
GÖRFÖL TIBOR

A szerző (1976*) fordító
ként dolgozik. Legutóbbi
írását 2007.9. számunk
ban közöltük.

A bizalom
ésazősbizalom

Ahitmint bizalom

Aremény Péguy-nél

A bizalom
és a határok
Jól ismert, könnyű, bár tagadhatatlanul termékeny eljárást válasz
tanánk, ha megpróbálnánk igazolni, hogy az emberi létezés legele
mibb gesztusai sem vihetőkvégbe valamiféle előzetes és eredendő

bizalom, lényegében a létezés értelmességébe vetett bizalom nélkül.
Lépésrőllépésrenyomon követhetőlenne, hogyan támasztja alá va
lamilyen igazolhatatlan, bizonyíthatatlan és csak részlegesen refle
xió tárgyává tehetőbizalom az élet még nem volt/ s ezért teljesen soha
ki nem ismerhető,előzetesensoha meg nem állapítható események
felé lendülő folyamatát, hogyan tartozik hozzá elengedhetetlenül a
személyek között létrejövő kapcsolat normális formájához, hogyan
alakulhat át kifejezett istenhitté és Jézus Krisztus személyes elfoga
dásává (azzá, amit Newman real assentnek nevez). Ha ennek értel
mében még nem ismert dolgok előzetesés megajánlott elfogadásá
nak gesztusaként fognánk fel a bizalmat, úgy tűnne,hogy a bizalom
előrenyúlómozgást végez, előkészítő tevékenységet foly tat, látszó
lag már előreolyan terepet készít elő, ahol a dolgok rendezett világa
alakulhat ki, és ahová megérkezhetnek a jövő eseményei. Az ellen
téteként felfogott gyanút és bizalmatlanságot összefüggésbe hoz
hatnánk az általános gondolkodás, a társadalmi élet és a vallás ko
rábbi formáinak összeomlását átélő újkori ember helyzetével, aki
látszólag egyre bővülő ismeretei között egyre tanácstalanabbá válva
fokozatosan még a mitikus világképnél is kezdetlegesebb szemlé
leti síkra csúszik vissza.

Természetesen maga a hit is felfogható lenne az eredendő bizalom
radikális megvalósulásaként, saját alapjának immár tudatában lévő

formájaként, kérdés azonban, hogy ezzel valóban pontosan meg
ragadható lenne-e a lényege (a Hans Küng által Existiert Gott? című

könyvében e téren tett kísérlet eredménye mintha inkább az ellen
kezőjét igazolná). Az újszövetségi pisztisz jelentésárnyalatai között
rendre megemlített bizalom sem feltétlenül ebbe az irányba mutat.
Az említett szempontok vizsgálata helyett próbálkozzunk meg va
lami sokkal egyszerűbbel,vegyünk szemügyre valami sokkal egy
szerűbbet.

Ki tudná elfelejteni a remény és a bizalom játékát Péguy Deporche
de la deuxiéme vertujében? Akislányként nővérei, a hit és a szeretet
mellett ugrándozó remény újra meg újra nekilendülő játékát? Isten
döbbenetét, aki lát ja, hogya nyomorult és megtépázott emberiség
valamiért mégiscsak folytatja az egészet ("ezek a szegény gyerekek
nap mint nap lát ják, mi a helyzet, és mégis minden nap azt gondol
ják/ másnap reggel biztosan jobb lesz. Ez összezavar. Ezt nem tudom
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felfogni. És nem térek magamhoz a döbbenettől")? És a bizalom nagy
kalandját, az éjszakát, amelyben az álomba merülő ember kénytelen
összeomlani, kénytelen hagyni, hogy elgáncsolják, kénytelen letenni
a terhét ("mintha nem tudnék egy kicsit foglalkozni vele", mondja
Isten, "nem tudnék virrasztani felette, és talán a mai nap legrosszab
bul kiütődolgait rendben találjátok holnap re&gel, amikor felkeltek,
mert közben egy kicsit gondom volt rájuk")? Es a remény meg a bi
zalom alapját, azt a felfoghatatlan tényt, hogy az ember már eleve
tárgyát alkotta Isten bizalmának. Hogy reményünk van Istenben és
hiszünk Istenben, az egy és ugyanaz. Bíznunk kell Istenben, elvégre
ő kellőképpen bízott bennünk.

Az isteni bizalom Abból, amit isteni bizalomnak nevezhetnénk, már eleve az Ószö-
vetség szinte valamennyi jelentős fogalmában, az irgalomban, az egy
begyűjtésben, a kegyelemben, a kiválasztásban, a szövetségben, a
megváltásban stb. felfedezhető valami: az említett fogalmak ellenté
tére sokszorosan és folyamatosan okot adó emberi magatartás ellené
re nem szakad meg az üdvtörténet szála. Maga a megtestesülés is az
emberrel szemben tanúsított isteni bizalom egyetlen hatalmas gesz
tusának tekinthető:Jézus azért küldi bárányként farkasok közé tanít
ványait, mert maga is így érkezett "övéi" közé. A bizalmi aktusok
("mit akarsz, mit tegyek neked?", "jöjj, és kövess engem", "indulj el fe
lém a vízen") eleve abból a viszonyulásból fakadnak, amely legvilá
gosabban az - egységet alkotó két csomóponttal, a kereszten történt
megváltással és a feltámadással szervesen összefüggő - Eucharisz
tiában mutatkozik meg: Isten teremtményi formán keresztül teljes va
lójában az emberre bízza magát, aki kénye-kedve szerint bánhat vele.
Az Eucharisztiában megnyilvánuló isteni bizalom az ember által gon
dolkodásával, viselkedésével és vétkességével felhúzott határokon át
nyúlva érkezik el az emberhez, s ki is szakítja határai közül. Az ese
ménynek számos következménye van, említsünk meg néhányat.

Ahatártalan befogadás Egyrészt egészen új helyzetbe kerül a definiáló, azaz határok meg-
szabására törekvő gondolkodás, egészen újfajta ismeretelméleti hely
zetbe kerül az emberi szellem. A megtestesülés és a feltámadással al
kotott egységének végérvényességét jelző Eucharisztia óta a világ
legjelentéktelenebb dolgairól sem gondolkodhatunk úgy, mint előtte
(gondoljunk csak arra, hogy az Eucharisztiát megértve az egész anya
gi világ belső lényegét és végső rendeltetését megértenénk, más szó
val az Eucharisztia a teremtéstan kulcsa). Az isteni bizalom követ
keztében előálló új ismeretelméleti pozíciót az Újszövetségben
elsősorbana gyermek képében is kifejezett szegénység és egyszerűség
testesíti meg. Nem a kicsiny mértékek és a szerénység egyszerűsége,

hanem azé az emberé, aki nem szab előzetesen határt Istennek és az
isteni igazságnak, hanem kész mindennek el- és befogadására, ami
Isten részéről megnyilvánul felé. S ez a legkevésbé sem magától érte
tődő, és egyáltalán nem könnyű. Legalábbis abban a felfoghatatlan
abszurditásoktól, paradox jelenségektőlés kínzó ellentmondásoktól
hemzsegő helyzetben, amely az eredeti bűn következtében jött létre:
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AMiatyánk kérései

A mérték
ésa mérték eltűnése

mivel nem abban az állapotban élünk, amelyben rendeltetésünk sze
rint élnünk kellene, csak a legnagyobb nehézségeken keresztül, para
doxonok tengerén átkelve juthatunk el oda, ahol azt tehetjük, ami a
legnormálisabb, vagyis ahol állandó készséggel és éberséggel arra
ügyelünk, ami Isten felől nyilatkozik meg. Olyan folyamat kezdődik
meg ekkor, amelynek dinamikáját az ember már nem uralhatja telje
sen, s amelynek során minden felbukkanó határ mögött újabb rop
pant tartományok tárulnak fel (Nüsszai Gergely epekiaszisza). Ehhez
le kell omlania a kényelmesen berendezett privátumnak. Pontosan
azért olyan kemények és már-már elviselhetetlenek a jézusi igények
és felszólítások, mert az ember önmaga számára felhúzott világának
megkövültségét kell megroppantaniuk; szivaccsal nem lehet feltörni
a diót. Az embemek fel kell adnia önnön mértékeit, s abba a határta
lanságba kell kinyúlnia, amellyel a Jézus konkrét alakjában megmu
tatkozó dimenziók és a megváltás határtalanságával találkozik.

A Miatyánk első kérései is erre vonatkoznak. Miután az ember
valóban olyannak akarja elfogadni Isten nevét, azaz legsajátabb és
igazi valóságát, megnyilvánulásaiban és tetteiben feltáruló lényét,
amilyen, vagyis szentnek, nem másfélének, nem olyannak, amit még
kezelni tud, amit még békésen be tud illeszteni életének kényelmes
keretei közé, Isten viszonyainak (országának) és terveinek (akaratá
nak) akarja átadni saját viszonyait és terveit. Az pedig magától ér
tetődő, hogy csak azért képes erre, mert azzal van dolga, aki konk
rét formában már megjelenítette számára Isten szentségét, elhozta
számára Isten országát és maradéktalanul megvalósította akaratát.
Csak az érte végzett isteni cselekvésben megmutatkozó bizalmat
megtapasztalni kezdő ember előtt kezdenek megmutatkozni a tör
ténelem és a kozmosz igazi struktúrái, csak a bizalomra bizalommal
felelő ember kerül abba az ismeretelméleti pozícióba, amely a világ
partikuláris elemein kívül az egész dimenziójával is foglalkozni tud.

Ennek ellenére az előre soha nem látható irányok felé tartó kitágu
lás nem eredményez amorf rendezetlenséget, nem veti olyan határta
lanságba az embert, amelyben összefűzhetetlenül szétcsúsznának
lénye körvonalai, sőt még azt sem feltétlenül engedi meg, hogy a min
den tudhatónak hátat fordító, minden tudhatóval szemben bizalmat
lanságot tanúsító megismerésmódé, a negatív teológiáé legyen a fő

szerep. Könnyen előfordulhat,hogy a negatív teológia maga is olyan,
előre felállított sémaként fejt ki hatást, amellyel az ember már valódi
befogadása előtt kezelni próbálja Isten megnyilvánulásait és cselek
vését, látszólagos egyszerűségével'pontosan azt a bizalomteli egy
szerűséget elmulasztva, amelyet az Ujszövetség követelményként állít
fel. Aki csak a leghalványabban is megtapasztalt valamit Istenből,

tudja, hogy az ember számára lényegileg befoghatatlan pozitivitására
nem az elnémulás, a megismerés feladása és a tagadás negativitása
az adekvát válasz, hanem a folyamatosan változót, növekedőt és ala
kulót elfogadó, a mindig újra kész pozitivitás. Isten "nem mértékkel
adja a Lelket" (Jn 3,34), ugyanakkor mértéktelenségben, mértéknél-
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lA. v. Speyr: Der Mensch
vor Gott. Johannes Ver

lag, Einsiedein, 1966, 78.

A mértékek
krisztológiai törvénye

Nem létezik
privát bizalom

Abizalmatlanság

küliségben sem hagyja az embert, még ha mértékei rendszerint mások
is, mint amire az ember számít. "Ha valaki pozitív választ ad a vele ta
lálkozó Istennel, át akarva adni neki teljes életét és egész engedel
mességét, akkor, hogy tudja, mit tesz, ahhoz kell igazodnia, ami mér
tékre emlékeztet az Úr életében, C..) tudva, Isten lealacsonyodott
odáig, hogy vele találkozva mértékkel felruházott dolgokat állítson
elé, azért, hogy ne fogja el szédülés, hanem engedelmesen megra
gadja, amit Isten mutat neki. C..)Ha viszont keresztény szellemben és
alázattal mondja ki elfogadását, anélkül, hogy jelentőséget tulajdoní
tana önmagának és saját mértékeit merné alkalmazni, akkor semmi
sem állapítható meg előre a jövőjéró1. C..) Meg kell halnia önmagá
nak. Ha megteszi, elfogadásával belenyúlik az örökkévalóságba. Már
most megízlel valamit abból, amit a haldokló ízlel meg, amikor szem
betalálja magát az örökkévalósággal. Mérték nélküli minden, ami a
túlvilág felől érkezik, s amit lsten kínál fel."!

Az isteni mértéknélküliség azonban soha nem szakad el a kriszto
lógiai törvénytől: a láthatatlan a láthatóban mutatkozik meg, a meg
foghatatlan a foghatóban, a mérték nélküli mértéket szab és mértéket
követel, a megismerhetetlen a megismerés nyitottságát kívánja. Az
újszövetségi párbeszédek közül többen is példaszerűen megfigyel
hető az előzetes emberi mértékek lebontása és olyan új struktúra fel
állítása, amelyben egyszerre van jelen a mérték és a mértéknélküli
ség. Vegyük csak a Nikodémussal folytatott párbeszédet. Szét kell
zúzódniuk az Izrael tanítója által a születésről és az újjászületésró1
alkotott kezdetleges elgondolásoknak, hogy valami olyan kerüljön a
helyükbe, amiben egyszerre van jelen a fogható (víz) és a legteljesebb
távolság (Lélek).

Másrészt az isteni bizalmat megtapasztaló ember magába tekintve
nem talál semmit, ami méltóvá tenné rá. Már csak ezért is kénytelen
belátni, hogy egymagában nem is alkothatja tárgyát a bizalomnak,
hogy csak azon az egységes folyamaton belül részesül bizalomban,
amely az egész emberiséget átfogja: az egyetemes igényű, bár az el
fogadását akadályozó veszélyeket teljesen soha meg nem szüntető

megváltáson belül. Kötelessége bíznia abban, hogy az emberiség több
tízezer vagy akárhány éves múltbeli és ki tudja, hány évig futó jövő

beli történelme során élő összes emberrel együtt fog megmenekülni.
Aki csak a saját megmenekülésében bízik, annak semmilyen remé
nye nincs. Aki csak saját magáért és az általa ismertekért imádkozik,
nem biztos, hogy megértette a keresztény imádság törvényeit. Aki
csak önmagáért és az általa ismertekért engesztel, nem biztos, hogy
megértette a kereszt eseményét. Aki halálában csak a saját földi moz
gáspályájának végét látja, nem biztos, hogy keresztény halálra készül.

Egyedül a bizalomnak van esélye arra, hogy egyetemes legyen, a
bizalmatlanság mindig is csak partikuláris és partikularitásában kö
vetkezetlen lehet. Elvileg elképzelhető ugyan egyetemes bizalmat
lanság, olyan viszonyulás, amely kikezd, felforgat, ízekre szed és rom
jaiban maga mögött hagy mindent, amivel szembetalálja magát, de
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Arövidlátás ajándéka

Azimádság
nyilvánossága

2H. U. v. Balthasar:
Wer istein Christ?
Johannes Verlag,

Einsiedein, 19935, 125.

legalább a saját diadalmenetének jogosultságában bíznia kellene.
Olcsó megoldásnak tűnhet a jól ismert szkepszisellenes érv említése,
de mintha valóban nem lenne állítható más: az egyetemes bizalmat
lanság felszámolja önmagát, vagy olyan talajon gyakorolja bizalmat
lanságát, amely csak megaiázó kompromisszumok árán tartható fenn.

Egyetemessége és sajátos ismeretelméleti pozíciója ellenére a bi
zalomhoz a rövidlátás is hozzátartozik. Ha ugyanis látnánk, hogyan
érnek össze világunkban a maguk ténylegességében és következ
ményeikkel együtt a negatív, bűnös, önös tettek, hogyan folynak
össze egyetlen, elnyeléssel fenyegető kloákává, ha látnánk, micsoda
mocsaras területen kell vállalkoznunk a legártalmatlanabb aktusok
végrehajtására is, micsoda mélységek tátonganak körülöttünk,
akkor egész nap zokognánk a rémülettől. És ha látnánk, pontosan és
közvetlenül látnánk, hogyan jut diadalra nap mint nap a kegyelem
minden ellenkező látszat ellenére a születés és a halál közötti terü
let megannyi szegletében, mert öröktől fogva diadalra akart jutni, s
a történelem egészen konkrét pontján is már visszavonhatatlanul és
örök érvényűen diadalra jutott, és folyamatosan kiárad, hogy felü
dítse a világot, olyan formákban és csatornákon keresztül, amelye
ket alig látunk, akkor egész nap zokognánk a boldogságtól. Rövid
látásunk elengedhetetlen ahhoz, hogy végső és feltétlen bizalommal
eltelve tegyünk-vegyünk, nyúljunk véges világunk egyik konkrét
valóságától a másikhoz, terveket valósítsunk meg, rendezettségre
törekedjünk, azaz normálisnak tűnő életet éljünk.

Akárhogy is, egyetemes irányultságába a bizalom a látszólag leg
privátabb aktusokat is befogja, s nem csupán arról van szó, hogy a
bizalom jegyeit hordozó konkrét aktusokban valamiféle eredendő

pozitivitás öltene testet, fejeződne ki és válna érzékelhetővé, hanem
a bizalom sajátos könyörtelenséggel szét is feszíti a privátum világát,
mert aki egyszer már felfedezte, hogy tárgyát alkotja bizalomnak,
hogy bizalomnak soha nem alkothatja egymagában a tárgyát, s hogy
bizalom tárgyaként engedelmeskednie kell a bizalom törvényeinek,
az többé nem engedheti meg magának, hogy olyan legyen, akinek a
lába megbotlik kicsiny világának határaiban. A legvilágosabban
mindez talán az imádság szférájában nyilvánul meg. Az imádkozó
embernek "különös felfedezést kell tennie, amely eleinte megzavarja
és szinte elviselhetetlennek tűnik számára: amit egyéni, csöndes kis
szobájának tart, ahol reménye szerint teljes magányban érintkezhet
Istennel, annak csak a világ felé vannak falai, az ég felé egy sem. A di
csőséges egyházból bárki betekinthet. C..) Minél bensőségesebb,

minél személyesebb a szeretet, annál inkább nyilvános Isten orszá
gában, annál inkább mindenki igényt formálhat rá. C,.) Mindenki
beléphet a názáreti kis házba, a Szűz szívéhez, még azok is, akiknek
piszkos a cipőjük és rongyos a ruhájuk, és a legkevésbé sem liliom
illatot árasztanak."? Lépjenek is csak be, bizalommal.
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