
Krisztusból fakadó
etikum
Csoda a természetjog szívében

„És azért halt meg mindenkiért, 
hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek.”

(2Kor 5,15)

Látszólag igaz az a kijelentés, hogy mozgalmas időket élünk. Ezalatt
a körülöttünk lévő világ gyorsuló ütemű változását értjük. Ez a vál-
tozás azonban mélyebben érint bennünket, mint amennyire elsőre
gondolnánk! Egy újra és újra másik arcát mutató világhoz a viszo-
nyok más és más hálóját kell kiépítenünk; másrészt a világhoz tör-
ténő viszonyulásunk változása nyomokat hagy bennünk, emberek-
ben is, olyannyira, hogy nem egyszer utólag eszmélünk rá arra,
mennyire megváltoztunk magunk is. Csodálkozunk a kintről bel-
sőnkbe érő és a belülről kifelé ható hatások erején, azon a hol fájdal-
mas, hol örömteli tapasztalaton, amelyet világunk képlékenysége és
emberlétünk törékenysége közvetít. Mialatt a megismerés révén
megragadjuk, akaratunk révén pedig átformáljuk a körülöttünk lévő
világot — benne a hegyeket, földeket, tavakat, növényeket, állato-
kat és embertársakat —, vannak pillanatok, amikor elbizonytala-
nodunk, hogy miért is teszünk így, és nem tudjuk pontosan meg-
mondani, hol húzódik és egyáltalán mennyiben létezik a saját
személyünket a „másiktól” elválasztó határ; különösen akkor, ha
az a másik életünk része, akivel egységben érezzük és tudjuk ma-
gunkat; vagy épp az, akinek a hiánya megtöri ezt az egységet.

Az emberléthez szabott változások rendje és üteme tehát szédítő
iramban gyorsul. A szédítő iram megszédíti az embert, és a megszé-
dült ember nehezebben érzékeli azokat a tájékozódási pontokat,
amelyek megrendült helyzetének egyensúlyi állapotát biztosíthat-
nák. Tapasztaljuk, minél gyorsabb ütemben zajlik le egy esemény,
annál nehezebb annak észlelése és azonosítása; minél rövidebb
ideig látunk például egy emberi arcot, annál nehezebben emléke-
zünk annak formájára, és annál kevésbé vagyunk képesek gyö-
nyörködni a tekintet szépségében vagy tisztaságában. Ezért egy
szédítően változó világ egyre kevesebb lehetőséget ad arra, hogy
az elszédülő ember magához engedhesse és értelmezhesse életének
sorsdöntő eseményeit, egyáltalán észlelhesse ezen események — ta -
lán egyes egyedül neki szóló — üzenet jellegét, és felkutathassa azo-
kat az „erőket”, amelyek személyes életének tartását és rendelteté-
ses célját biztosítanák. E világ felszínén ugyan egyre több és több
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dolog történik, de maga az ember érintetlenül áll; lelkén anélkül ha-
tolnak át az események, hogy elhatolnának hozzá, és megérinte-
nék. Tulajdonképpen világtalan és személytelen állapot ez: (1) világ-
talan, mivel egyedül az képes világosságot látni, aki a neki rendelt
létezésben látja azt, ami az út során igazán lényegi; (2) és személyte-
len, mivel aki se a világ felől, se a belső felől nem szólíttatik meg, az
névtelenségre és árvaságra van ítélve. A mozgalmas idők így mereví-
tik mozdulatlanná az embert, és keményítik meg annak szívét. A ke-
 mény szív viszont maga a lelki halál, vagy inkább a lélek haldokló ál-
lapota, a lélek által meg nem szólított lélek helyzete.

Ezzel szemben az ember — csodálatos módon vagy csodálatos
segítséggel — képes arra, hogy (1) önmagára ismerjen; (2) önma-
gát a világtól megkülönböztesse; (3) hozzárendelje önmagát ahhoz,
amit igaznak, jónak, szépnek gondol, illetve akinek szentségéről bizo-
nyosságot nyert; mindahhoz tehát, ami a lelke vonzáskörét meg-
érinti. Sőt, ennek hiányában is keresi a teljesebb emberi élet lehető-
ségét; önmaga elégtelenségének vagy a világ negativitásának
felismerése kellő indíttatás lehet erre. Ennyiben ugyancsak örven-
detes tény, hogy létezésünk külső és belső világa magába foglalja a
változás és a változtatás lehetőségét — ha ez a változás nem is át-
lényegülés. A nekünk rendelt élet azonban a modernitás felé ha-
ladva és e világ felől tekintve táguló lehetőségek, széttartó emberi
törekvések kaotikus színterének látszik. Ahhoz, hogy válaszolhas-
sunk a kérdésre: milyen legyen a világ, kivé legyen az ember, illetve
mit és hogyan kell tennie az embernek ahhoz, hogy valóságot nyer-
jen az, ami igazán lényeges, etikumra — pontosabban életét és tetteit
etikai szempontok alapján vezető emberre — van szükség; etikum -
ra, amely a változásba merült világnak állandó rendet, a változásba
merült embernek belső tartást biztosít. Ahhoz, hogy az igazán lé-
nyeges viszonylagos állandóságot nyerjen a földi élet eróziójával
szemben, a változásoknak irányt, a cselekedeteknek célokat, a ma-
gatartásnak normatív mértékeket kell biztosítani. Komoly bölcseleti és
teológiai vita tárgyát képezi, hogy ehhez elegendő-e és mennyiben
az emberi létszerkezet jóra való természetes irányultsága; de akár
tudatosítjuk a magunk számára, akár nem, életünk mikéntjéből, tet-
teink sorából, viszonyulásaink jellegéből összetevődő emberi mi-
nőségünk töredékesen ugyan, de tanúskodik egyfajta etikumról
vagy annak hiányáról. Hozzátehetjük, hogy az ember nem nélkü-
lözheti sem a jó felismeréséhez szükséges tisztánlátást, sem a jó meg-
tételéhez szükséges motivációs erőt. Honnan ered azonban az értel-
münket megvilágító fény, és miből fakad az akarat indíttatásához
szükséges erő?

Ahol a gondolkodó értelem megtorpan, ott a hívő lélek a bizo-
nyosság nyomait fedezi fel; az „Ég” felé tekint, és egyáltalán nem
esik kétségbe amiatt, hogy az etikum tartalmára vonatkozóan elbi-
zonytalanítóan sok válasz született akár gondolatban, akár konk-
rét kultúrák létező vagy létezett formáiban. Hiszen ő az életét át-

A lényeg vonzásában
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ható megannyi etikai mozzanat puszta létének tényét is a Szentre
történő utalás összefüggésében értelmezi, és köszönetet mond. Kö-
zelebbről, a Krisztus-hívő életének etikai tartalmát és e tartalom
végrehajtásához szükséges erőt hitéből nyeri. Döntéseinek irányát,
tetteinek mértékét, életének példáját, lelkének belülről rezdülő in-
díttatását — quasi konkrét, személyes normaként — egyedül Jézus
Krisztus evangéliumi szavai és tettei alkotják. Hite maga is kegyelmi
adomány, amely belsőleg, lélekből teszi képessé az Ige személyes kö-
vetésére, aki (1) az Atya Fiaként Isten akaratának engedelmes köve-
tője és beteljesítője; aki (2) „értünk”, emberekért végrehajtotta, el-
szenvedte, továbbá életével és kereszthalálával felmutatta az etikai
követelmény legteljesebb formáját: a másikért (az Atyáért és az Atya
gyermekeiért) halálig feszülő áldozatba átforduló új élet példáját, és
aki (3) éppen ezáltal az Atya üdvtervének, értünk való szereteté-
nek beteljesítéseként felszabadít(ott) az emberlét földi nyomorúsá-
gából az Atya rendelését követő új élet szabadságára.

Ez okból a Krisztus-hívő ember élete egyszerre áldozathozatal és
Isten-tisztelet. Megszólítottsága — mint ahogyan azt például Pál
apostol története mutatja — nem érdemeinek (meritum), erényeinek
(virtus) vagy jócselekedeteinek (benefitium) ellentételezett-kiérdemelt
jutalma, de nem is egyszerűen a Törvény megtartására alapított élet-
vezetés következménye, amely éppúgy lehet az Isten iránti hálából
következő feltétlen engedelmesség önkéntes vállalása, mint a saját
megváltásunk érdeke által indíttatott farizeus lelkület működése,
vagy egyszerű vakság, amely a törvényhez vagy a hitéletbeli dog-
mákhoz való ragaszkodás buzgalmában elfeledkezik az evangéli-
umi látásmód alkalmazásáról, és cselekedeteinek helyességét nem
Krisztus alakjához méri. Épp ellenkezőleg, az elhívatottság az „Ég”
ajándéka, és az így, „fentről” meghatározott etikumnak lelki vagy
világbeli jelenléte — jóakaratként, jócselekedetként, kölcsönösségre
alapuló viszonyokként (lásd: aranyszabály), viszonzást nem váró
szeretetként — a Szentháromságos Isten megváltó művének részét
alkotja. Az emberi cselekvés lehetősége és a belsőből induló tettek
szabad megvalósítása, konkrétan az egymás javára szolgáló élet őál-
tala, őbenne és vele együtt válik lehetségessé és valóságossá.

A különböző teológiai etikák evidens állítása, hogy a Krisztus-
hí vőt Isten megszólítása és az erre vonatkozó engedelmes válasz
emeli fel az erkölcsi alany státusába, nem egyszer a világ tisztelt
mér tékein is túlra. Ám emögött ott munkál a Krisztus-esemény be-
láthatatlan csodájának mélysége. Jézus imperativusának teljesíthetősége
ugyanis Krisztus indicativusából következik. Más szóval, egyedül az lesz
képes a szeretet (fel)hívásának engedelmeskedni — és a követel-
ményből következő etikai öntranscendentiát végrehajtani —, akinek
a szívét és személyét előzőleg Isten Igéje átlényegítette. A lélek efféle
megújulása, amellyel Krisztus felszámolja a lélektelenséget, azaz a
törvénynek való belső megfelelés hiányát — csoda; s az ember egye-
dül akkor képes ennek az új életnek a hordozására, ha ez a csoda

Áldozathozatal
és Isten-tisztelet

Kijelentés és felszólítás
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újra és újra megtörténik vele. Így — ha szabad megfordítanom
annak a kifejezésnek az értelmét, amellyel Max Weber a vallás visz-
szahúzódásával járó modern világiasodás folyamatát illette — a te-
remtett világ önerejéből soha nem szabadulhat fel a varázslat uralma
alól; jóllehet e csoda jelenlétének sorsa az embert is terheli. A Krisz-
tus-hívő (1) nem alkalmazkodhat a világhoz; a világ szédítő irama
alig enged lehetőséget a törvénytől az Evangélium felé vezető cso-
dának és az embertárs felé vezető evangéliumi útnak a megpillan-
tására; (2) de nem is tagadhatja meg a világot, hiszen a teremtett
világ ad otthont e csoda befogadására, és biztosít időleges teret az
alter és az alter megszólítása számára; (3) továbbá nem kezd bele
az időleges világ túlzó átalakításába, hiszen tudja, hogy a távoli és
nemes célok (az „ügy”) teljesítésének igyekezete könnyen elvakít-
hatja, miközben teljesítetlen marad az evangéliumi felhívás, amely
őt, személy szerint kizárólag őt, az itt és most halálra sebzett másik
felemelésére szólítja, aki a teremtett világhoz „hasonlóan” maga is
csoda. Mit is jelenthet akkor Krisztus-hívőként lenni a világban?
Erről az Evangélium Igéjén túl, talán csak az evangéliumi életet élő
ember beszélhet hitelesen, ami esetünkben megtöri, de talán nem
teszi lehetetlenné a gondolat további menetét…

Bizonyos vagyok abban, hogy az ember a másik megszólító és
tevékeny szeretete révén eszmél fel önmagára, és lesz a maga lé-
nyét illetően egyszeri és megismételhetetlen személy, akinek neve
van, aki szólít, és aki maga is szólítható, mivel megszólított. Egy álta-
lam használt, de talán az Evangélium szellemével is összhangban
álló kifejezéssel azt mondhatom, hogy az ember rá van utalva az őt
megigéző másikra; és a másikkal történő találkozásban, a másikra
irányuló figyelemben, és a másikkal történő sajátos egyesülésben,
amelyet szeretetnek nevezünk, születik újjá személyként. Az az ember,
aki bezárva érzi magát tulajdon világa szűkös keretei közé; aki nem
látja vagy eltorlaszolva látja azokat az utakat, amelyek létezése ki-
teljesedéséhez vezethetnék; aki a rá irányuló tevékeny figyelem hi-
ánya miatt elveszettnek tudja magát; akihez nem hatolnak el a hívó
szavak, mivel vagy nem veszi őt körül a másik szeretete, vagy ő
nem képes szeretettel nyitni a másik felé, vagy egész egyszerűen
nem tapasztalja a saját ráutaltságát; az az ember „elvadul”. Anonim
személy marad. Ez a kijelentés azonban az eddig tárgyalt dialógus-
elv korlátaira is figyelmeztet. Az „intim személy” (Max Scheler)
ugyanis soha nem vezethető vissza maradéktalanul a másikkal tör-
ténő találkozás eseményére, és emiatt arra vagyunk kötelezve, hogy
az egyedül, önmagában álló embert mindig a legmagasabb rendű sze-
mélyesség hordozójaként tekintsük. Az anonimitás, az elszigetelt-
ség, a léthelyzet zártsága kifelé és befelé egyaránt „halálos” állapot
— „Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad” (1Jn 3,14) —,
amely a másik megszólítása nélkül, találkozás nélkül valóban fel-
nyithatatlan. De a másikra irányuló gyakorlati figyelem és a másikat
szólító hívás a hívó felet is megajándékozza az öntranszcendencia,
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az önmagán túllendülő élet lehetőségével. Ilyen módon az önma-
gára beállított élet, amely eszmei vagy gyakorlati kötelékek segít-
ségével óvja magát a mélység szorításától — amennyiben erre le-
hetősége adódik —, ahelyett hogy eljuttatná a személyt önmaga
középpontjához, különös módon épp megfosztja és eltávolítja attól.
Továbbá megfosztja a másiktól, és ezzel megakadályozza azt, hogy
a másik révén, sőt talán épp a másikban rátalálhasson rendeltetése
igazi tartalmára. Arra, ami — ahogy korábban fogalmaztunk — iga-
zán lényeges. A fordulat eseménye, a saját életünkhöz kötődő figye-
lemnek a másik felé történő mozdulata a maga nemében mindig
ilyen jelentőségteljes pillanat. A jóság igaz és szép pillanata. Csoda.
Amely a teremtett mindenség legmagasabb rendű és legmélyebbre
zuhanni képes egysége előtt mutatkozik.

E mozgalmas időben a hívő ember egyedüli igazodási pontja
ugyanaz, mint mindig. Az, aki hite szerint örök, és aki örökségül a
szeretet kétirányú imperativusát hagyta. Indicativusa azóta is, most
és örökké, belső erőt ad az akarat indíttatásához, és fényt az értelem
tisztánlátásához; mindazt adja tehát, ami egy hittbe (sic!) ágyazott
etikummal áthatott élet tartásához szükséges. Enélkül az ember el-
ismerheti ugyan az evangéliumi (fel)hívás jogosságát (igazságát, jó-
ságát, szépségét), de teljesítésére nem képes. A keresztény Isten
szentségéhez Isten lelkében teremtődik út. — Aki nélkülözi azt a hit-
béli bizonyosságból eredő reményt, hogy személyes élete az isteni
üdvterv részeként a beteljesedés felé halad, az a boldogság viga-
szának hiányában és az elkerülhetetlen kudarcot jelentő vég értel-
metlenségének tudatában nem lesz képes kitartóan szeretni ember-
társát — különösen nem akkor, ha az az ellenség képében jelenik meg
előtte. A régi élet törékenysége így sebzi meg és teszi töredékessé a
szeretett másik felé irányulást és a jó szolgálatát. A megsebzett
ember adott esetben önmagát is megvetéssel sújtja, hiszen elköve-
tett hibái következményeit végérvényesen jóvátehetetlennek, hal-
dokló lelkét önmagától elszakíthatatlannak tudja, pontosabban éli
meg. Itt, a mélyben, miközben elérhetetlennek mutatkozik, egyre vilá-
gosabb módon tárul fel a létezés dinamikájához rendelt jó tartalma.
Ez a ráutaltság-tapasztalat a természetes kinyilatkoztatás része, amely
töredékesen ugyan, de igazolja az ember jóhoz rendeltségét (inclinare
ad bonum) és természetjogi leírásának értelmességét. Másrészt azon-
ban utal e dinamika beteljesíthetetlenségére. A jóra rendelt törek-
vések imperativusa („kell”) zátonyra fut az emberi valóság indica-
tivusán („van”). Itt, a mélyben végül a krisztusi csoda erejére van
szükség, amely megszenteli az emberi létdinamika e feszültségét, és
átemeli azt a krisztusi indicativusból eredő jézusi imperativus ho-
rizontjába, amely még a halál mélységes állapotában is „felfelé” len-
dül; de profundis tör fel az Isten lelkéből élő ember imájából.

A megszentelődés leleplezi a korábbi mértékek relatív, semmis
vagy egyenesen hamis voltát. Elemi etikai tapasztalatból eredő be-
látás, hogy (1) a belőlünk kilépő cselekedetek, akár tudtunkon felül,

Mélység és csoda
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olyan erővel érinthetik a másikat — bárki is legyen e „más” —, amely
a másik létére, sorsára vonatkozóan sorsdöntő lehet; (2) a másikra
irányuló alapvető figyelem (intentio fundamentalis) hiányában azon-
ban kihátrálunk az etikai alól, s ez a kihátrálás, mondhatnánk, lehet
a morális rossz oka, amely részünkről közömbösség, elvakultság vagy
önösség formájában mutatkozik, és alapvető szenvedést okoz; sok
esetben az ego azt sem észleli, hogy szavai, gondolatai, tettei és mu-
lasztásai miféle érintettséget képeznek a másik vonatkozásában és
önnön magán belül. Ebbe a személytelen térbe, a lélektelenség belső
és az embertelenség külső világába tör be a Krisztus-esemény cso-
dája, amely újra és újra megrendítheti az önmagát reménytelennek
érző és elveszettnek gondoló ember szédítő világát. Felszámolja azt
a korántsem pusztán nominálisan létező morális vákuumot, amely a
felelősség tudatának hiánya és a megrontott életek faktuma közötti
feszültségben támad, és amely a személyközi viszonyok minőségé-
nek lerombolásán keresztül hatol le a lélek mélyébe. Ez a feszültség,
Mészöly Miklós kifejezésével élve, az „éppen élők kollektív igaz-
sága”, amelyet legalább szóvá kell tenni ahhoz, hogy maga is élővé
legyen, első lépésként a jóvátétel felé vezető úton, és annak érdeké -
ben, hogy a szenvedés ne égjen bele végérvényesen a lélekbe. A mély-
 ségben ugyanis nem nyílik középút; az alázuhanás fokozatosan felszá-
molja a morálisan semleges viszony lehetőségét. Cselekedet és
„valóság” után kiált (1Jn 3,18).

A létezés hullámverése mindig esélyt is ad a személynek ahhoz,
hogy feltárhassa, megélje, fokról fokra kiterjessze vagy helyreállítsa
a természetjog horizontját, azt az imperatív utalást, amely a másikat
az „adás”, az „ajándékozás” és a „megbocsájtás” — és nem az „elvé -
tel”, a „kifosztás”, a „megtagadás” vagy a „megrontás” — logiká-
jának perspektívájába helyezi. Akkor is így van ez, ha az utalás tel-
jesítése meghaladja az ember erejét. Ha jól értem a kereszténységet,
akkor a keresztények öröme, de egyben istenfélelme (!) is abból
ered, hogy ez a felemelő találkozás csodaként már megtörtént, és fel-
foghatatlan módon a másik mélységes gyöngeségében is látható.
Hasonlóan a golgotai eseményhez, amely a halállal végződő elha-
gyatottságban is az „Ég” felé mutat; de már ott is és akkor is csodá-
nak mutatkozik egyes tanúk, például a százados számára (Mk 15,39).
Egyedül emiatt lehet séges, hogy a személy életének jelentős pilla-
nataiban maga is áldozat legyen — másikért élő vagy másiktól haló
áldozat.

Kayseri, 2009. szeptember 11.

Áldozati élet
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