
Alkonyok és hajnalok
Az újkor sokszor és sokféleképpen tette vizsgálódás tárgyává az
emberi kultúrát (később: a kultúrákat), illetve annak diakronikus
úton levését, a történelmet. A kiindulópont mindannyiszor az
ember volt: nemcsak mint a folyamatok aktív szereplője, de mint a
leírások és értelmezések mintaadója. A külső valóság képét nem
egyszer úgy rajzoltuk meg, mint a középkori ember a térképeket és
univerzum-vázlatokat: egy élő emberi szervezet, test mintájára. A ho -
mo nemcsak mikrokozmosz, de mikrokultúra és mikrotörténelem
is. Egyéni létsorsunk és társadalmi, sőt összemberi utunk analóg: a
születéskori, (ön)tudatlan állapot, a felnövekedés, a megerősödés
és kiteljesedés, majd az öregedés, végül pedig az erővesztés, elmú-
lás itt is, ott is jelen van.

Immanuel Kant 1786-ban jelentette meg Muthmaßlicher Anfang
der Menschengeschichte című írását. Ebben a fejlődés és mozgás irá-
nyát ekként jelölte meg: a kultúra nem egyéb, mint kikerülés a ter-
mészet gyámsága (Vormundschaft) alól azzal a céllal, hogy elérjünk
a szabadság állapotába. Másként megfogalmazva: a kiszolgáltatott
és a természet vezetésének, erejének, uralmának alávetett gyermek -
ségből el kell érkeznünk a felnőtt, autonóm erkölcsi lét szintjére.
A látásmód hátterében felsejlik a prométheuszi kultúra-felfogás
(mely egyébiránt nem egy szempontból rímel az édenkerti biblikus
elbeszélésre), egyrészt az ősállapot, másrészt a bűn vagy a lázadás,
azaz a kamaszkor, a teremtői-szülői tekintély elleni lázadás révén
megszerzett kultivált létezés kettőssége. A természet és a kultúra
ilyetén szembeállítása a felvilágosodás kori irodalomban többször
előfordult, e helyen legyen elég csak Rousseau-ra utalnunk.

A motívum még hangsúlyosabbá vált Johann Gottlieb Fichténél,
aki 1794 nyári szemeszterében, a Jénai Egyetemen előadás-soroza-
tot tartott über die Bestimmung des Gelehrten, a tanult, tudós ember
rendeltetéséről. Az első előadásban — Az ember rendeltetése önma-
gában — kifejtette, hogy az ember kettős módon nyeri el a maga tör-
ténetiségét: egyfelől leküzdi az értelem és az öntudatos cselekvés
éledése előtt kialakult téves hajlamokat, másfelől elkezdi megvál-
toztatni a körülötte lévő valóságot, mégpedig eszméi, fogalmai által
vezérelve. A kultúra pedig nem más, mint ennek a történetiség-
elnyerésnek a folyamata. „A kultúra az ember végcélja elérésének
a legvégső és legfőbb eszköze, az önmagunkkal való teljes meg-
egyezés (…). Kultiválni kell az erkölcsiséget: ez a legfőbb és leg-
végső dolog, amit el lehet érni a kultúrával.” Georg Simmel majd’
egy évszázaddal később ebben az értelemben írja, hogy a kultúra „a
lélek útja önmagához”, „totalitásának a beteljesítése”.

Mindezen elgondolásokban egy olyan látásmód mutatkozik meg,
amelyet fejlődésideálnak is szoktunk nevezni: van egy ősi, gyer-
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meki, primitív, naiv és egyszerű létmód, amely időben és térben,
mind egyéni, mind közösségi szinten előrehaladva magasabb ren dű
állapotba jut át. Ennek a folyamatnak az útja a történelem, eszköze
pedig a kultúra. Hogy az előrehaladás ciklikus-e (mint Giam battista
Vico és Montesquieu vélte), vagy lineáris (miként azt a felvilágoso-
dás, de még inkább a 19. század fősodra elgondolta), ilyen értelem -
ben másodlagos fontosságú szempont.

Csakhogy idővel legalább két elemi kérdés is felmerült. Egyfe-
lől: A fejlődés szükségszerűen egy irányba, egyetlen elv mentén
halad mindenhol és mindenkor? Másfelől: Van-e klimaxa a fejlődés
ívének, s ha igen, mi jön utána? Mikor és hogyan érhetünk el az út
végére, és mi jön azután? Az elsőre a kitágult világ-tapasztalat adott
választ: az összehasonlító tudományok (nyelvészet, vallástan–
mitológia, társadalomelmélet, majd a kulturális antropológia) egy-
értelműen átterelték a figyelmet a kultúráról a kultúrákra. Ez persze
a történettudatot, a történelem fogalmát is szükségszerűen átszabta.
A második kapcsán ellenben komoly történelmi megrázkódtatások
formálták a bölcselkedést. Míg például a diadalmas pozitivizmus
vagy éppenséggel az új társadalom- és közgazdaságtan-elméletek
zöme már-már vallásosan hitt egy ad astra ívelő fejlődésben, a há-
borúk, válságok és összeomlások élménye egyre gyötrőbben éb-
resztette fel sokakban a benyomást: Talán valamiféle végromlás kü-
szöbén állunk? Ezáltal a nagy Nyugat „életrajza” furcsa képletet
mutatott: elhúzódó vajúdás és igen sokáig tartó csecsemő- és gyer-
mekkor (a sötétség kora, a tudat fényére ébredés előtti éra) után el-
érkezett a harcos ifjúság (felvilágosodás) és a magabiztos férfikor
(a ma ismert Európa alapjainak a lerakása), amely aztán az I. világ -
háború kataklizmájával megroggyant, a II. világégés után pedig
egyre egyértelműbben a hanyatló öregség jeleit kezdte mutatni.
Nem túlzás azt mondanunk, hogy kontinensünk demográfia kör-
képe tulajdonképpen csak lassacskán érkezett visszhangja, sokára
feltárul tükörképe annak a belső, mentális átfordulásnak, amelyet
a 20. században átélhettünk.

Ennek a változásnak valóban profetikus műve A Nyugat alkonya
Oswald Spengler tollából. Az ott felsejlett elgondolásoknak a szá-
zad második felében egyre több továbbvitelével és átiratával talál-
kozhatunk. Szeretnénk Arnold Gehlen német szociológust fel-
idézni, aki egy sajátos antropológiai keretből kiindulva1 rajzolja
meg annak a „megöredettségnek” a profilját, amelynek mi is ré-
szesei vagyunk. Véleménye szerint az emberi kultúra struktúrái sta-
bilitást, formát kölcsönöznek az ember szükségletekkel, bizonyta-
lanságokkal, kiszolgáltatottságokkal, vágyakkal, hiányokkal terhes
létének, aki enélkül egyfajta ember-előtt (vagy -alatti) állapotba zu-
hanna vissza. Ugyanakkor nem iktatják ki belőle mindazt, amit épp
ezen struktúrák révén szeretne meghaladni, ezért hát képtelenek
megteremteni az egyensúlyt az érzelmek, a vágyak és a hajlamok,
ösztönök között. Ez utóbbiak ugyanis a tudattalanban gyökerez-
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nek, mely ellenáll minden intézményesült uralási kísérletnek. Ez az
állapot elénk állítja magát a hiátust, amelyben szembe kell néznünk
létünk végső és nyugtalanító valóságával: tökéletlenek, beteljesület-
lenek, szükséget szenvedők vagyunk, akiknek mindig hiányzik még
valami mind egyéni, mind társadalmi szinten. Így az ember nem
más, mint Mängelwesen, hiánylény. „Ezzel szert tettünk az ember
struktúrafogalmára, mely nem kizárólag az értelem, a szellem stb. jel-
lemzőjén nyugszik (…). Előttünk áll tehát egy organikusan hiányt
szenvedő, ezért világra nyitott, azaz egyetlen meghatározott elkülöní-
tett miliőben sem természeténél fogva életképes lény »vázlata«, és most
már megértjük azt is, milyen meghatározottságok fakadnak abból,
hogy az ember »még nem kész«, vagy »még feladat önmaga szá-
mára« (…). Az embernek a saját eszközeivel és öncselekvő módon
kell tehermentesítenie magát, azaz önmagának kell létezése hiány-
feltételeit élethaladéka lehetőségeivé átdolgoznia.”2 Az elemi em-
beri struktúra plazma-állapotából a kulturális tevékenység révén
születnek azok a tehermentesítő építőelemek, melyek arra töre-
kednek, hogy áthidalják a hiátust. Amennyiben hasznosak, életké-
pesek ezek a formák, akkor megszilárdulnak — a lehetőségi álla-
potból kikristályosodnak a bevett válaszok. Csakhogy ennek a
folyamatnak van egy sajátos következménye: ha a megkövesedés
elér egy bizonyos szintet, akkor az adott kultúra képtelenné válik
arra, hogy valóban, radikálisan új elemeket hozzon elő. Az egyszer
már kikristályosodott forma nem képes immár változni, bár lehet,
hogy a körülmények változása ezt egyre inkább szükségessé tenné.
Ilyenkor a kronológiai folyamat tart még, halad, de ami szemeink
elé tárul, az már nem a ténylegesen új formák folytonos születése,
hanem a már kikristályosodottnak újabb és újabb konstellációkba
való összerendeződése. A kaleidoszkóp optikai játékához hasonlít-
hatnánk ezt az állapotot. Innen a sommás verdikt: „az ideák törté-
nete lezárult, és megérkeztünk a posthistoire-ba”.3

A posthistoire, melyről itt szó van, korántsem gehleni neologiz-
mus.4 A kifejezés Schelling Philosophie der Offenbarungjában is elő-
fordult, ahol a nagy német filozófus a jelenlegi történelem utáni
egyházról beszélt, amely a világtörténelem következő eónjában fog
megvalósulni.5 Gehlen közvetlen előfutáraként — túl egyes francia
és angolszász szerzőkön — Hendrik de Mant említhetjük meg, aki
nehezen lefordítható című Vermaßung und Kulturverfall (Eldurvulás
és kulturális hanyatlás), 1951-es kötetének ezt az alcímet adta: Korunk
diagnózisa. Az ő kórképe szerint nem az erők elvesztése vagy vala-
miféle öregség, betegség okozza a gondot, hanem egyfajta hiány a
központi idegrendszer, az agy működésében. „Kultúránk nem egy
olyan hajóhoz hasonlatos, amely az öregségből fakadó gyengeség
okán léket kapott, és ezért nehézkesen mozog, hanem sokkal in-
kább igencsak felvitorlázott, erős és gyors járműhöz, melyről azon-
ban nem tudjuk, hogy vajon teljes gőzzel egy zátony vagy egy vihar
felé rohan-e. Oly módon mozog, amiből arra következtethetünk,
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hogy kormánya már semmilyen vezérlésnek nem engedelmeske-
dik, s a hajó irányváltásait a rosszul felhalmozott rakomány okozza,
mely vakon löki azt ide-oda.”6

A posthistoire tehát a vezérlő eszmék, a kultúraformáló ideák, az
emberi létezésnek szellemileg alakot adó tényezők hiányának (vagy
végletes kikristályosodásának) az eredménye. A későbbi angolszász
irodalom — csak hogy a két legismertebb műre, Francis Fukuyama
A történelem vége és az utolsó ember, valamint az ennek megállapítá-
saival vitába szálló Samuel Huntington A civilizációk összecsapása és
a világrend átalakulása című írására utaljunk — a maga szempont-
rendszerének megfelelően befogadott nem egy meglátást a fentiek
közül. Ferenc pápa 2014. október 25-én ellátogatott Strasbourgba,
s ott beszédet mondott az Európai Parlamentben, melyben ekként
fogalmazott: „Általános fáradtság és elöregedettség érzékelhető —
a »nagymama Európa« többé már nem termékeny és nem élénk.
A nagy eszmények, amelyek Európát megihlették, látszólag elveszí -
tették vonzerejüket, helyükbe az intézmények bürokratikus ügyin-
tézése lépett.”7 Mintha az általunk leírt szellemtörténeti ív egysze-
rűen megfogalmazott, képletes összegzését hallanánk. Bár többen,
köztük maga Fukuyama is, a kommunizmus bukása és a globális
világrend formálódása idején finomítottak a korábbi elképzelése-
ken, olykor (ön)kritikát is gyakorolva, az alapvető érzület változat-
lan maradt. Egyfelől kifulladtak a nagy eszmerendszerek, s nem
mutatkozik gyökeres áttörés; másfelől mégiscsak haladunk valaho -
gyan előre, de ez már nem a korábbi, felvilágosult értelemben vett
fejlődésnek, hanem sokkal inkább a harcnak, a pozíciószerzésnek,
a kikristályosodott formák közötti konfliktusnak a logikája szerint
íródó történet.

Mit mondhat minderre egy hívő ember? Az, aki — bár Krisztus-
követőként egyfajta „ebben a világban, de nem ebből a világból”-ál-
láspontot kell(ene), hogy képviseljen (vö. Jn 17,14) — ember mi volta
okán mindenestül része annak a kultúrának, társadalomnak, antro-
pológiai létvalóságnak, mely szembenéz a posthistoire állapotával?

A II. Vatikáni zsinat záró dokumentuma, a Gaudium et spes kez-
detű lelkipásztori konstitúció már címében egyfajta jövőirányult-
ságot feltételez: reményről beszél. Tudatában van annak, hogy az
életérzés nyugtalanságának a hátterében az előttünk állónak a bi-
zonytalansága, a régi modellek elégtelensége (is) áll, s hogy a jövő-
kutatás és a tudatos tervezés valamiképpen egy olyan erőfeszítés-
nek a tanúja, ami által szeretnénk „birtokba venni” az előttünk álló
időt (lásd GS 5). Ugyanakkor — s ez rímel a fentebb idézett gon-
dolkodók meglátásaira — az előre tekintés nem pusztán tudomá-
nyos vagy technikai kérdés. „A világ jövője forog veszélyben, ha
nem támadnak bölcsebb emberek” (GS 15). A bölcsesség itt arra a
képességünkre mutat rá, amellyel a láthatóból eljuthatunk a látha-
tatlanhoz, s képessé válunk „az igaz és a jó keresésére”. Csakis így
válik lehetségessé, hogy „minél emberibb legyen minden újdonság,
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amit az ember fölfedez” (uo.). Ezért hát a jövendőt elrejtő lepel le-
rántása elválaszthatatlan a gehleni hiátuson való átkeléstől: „az em-
beriség jövője azok kezében van, akik a következő nemzedékeknek
át tudják adni az élet értelmét és a remény erejét” (GS 31).

A zsinati szöveg kortárs pandant-ja, Ferenc pápa Evangelii gau-
dium kezdetű buzdítása tovább mélyíti a hívő elemzést. Egy helyen
kiváló szintetikus készséggel fogja össze a korábban érintett témá-
kat: „Ha minden cselekedetnek megvannak a maga következmé-
nyei, akkor egy társadalom struktúráiba befészkelődött rossz is
mindig magában hordozza a felbomlás és a halál erőit. Az igazság-
talan társadalmi struktúrákban kikristályosodott rossz ez, amely-
ből kiindulva nem lehet jobb jövőt várni. Messze vagyunk az úgy-
nevezett »történelem végétől«, mert a fenntartható és békés fejlődés
feltételei még nem gyökeresedtek és nem valósultak meg” (EG 59).
Miről is ír a pápa? Arról, hogy az alkony-jelenségek, a lezáródás be-
nyomását keltő hatások nem másíthatatlan tények, kikerülhetetlen
adottságok, hanem éppen ellenkezőleg: a fejlődés ívében elhelyez-
hető, sőt akár túl is haladható valóságok. Másként megfogalmazva:
a kikristályosodott struktúra összetörhető, a történelem pedig csak -
is akkor zárulhat le, hogyha megvalósult egy olyan fejlődés, amely
eléri az összes embert.

Ezzel kapcsolatban persze mondhatjuk azt, hogy a fenti gondo-
latok csupán retorikai fordulatok, jókívánságok, ám nem nyernek
megalapozást a megélt mindennapi tapasztalatunkban. Ez nem fel-
tétlenül kell, hogy probléma legyen, hiszen a hívő szemlélet szerint
a „látható a láthatatlanból lett” (Zsid 11,3), s egzisztenciális küsz-
ködéseinkben is tudnunk kell belekapaszkodnunk gondolatokba,
eszményekbe, amelyek előre segíthetnek minket — „minden em-
beri remény ellenére” (Róm 4,18). Ferenc pápa tehát azt ülteti át
gyakorlatba, amit általános elvárásként minden igehirdetővel szem-
ben megfogalmazott: „…egy pozitív prédikáció mindig reményt
ébreszt, a jövő felé irányít, nem hagy a negatívumok fogságában”
(EG 159). Már a II. Vatikánum kezdetén óva intett minket XXIII.
János a balsors, a kudarc és bukás prófétáitól, s ezt a figyelmezte-
tését VI. Pál is magáévá tette.

A megingathatatlan bizakodásnak azonban van egy másik vetü-
lete is, amit Bergoglio pápa alapelvszerűen hirdet meg: „Az embe-
rek a pillanat konjunktúrája és az idő fénye, a tágabb horizont, a
jövő — mint a minket vonzó végső cél felé megnyitó utópia — kö-
zötti feszültségben élnek. Ebből születik az első alapelv, amely
szükséges ahhoz, hogy előrehaladjunk egy nép felépítésében: Az
idő a tér fölött áll” (EG 222). A tér e szövegben létünk statikáját ta-
karja, a jól lehatárolt, körülírt itt és mostot. Aki a teret akarja uralni,
az tulajdonképpen arra tesz kísérletet, hogy azt, ami van, kézbe
vegye, meghódítsa. Történhet ez pusztán elvi-elméleti szinten (a
bölcselet és tudás által), vagy akár erőszakosan és cselekedetileg
(a hatalomszerzés és -gyakorlás értelmében). A jelenhez való ilyetén
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viszonyulás mondhatni ösztönös adottsága az emberi lénynek,
ugyanakkor magában hordoz egy komoly veszélyt is: miközben
uralmam alá hajtom az, amit itt és most adott, valójában a jelen igáz
le engem. Elveszi tőlem a jövő távlatát, s bezár abba, ami adott.
Ilyenkor hajlamosak vagyunk rövid távon gondolkodni és tervezni,
elvész a szellem tágassága, s a fennállót egyenesen másíthatatlan-
nak vesszük. Érthető reakció ez a bizonytalanságra, rendszereink
belső instabilitásaira. A nagy paradigmaváltások maguk is így in-
dulnak útjukra: a fennálló tudományos vagy társadalmi rezsim
igyekszik negligálni, szőnyeg alá söpörni a fellépő zavarokat. Az
anomáliák ugyanis képesek lebénítani a rendszert — s az, aki kéz-
ben akar tartani mindent, pontosan ettől ódzkodik a leginkább. Vi-
szont minél tovább toljuk félre a megoldatlan problémákat, a fenn-
álló paradigmában kezelhetetlen, értelmezhetetlen helyzeteket,
annál elkerülhetetlenebbé válik a krízis, ami végül megingatja a
rendbe, a biztonságba, a kiszámíthatóba vetett hitünket. Ez a kaoti-
 kus és anarchikus fázis Gestalt-shiftet, Gestalt-váltást hoz magával.

Mi történik azonban akkor, amikor a fennálló rend képtelen arra,
hogy valóban új Gestaltot hozzon elő? Mi van abban az esetben, ha
igaza van Gehlennek, s az ideák történetének végére értünk? Ha ér-
zékeljük az anomáliát, ám képtelenek vagyunk kreatív és spontán
módon előhozni olyan új szellemi elemeket, amelyek átlendítené-
nek minket a holtponton? Vannak, akik szerint ilyen korszakot
élünk: a spengleri alkony már idejekorán dokumentálta a fennálló
rendszerbe vetett hitünk megingását, s az egymást követő gazda-
sági, pénzügyi, politikai, katonai válságok, melyek időközben glo-
bális méreteket öltöttek, mindennél világosabban elénk állítják az
anomáliák egész sorát. A nagy rendszerek egyelőre igyekeznek a
régi használati útmutatóknak megfelelően üzemben tartani a nagy
hajót, csakhogy a de Man-i érzület (a tehetetlenségi nyomaték löki
még hol ide, hol oda a járművünket) sokunkban eluralkodhat: Ha-
ladunk még valamerre, vagy éppenséggel a felhalmozott fejlődés-
elemek kumulált erői löknek előre bennünket, tán egy vihar, eset-
leg egy borzalmas hajótörés felé?

A krízismenedzsmentnek napjainkra könyvtárnyi irodalma lett,
s vannak olyan szakemberek, akik kifejezetten arra specializálód-
tak, hogy válságba jutott intézményeket vezessenek ki (vissza?) a
normális működés tereibe. Eközben azonban hiába várunk eszme-
történeti áttörést: régi megoldásokat alkalmazunk újra, a kikristá-
lyosodás kapcsán említett kaleidoszkóp-játék folytatódik. A cél
mindig egy és ugyanaz: ebből a konkrét krízisből jussunk ki, s tud-
juk folytatni ott, ahol abbahagytuk. Azonban az ilyen rövid távú
célkitűzések valójában nem alkalmasak arra, hogy kaput nyissanak
az alkony homályának az oszlatása felé. Ferenc pápa képletesen írja
le ezt a szituációt: „Az egyik bűn, amelyet néha a szociálpolitikai te-
vékenység során elkövetnek, az, hogy előnyben részesítik a hata-
lom tereit a folyamatok időivel szemben. Elsőbbséget adni a térnek
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oda vezet, hogy őrült módon próbálunk megoldani mindent a jelen
pillanatban, próbáljuk birtokba venni a hatalom és az önállítás
egész terét. Azt jelenti, hogy kikristályosítjuk a folyamatokat, és
próbáljuk megállítani azokat” (EG 223). Azaz: nem tudunk kisza-
kadni, áttörni, új fázisba átlépni.

Az idő tér fölötti elsőbbsége — hogy megmaradjunk a bergoglói
retorikánál — ezzel szemben egy furcsa magatartást forraszthat ki az
emberben: „Elsőbbséget adni az időnek azt jelenti, hogy inkább a fo-
lyamatok elindításával, mint a terek birtoklásával foglalkozunk. Az idő el-
rendezi a tereket, megvilágosítja és egy állandóan növekedő lánc
szemeivé alakítja át azokat, amely már soha nem fordul vissza. Azon
cselekvések előnyben részesítését jelenti, amelyek új dinamizmuso-
kat ébresztenek a társadalomban, és bevonnak más személyeket és
csoportokat, amelyek előbbre viszik azokat, míg végül fontos törté-
nelmi eseményekben hoznak gyümölcsöt, szorongások nélkül, de
világos és kitartó meggyőződéssel” (uo.). Mi tehát a recept? Bizo-
nyos értelemben a fegyvertelen szabadság, a dinamika bátorsága,
vagy hogy újabb keletű kifejezéssel illessük: a bizonytalanság, a koc-
kázat vállalása. Amennyiben csak úgy szeretnénk előre lépni, hogy
biztosítékokkal, kiszámítható keretek között akarunk eredményt el-
érni, valójában a már roskadozó paradigma foglyai maradunk. Be-
lekövülünk abba, ami végletesen kikristályosodott, s ami már most
működésképtelennek mutatkozik. Holott az élet organikus, s mint a
növény gyökerei-indái, olykor megkapaszkodva, olykor törve-ron-
csolva kötődik hozzá ahhoz, ami kőszerű, sziklaállagú.

Ezen a ponton eszünkbe juthat a kierkegaard-i egzisztenciális di-
alektika, minek értelmében az ember soha nem az, aki, hanem az,
akivé (döntése, szabadsága tudatos gyakorlása által) válhat. Az al-
kony-érzés valójában egyszerre tünet és feladat. Jeremiás közvetí-
tésével az Úr így bátorítja övéit: „én ismerem a gondolatokat, ame-
lyeket gondolok rólatok — mondja az Úr —: békességre és nem
veszedelemre vonatkozó gondolatokat, hogy jövőt és reményt
adjak nektek” (29,11). A hajnal ott bújik meg a napfény fogyatko-
zásában, és szó szerint hívogatja az embert. Amikor az előre lépés
emberi lehetőségei beszűkülnek, vagy akár egyáltalán nem is lát-
szik az ösvény, amelyen előre haladhatnánk, a hitnek prófétai sza-
vakat kell kimondania.

De hát a szavak csak szavak, nem? Van-e igazi hatóerejük? A szo-
ciológiai, gazdasági, politikai elemzések tényanyagával szemben
tekinthetők-e jelentőségteljesnek? Nem várt helyről kapunk ezen a
téren útmutatást és bátorítást. Az elmúlt időszakban a klasszikus
jövőkutatás mellett egyre többször találkozunk a jövőképesség-
kutatással. Szemben az első, immár évszázados törekvéssel, amely
tudományos, adatolt alapokon állva szeretné felvázolni a még el
nem érkezett jövendő majdani képét, a második sokkal inkább azt
vizsgálja, hogy itt és most, a jelenben mi tesz egy közösséget ké-
pessé a jövőre. Ennek az elemzésnek kiemelt fontosságú terepe a
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diskurzusok vizsgálata. Ez nem pusztán annyit jelent, hogy feltár-
juk, milyen módon, kifejezési formákkal szólunk a jövőről, de még
inkább arra irányul, hogy felmutassa: milyen diskurzusok segítik,
és milyenek nehezítik vagy gátolják meg, hogy egy egyén vagy kö-
zösség nyitott legyen a jövőre.8 A jövőképesség mint diskurzus kap-
csán Aczél Petra a következő vonásokat említi meg: legyen kritikai,
értelmező, reflektív, koherencia-teremtő, kreatív és konstruktív,
performatív. Ez a leírás valamiképpen egybecseng a bibliai prófétai
beszéd karakterével, mely valóban kritikai (szembefordul a fennálló
állapotokkal, nemcsak vallási, de társadalmi téren is), értelmező
(Isten fényébe, az Ige „alá” állítja a valóságot), értelmező (egy transz-
cendens kulcsban olvassa újra a létet), reflektív (figyel, tudatosít,
ha szükséges, képes változni vagy változtatni), koherencia-teremtő
(megszólít és bevon, elindít a közös cselekvés felé), kreatív és konst-
ruktív (új utakat és módokat mutat fel, belenyúl a létvalóság szö-
vetébe, s sajátos szempontjai okán más, sajátos alternatívákra vilá-
gít rá), s végül performatív (a beszédaktussal tulajdonképpen a
célzott cselekvést is végbevivő). Ezt összegezve úgy is megfogal-
mazhatjuk, hogy amennyiben az egyház képes lesz prófétai szere-
pet felvállalni s profetikus diskurzusokat elindítani, azokban aktív
szereplőként részt venni, akkor növeli nemcsak tagjainak, de a kö-
rülötte élő minden embernek, a tágabb kulturális vagy társas kö-
zegnek a jövőképességét is.

Persze vannak esetek, amikor látszólag beszédaktusokra kerül
sor, valójában azonban „elbeszélés” zajlik. Ilyen az, amikor egy csa-
ládban vagy társadalmi közösségben elhallgatunk, vagy esetleg
hamis diskurzusokat intézményesítünk. Vagy esetleg a tulajdon-
képpeni lényeges helyébe súlytalan, értelmetlen, üresjáratú dis-
kurzusokat léptetünk. Egyháziasságunk bőséggel szolgáltat erre
példákat, melyekkel nagy valószínűség szerint mindannyian talál-
koztunk. Ezért elengedhetetlenné vált napjainkban az őszinte, a
nyílt beszéd, a kiszakadás a beállt helyzetekből, az ál-diskurzusok
kegyetlen kiirtása, a lényeglátás képességének visszaszerzése. Az
ilyen újraírt-fogalmazott helyzetek kényelmetlenek, s azt a benyo-
mást kelthetik, hogy egy már amúgy is bizonytalanná és zavarossá
vált világban még az egyházi beszéd is bizonytalan és zavaros kezd
lenni. De ne feledjük: a próféta egyik fő funkciója abban áll, hogy ki-
szabadítson a beképzelt biztonság, a vallásos tévtudat börtönéből.
Jeremiáson keresztül az Úr igen keményen szól: „Hazugságot pró-
fétálnak nevemben a próféták, nem küldtem őket, nem adtam nekik
parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiába-
valóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek.
Ezért azt mondja az Úr: Azok a próféták, akik az én nevemben pró-
fétálnak, bár nem küldtem őket, és azt mondják, hogy kard és éhín-
ség nem jön erre az országra, kard és éhínség által vesznek el az
ilyen próféták” (Jer 14,14–15). E tónus visszhangzik Jézus szavaiban
is, amikor így beszél: „Találóan jövendöl rólatok, képmutatók, Iza-
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jás, amikor így ír: Ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tő -
lem. De hiábavalóan tisztelnek, mert tanaik, amelyeket hirdetnek,
csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de
az emberi hagyományokhoz, a korsók és poharak megmosásához
és sok ehhez hasonlóhoz ragaszkodtok. (…) Szépen semmibe ve-
szitek Isten parancsát, hogy hagyományotokat állítsátok a helyére”
(Mk 7,6–9).

Az alkony mindaddig alkony marad, ameddig az egyház meg-
marad a hamis, a helyettesítő, vagy éppenséggel az elhallgatott dis-
kurzusok fogságában, amely elszívja előle a jövő lélegzetét. Ezzel
nemcsak önmagának okoz azonban kárt, hanem a világnak is,
amelyben élünk. Hisz így nem lesz senki, aki kimondja azokat a
szavakat, melyekre szüksége van a világnak. Nincs nagyobb bűne
egy prófétának, mint az, ha lemond saját hivatásáról, s ahelyett va-
lamilyen önmaga által önmagának, önmagáért kitalált szerepet
kezd el játszani. Ezt a magatartást nevezi Ferenc pápa igen gyakran
„autoreferenciális”, vagyis csakis önmagával foglalkozó, önmagára
vonatkozó-irányuló egyháziasságnak. Ez az a ketrec és kalitka, ami-
ből bármi áron és mindenképpen szabadulnunk kell. Az ilyen ál-
beszédek vasmarkából kell kitépnünk az igazán lényeges szavakat.
Olykor tán kamaszosan lázadó, ifjonti szenvedéllyel átitatott szívre
van ehhez szükség, ahogyan az Evangelii gaudiumban is olvassuk:
„A fiatalok arra hívnak, hogy élesszük újra és növeljük a reményt,
hiszen ők az emberiség új irányulásait hordozzák, és oly módon
nyitnak meg a jövő felé, hogy ne maradjunk olyan struktúrák és
megszokások nosztalgiájához horgonyozva, melyek már nem hor-
dozzák az életet a mai világban” (EG 108).

Az alkony idején vissza kell szereznünk a hajnal reményét. Ko-
runkban is visszhangzik a kérdés: „Őr, meddig tart még az éj? Őr,
meddig tart még az éj?” (Iz 21,11). A keresztény embernek az a kül-
detése, hogy „fölkeltse a hajnalt” (Zsolt 57,9), hogy beteljesüljön lé-
tében a bölcsesség: „Az igaz ember útja, mint a hajnal pirkadása,
egyre világosabb, míg fényes nap nem lesz” (Péld 4,18). Ez az igazi
jövőképesség, az olyan diskurzus, amely nem bezár s rabbá tesz,
de feltárja a horizontokat és új szabadsággal ajándékoz meg, szo-
rongások, frusztrációk és félelmek nélkül. Mivel „a valóság Krisz-
tusban van” (Kol 2,17), ennek egy útja van: a radikális Krisztus-ar-
cúság, a végső Ómega-pont felé való tudatos és aktív rendeződés,
a bevonódás abba az erőtérbe, melyben végül „Isten lesz minden
mindenben” (1Kor 15,28). Fogadjuk meg Ozeás intését, legyünk
értő szívű vigilantes, alkonyból fényfakadásra váltó emberek: „Is-
merjük meg, törekedjünk megismerni az Urat: biztosan eljön, mint
a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a
földet” (Oz 6,3).
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