ajándékot; így ami
kor - a halál pillanatában - teljessé válik a tartalma, vagyis
önmaga, már annyira birtokolja, annyira átvette, hogy immár
eggyé válva az ajándékkal, sajátjaként tudja visszaadni teremtő

jének mint ajándékképpen kapott önmaga aktívan, cselekvőn el
sajátított önmagát, mint valami tárgyat, amit immár teljes értékű

alannyá tett-élt. A halálban már személyes alanyiságát is adni
képes ajándékozottá válik - mindörökre. Aki erre a különleges
mutatványra nem képes, annak nem lesz mit adnia, s úgy fogja
érezni, hogy elragadják a neki szánt ajándékot, önmagát önma
gától - mindörökre.

A kereszténység arra hangolja az embert, hogy ilyen ajándék
nak tekintse saját szinguláris létezését, beleértve a fájdalmas na
pokat is, hiszen a végső egyenleget nem ismeri, ezért nem tud
hatja, hogya negatív események, a komor-kínzó történések
miképpen illeszkednek e titokzatos ajándék tartalmi egészleges
ségébe. A minta Krisztus, aki úgy fogadta az Atya akaratát, mint
végtelen titkot, ismeretlen tartalmat, a remény tárgyát. Mivel
gyakorolva az engedelmes átvétel mindennapjait teljes mérték
ben át tudta venni titokzatos ajándékként kapott önmagát, így
végül a kereszten önmaga teljes és tökéletes - abszolút - felaján
lásával végbevihette a teljes és tökéletes - abszolút - áldozatot,
aminek elfogadása - a feltámadás - nem csupán őt magát illette,
hanem teljes és tökéletes, abszolút volt, azaz mindenkire kiterjedt:
az emberiség elfogadását jelentette vagyis megváltás volt, ami egy
ben a teljes emberi önazonosság megvalósulása. Mindenkinek
szóló abszolút ajándék.

A kereszténység szerint a teremtő és megváltó Isten kegyelmi
tette, a létrehívás mint lehetőségi feltétel és a megváltás mint be
teljesedés között bomlik ki a szinguláris egzisztencia történeti
íve, a személyes önazonosság titokzatos egyedi értelmességet
termő folyamata. A keresztény modellnek megfelelő szinguláris
identitásunk tehát önmagunk elfogadásával azonos - ebben áll
a feladat -, melyet az Isten révén (Krisztus által) és az Istennél
(az Atyánál) való elfogadottságunk alapoz meg, ez pedig aján
dék. Így lesz önazonosságunk ajándékképpen kapott feladat.
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