
HIT ÉS HITETLENSÉG IRTA: GABRIEL MARCEL

Bevezetőül hangsúlyoznom kell, hogy elsősorban mint keresztény filozó
fus vizsgálom a felvetett problémát s nem kizárólag mint katolikus lélek. 
Talán nem lesz felesleges elmondani, hogy későn érkeztem el a keresztény 
hithez, hosszas és fáradságos út végén; nem sajnálom ezt az utazást, több 
okból és elsősorban azért, mert élő emléke elősegíti, hogy különleges rokon
szenvet érezzek mindazok iránt, akik maguk is útban vannak és néha küsz
ködve járnak ugyanazokon az utakon, melyeken magam is áthaladtam. 

Hozzá kell tennem, hogy ez a hasonlat, ha nem is pontos, sőt bizonyos 
tekintetben talán megbotránkoztató is, de kikerülhetetlen: semmiféle érte
lemben nem tekinthetem magamat úgy, mint aki teljesen megérkezett. Mély 
meggyőződéssel hiszem, hogy tisztábban látok és ez a meggyőződés szó még 
nem is elég kifejező. így áll a dolog. Ha pontosabb akarnék lenni, azt mond
hatnám, hogy énem legszabadabb és legfüggetlenebb részei elérték már a 
felszínt, de még vannak más parcelláim is, melyeket a hajnali nap nem világí
tott meg, vagy Claudel szavai szerint, melyeket az evangélium ereje még 
nem hatott át teljesen. Ezek a részek rokonszenvet érezhetnek az útban 
levő, vagy tapogatódzó lelkek iránt. De egy lépéssel tovább kell menni: 
azt hiszem, hogy még egy, kegyelmekkel gazdagon elárasztott és tisztán látó 
ember sem érkezik meg, mielőtt a többiek valamennyien ne indulnának el 
feléje. Ez a tétel nemcsak vallási, de filozófiai síkon is érvényes, bár maguk 
a filozófusok is elhanyagolták bizonyos okok miatt, melyeket e pillanatban 
felesleges lenne megvizsgálni. 

Ez alkalommal elmélkedni akarok a hitről, azokra gondolva, akik útban 
vannak. S így egyeseket segíteni abban az éjszakai hegymászásban, mely 
közös sorsunk, s ahol, bár a látszat mást mutat, sohasem vagyunk egyedül. 
Az a hit, hogy az ember elszigetelt, az első káprázat, melyet el kell oszlatni, 
az első legyőzendő akadály - bizonyos esetekben az első kísértés, mellyel 
meg kell küzdenünk. Természetes, hogy mindenekelőtt azokra gondolok, 
akik a legelhagyatottabbak, akik már eleve lemondtak arról, hogy elérhet
nek valaha is bármilyen hegycsúcsot, sőt, akik azt bizonyítják önmaguk
nak, hogy ezek a hegyormok és a magasba vezető út nem is léteznek és ez 
az egész erőfeszítés csak valami topogás a ködben; a köd pedig csak a halál
lal egyidőben száll fel és az utána következő ür tanuskodik, hogy minden 
csak érthetetlen káprázat. 

Tehát elsősorban azoknak az eltévedt keresőknek helyébe képzelern 
magam, akik bármiféle célba vetett hitüket is elvesztették - a cél itt meta-
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fizikai és nem emberi -, akik már ennek a szónak: sors, sem tudnak értel
met adni. 

Számtalan ilyen tévelygő él közöttünk és már eleve is le kell mondani 
arról, hogy okfejtéssel, buzdítással meg lehet őket nyerni; mindazonáltal 
meggyőződésselhirdetem, hogy nem teljesen hiábavaló hozzányulni ehhez a 
problémához. Abban a tragikus helyzetben, melyben ma a világ vergődik,
egy valóságos és az egyéni tapasztalattal összehangolt metafizika, számos 
lélekre nagyobb hatással lehet, mint a művészet, vagy bármilyen érzelmi 
érv. Igyekezni fogok megmutatni néhány utat és hiszem, hogy akadnak 
lelkek, akiket a nyugtalanság arra vezet, hogy nekivágjanak valamelyiknek. 

A hitetlen állásfoglalása hit dolgában 

Szeretnék különbséget tenni azok közt a gondolatok közt, melyek oly 
emberben élnek, aki saját hitetlenségét őszintén biztosnak érzi. A vizsgálat 
kedvéért több esetet kell egymástól elválasztanunk, amelyekben a hitetlen
ség lépcsőzetesen csökken. Önkényesen figyelmen kívül hagyom azok ritka 
esetét, akik, ha kérdeznők őket, ezt felelnék: "Ez a szó "hit" értelmetlen 
számomra, nem is tudom, mit jelenthet." Mert emberünk, ha ragaszkodnánk 
hozzá, kénytelen lenne a következő állásfoglalások valamelyikéhez csatla
kozni: 

vagy, azok táborába állana, akik a hitet egyszerűen gyengeségnek 
tekintik, a hiszékenység egyik formájának, s akik boldogan mentesnek érzik 
magukat ez alól; 

vagy, nem kicsinyelné le a hitet, sőt elismerné, hogy az szerenesés adott
ság annak, akiben él, de ő nem részesülhetett benne. 

Ez a második eset ismét összetett; három lehetőséget kell megkülön
böztetni : 

aj Lehet mondani általa, hogy: "Kétségtelen, semmisem könnyebb az 
önáltatásnál, szerencsétlenségemre ez nem áll hatalmamban." Ebben az eset
ben emberünk alapjában véve felsőbbrendűségéveldicsekszik; bizonyos "fáj
dalommal" vallja nézeteit. Pedig a valóságban megveti azt, amit látszólag 
irígyel; ez az eset természetéből kifolyólag összekeveredik az előbbiével, aki 
a hitet egyszerűen gyengeségnek mondja. 

hj Úgy is lehet tekinteni a hitet, mint valami kellemes tulajdonságot, 
amit pl. össze lehet hasonlítani a zene iránti fogékonysággal (de ez a második 
eset maga is kettős : a hívő is tesz bizonyos kijelentéseket a valóságra nézve; 
csakhogy ez egészen más, mint a zenekedvelő esete). Mármost érvényesek-e 
ezek a kijelentések, vagy sem 1 A bennünket érdeklő esetben azt a választ 
kapjuk: "Igen, annak számára, aki kijelenti." Csakhogy ebből az követ
kezik, hogy ezek a kijelentések feleslegesek, mert éppen kimondójuk állítja, 
hogy nem csupán ,a maga, hanem mindenki számára jelentette ki őket.
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·c) Végül az utolsó eset gyakoribb mintsem az ember hinné, azé a hitet
lené, aki elismeri, hogy a hit kapcsolatot létesít a hivő, s valamilyen felső
valóság között, de bevallja egyszersmind, hogy sajnos, ez a felső valóság 
előtte nem nyilatkozott meg. A hitetlen ekkor úgy beszél a hitről, mint vak 
a látásról. 

Annál is könnyebb meghatároznom ezt az utóbbi esetet, mert évekig 
az enyém is volt. Akkoriban azt írtam, elfogadom a mások hitét, de én nem 
vagyok hívő; azóta beláttam, hogy ellentmondás volt állásfoglalásomban ; 
mélységes ábránd volt azt képzelnem, hogy elfogadhatom hitetlen létemre 
mások hitét. Ilyen esetben valami az emberben, a lélekben kezdeti, szunnyadó 
állapotban van, olyanban, ami vagy már magába foglalja a hitet, vagy maga 
is az. Különben abban a korban írtam is: "Tulajdonképpen nem is tudom 
hívő vagyok-e, vagy sem, nem tudom mit hiszek." 

A hit, mint a hiszékenység válfaja 
Térjünk vissza az első már meghatározott formulához, s részben oly 
állásfoglaláshoz, mely a hitet a hiszékenység egyik megnyilvánulási mód
jának tekinti, nézzük: ez megfelel, vagy megfelelhet-e a hívő, saját hitéről
alkotott felfogásának, róla való tapasztalatainak. 

Szüntelenül nehézségekbe, paradoxonokba botlunk. A hit: erény,. vaj
jon összeegyeztethető ez a gondolat a hitnek hiszékenység-ként való tolmá
csolásával ? 

Első pillanatban összeférhetetlennek látszik a két fogalom: az erény: 
erő is; a hiszékenység pedig gyengeség, az ítélőképesség elernyedése. Úgy 
látszik tehát a hitetlen és hívő ugyanazzal a szóval két egymástól teljesen 
független fogalmat jelölnek. Előre látom, hogy erre a hitetlen azt felelné: 
"A hívő erénynek vallja a hitet, mert magában foglalja az alázatosság egy 
faját is, de éppen ez az alázatosság tetszik megvetendőnek, mert az ítélő

képességünket, tehát énünk oly részét akarja leigázni, melynek nem ismer
jük el megalázkodási jogát. S mi rejtőzik ítélőképességünk fontosnak vélt 
alárendelése mögött : mélységes gyengeség. Az élet, a világ borzalmas lát
ványt nyujtanak; az igazi bölcs, akinek a bölcsessége egyszersmind hősies
ség is, szembenéz a világgal; tudja, hogy nem remélhet segítséget önmagán, 
eszén kívül a zűrzavar ellen, ami a világszínházban uralkodik. Ezzel sze m
ben a hívő túlvilági, végső segítséget vár, akibe bizaimát veti, akihez imád
kozik ; azt gondolja, hogy az Isten, imái viszonzásául erénynek számítja be 
hitét, amiről pedig mi több hitetlenek tudjuk, hogy nem más, mint elvaku 1
tan önkényes kibúvás." 

A hit, mint kibúvás 
A probléma kellős közepéri vagyunk, gondolom, elrekesztettük azt az 
esetet, amikor a hitetlen felfogása a hitről, valóban mélyen gyökerezik lel-
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kébe; mikor a hitetlenség csaknem az utálat alakját ölti fel. Már most néz
zük milyen állapotra vonatkozik ez az elutasító ítélet. A hitnek kibúvóként 
való értelmezése: akadékoskodás, ami az esetek nagy részében nem felel 
meg a tényeknek. Állíthatom például, hogy bennem a hit olyan pillanatban 
született, amikor erkölcsi szempontból kivételes egyensúlyi helyzetben vol
tam, kivételesen boldognak éreztem magam. Ha máskor történik, talán előt
tem is gyanus színben tűnt volna fel a dolog. 

Itt kellene beszámolni oly mély gondolatokról is, melyet Sohelér fejtett 
ki: "Homme de Ressentiment"-jában. Az ő megfigyelése szerínt, a hitet
len követelménytil fogadja el, hogy az igazi értékek csak általánosak, bárki 
által felismerhetők lehetnek; ki is jelenti a hitetlen, hogy ami nem bizonyít
ható, vagy el nem terjeszthető, ami nem hat parancsoló erővel minden okos
kodó lényre - mindannak csupán az egyén szempontjából van jelentősége:
következéskép törvényszerűséggelfigyelmen kivül hagyható. De kérdezzük, 
mit leplez az egyetemesség kitágított fogalma, az első jött-ment itéletéhez 
való folyamodás? Scheler hajlandó azt hinni, hogy ennek az oka csak valami 
titkos neheztelés lehet - mélyebb, mintsem, hogy tudatosulhatna. A hitet
len neheztelése, fájdalom mindig, mikor hívővel áll szemben. Viszont van 
olyan magyarázat is, mely szerint a hitetlen megoldást igyekszik találni, s 
ezt saját önállóságának tekinti ; mégis néha el kell ismerni, a hitetlen is érzi, 
hogy hitetlen, akkor, amikor igazi hívővel áll szemben. 

A hitetlenség alapja: szenvedély 

Van tehát a hitetlen, látszólag teljesen tárgyilagos, teljesen észszerű

állításaiban, követelményeiben valami titkolt szenvedélyesség; és hozzá
teszem, ha az ember jobban a dolgok mélyére néz, ez nem is lehet máskép. 

Hogy jobban behatoljunk, vizsgáljuk meg alaposan a harcos hitetlen 
állításait. Ismételten hangsúlyozza Ő: "Tudom, hogy nincs semmi; s ha 
az ember igyekszik meggyőződni az ellenkezőjéről, az csak azért van, mert 
nagyon is gyenge szembenézni ezzel a szörnyű igazsággal." - "Tudom, 
hogy nincs semmi." Próbáljuk tudatosítani ennek az állításnak óriás voltát. 
Ú gy jelentkezik, vagy legalább is úgy kellene jelentkeznie, mint valami 
hosszú vizsgálódás végső eredménye. Csakhogy ez a vizsgálat lehetetlen. 
Helyzetünk a világmindenségben még csak hozzáfogni sem enged. Nem 
vagyunk abban az állapotban, hogy értékelni tudjuk egy hozzánk hasonló 
életét, felbecsülni, vajjon érdemes-e átélni a ránk váró bajokat, mert efelől
egy hidegen objektív vizsgálat tanulságai nagyon is csalódottá, pesszimistává 
tesznek bennünket. Öntudatlan csalással állunk itt tehát szemben. "A pesz
szimízmus - írtam egyszer abban a korban, amikor még nem tudtam van-e 
hitem - csak a csalódás filozófiája lehet; tisztára vitázó jellegű doktrina, 
amely fölött a pesszimista vagy csak magával vagy kívüle álló ellentmondó-
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val hadakozik. Ez a: nos hát! nem! filozófiája." Nem kell tehát, hogy a 
hitetlen, aki tulajdonkép semmiben sem különbözík a teljesen pesszimista 
embertől, álljon kimegvédeni a tárgyilagos igazságot. Mert a valóságban 
nincs az övénél ravaszabban önzöbb álláspont. 

A kétely 

De nem hullunk valami elcsüggesztő kétely martalékává? nem annak 
az egyszerű ténynek bevallásához jutunk el, hogy egyes embereknek van 
hitük, másoknak nincs, mint ahogy a testeknek is vannak bizonyos saját
ságaik? hogy a hit irígylendő, de végeredményben semmire se jó, semmiféle 
tanulságot nem nyujt s nem is tudhatni, vajjon a hívő vagy a hitetlen rin
gatja-e illuziókba magát? 

Szerintem-lehetetlen beérni ezzel az állásfoglalással s szeretném világosan 
kifejteni miért. 

Tulajdonképen mi van a kétely álarca alatt? 
A szkepszis a hívő fülébe rágja: "Talán látsz olyasmit, ami az én fi

gyelmemet elkerülte, de lehet, hogy tévedsz; közöttünk senkisem lehet 
döntőbíró; de mégis talán csak hiszed, hogy látsz valakit, aki a valóság
ban nem is létezik." 

A kételkedés ellentmondásai 

A probléma lényege a következő: ha az ember kételyeit hangoztatja, 
akkor csak úgy helyettesíti a hit valószerűségétegy teljesen fiktív gondolattal, 
ha előbb meggyőződik arról, hogy az semmiben sem egyezik a hivő belső

és visszautasíthatatlan tapasztalataival. 
Mikor azt mondom valakinek: "Te azt hiszed, látsz valamit, de én 

azt gondolom tévedsz, mert nincs ott semmi", akkor mi ketten az egyéni 
tapasztalat síkján állunk, ami definíciójából kifolyólag kapcsolatokat, igazo
lásokat, személytelen vagy pontosabban szólva személytől elvonatkoztatott 
ellenőrzést enged meg. Állításom csak úgy kap értelmet, ha megbizonyo
sodom, hogy ellenfelem kijelentése nem felel meg a valóságnak; más szóval, 
csak oly feltétellel, ha mondjuk egy X, normális gondolkozású, normális 
érzékszervekkel rendelkező s egészséges ítélőképességű egyén, helyünkbe 
tudja képzelni magát, hogy ítéljen köztünk. Ámde könnyű belátni, hogy ez 
a behelyettesítés egészében lehetetlen, el sem képzelhető.

Az elmélkedés tényleg mutatja, hogy az ilyen átképzelés csak oly síkon, 
oly szellemi nívón gondolható el, ahol az egyéniség specializálódhat s gya
korlati célok érdekében részletkérdésekre fordíthatja minden erejét. Például 
nagyon is mondhatom valakinek, aki jobban lát nálam: "gyere, állj az én 
helyembe s mondjad, látsz-e ilyen vagy olyan dolgot:' Vagy akinek .ki
finomultabb az ízlése: "ízleld meg ezt, s mondd el benyomásaidat." Sőt,
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bonyolultabb esetekben, amelyek már az egyéniség oly elemeit is latba vetik, 
amiket én normalizáló elemeknek nevezek, mondhatom valakinek: "lépj 
az én helyembe: mit fogsz csinálni!" De oly esetekben, melyek elválasztják 
az egészet az egyéntől, ez már nem lehetséges; senkisem léphet az énem 
helyébe. Ámde minél igazabb a hit (természetesen figyelmen kívül kell hagyni 
a leegyszerűsített, azaz mechanizált megnyilvánulásait) annál jobban áramlik 
ki az egész lényből s egészen elönti azt. 

Ez nem minden ; meg lehet figyelni, hogy a hit tárgya nem úgy jelenik 
meg, mint bármely tapasztalati úton megismerhető egyén. Erről a tárgyról 
nem lehetnek tapasztalataim, mert fölöttem áll s túlhaladja képességeimet. 
Ha bizonyos vonatkozásban úgy tekintem e tárgyat, mint rajtam kívül álló 
valamit, akkor tudatomban lényegesebben bensőbbnek jelentkezik, mint 
amilyenné én tehetném, én aki felidézem és bizonyítom létét. Ez azt jelenti, 
hogy a külső és belső fogalmak megkülönböztetése a kint és bent kategóriák 
eltünnek abban a pillanatban, mikor a hit megszületik. Lényeges pont! 
De alapjában félreismerte ezt minden valláspszichológia, amennyiben ezek 
a hitet az egyszerű lelki állapotok, tiszta belső élmények közé sorozzák. 
Hogy szóképhez folyamodjak : a hivő oly valóság belsejének tekinti magát, 
ami átöleli s át is hatja egyszersmind. 

Ebből az új szemszögből a kételkedő állásfoglalása el is veszti minden 
jelentőségét. Azt mondani : "Talán nincs is ott senki, ahol te hittél valakit" 
ez tényleg egyenlő fellebbezni ideálisan, vagy kevésbbé, valamilyen magasabb
rendű egyén döntéséhez. aki definíciójából következtetve figyelmen kívül 
hagyná épp azt, amiről szó van, mert a hit tárgya éppenséggel transzcendens
nek mutatkozik azokkal a feltételekkel szemben, amelyek a tapasztalás 
követelményei. El kell ismerni tehát, minél jobban kibontakozik a hit tisz
tasága, annál inkább győzedelmeskedik a kételyem. 

Mondhatnók, hogy a szkepszis filozófiája igyekszik a hitet is és a hitet
lenséget is puszta állásfoglalásnak minősíteni. Kizárják ugyan egymást, de 
fennáll közöttük bizonyos kapcsolat, mely összeköti ezt a két "lehetsége.s"-t ; 
csakhogy a szkepszis félreismeri viszonyukat; nem elég mondani, hogy: 
a hivő világképe nem azonos a hitetlenével, meg kell érteni, hogy az túl
haladja minden értelemben, sőt be is kebelezi emezt, mint ahogya látó világa 
túlhaladja s be is kebelezi avakét. 

A hitetlenség: elutasítás 

Vannak más, nem kevéssé fontos dolgok is; minél jobban eljut a lélek 
a hithez s tudatosul benne tárgyának transzcendens volta, annál inkább 
észreveszi, hogy teljesen képtelenség mesterségesen kicsiholni magából, elő
állítani saját valójából a hitet; mert a lélek ismeri önmagát, érzi gyenge
ségét, fogyatékosságát s így hovatovább arra a felfedezésre jut: hogy a 
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hit csak csatlakozás, pontosabban : felelet lehet. Csatlakozás mihez! Felelet 
mire! Nehéz megmondani; valami homályos, valami halk hívásra, ami 
eltölti a lelket, vagy más szóval: nyomást gyakorol rá, de nem kényszeríti. 
Nem, ez a nyomás nem ellenállhatatlan erejű; ha az lenne, akkor a hit nem 
lenne többé hit; mert hit csak szabad teremtményben születhet meg; olyan
ban, aki rendelkezik az ellenkezés misztikus és félelmetes hatalma fölött. 

A kezdetkor felvetett probléma most már más arculatot mutat: a 
határozott hitetlenség a hivő s a hit szempontjából is úgy mutatkozik, mint 
különböző álarcokban megjelenő elutasítás. Nagyon gyakran - talán leg
gyakrabban - ez a visszautasítás a figyelmetlenség képét ölti fel, úgy hogy 
a lélek képtelenné válik egy belső hangra figyelni, ami énünk legmélyéhez 
szól. Meg kell jegyezni itt, hogy a modern élet nagyban bátorítja ezt a figyel
metlenséget, csaknem követelő módon s ígyemberségétől fosztja meg az 
embert, elvágja önön központjától, mert oly működésekre szorítja le az 
életet, melyek nem kapcsolódhatnak egymáshoz. Hozzá kell tennünk, hogy 
még ott is, ahol a vallásos hit éledezni látszik az így funkcionizált emberben, 
a figyelmetlenség ott is igyekszik lefokozni a hitet s úgy tüntetni fel a kívül
állók előtt, mint valami szokást; ez pedig visszahatásképen a hitetlenség
nek egy kis igazolás színezetet ad; de ebben az esetben az egész csak téve
désen alapszik. 

Valójában ez a figyelmetlenség, szórakozottság valamiféle álmosság, 
amitől mindenki bármely pillanatban megszabadulhat. Elegendő, hogya 
szórakozott oly emberrel álljon szemben, akiből sugárzik az igazi hit, ami 
fényesség is, ami átalakítja azt, akiben lakozik. Azok közé tartozom, akik a 
találkozásoknak felbecsülhetetlen jelentőséget tulajdonítanak s tényleg van 
is ezekben lényeges szellemi adat, de ezt a hagyományhű filozófia nem akarja 
elismerni igazságnak. Ilyen találkozásokban rejlő erkölcsi erő gondolatokat 
vált ki a szórakozottból, önmagára eszmélteti : "Alapjában véve biztos 
vagyok benne, hogy nem hiszek?" Kétségtelenül elegendő, hogy alélek egész 
őszintén tegye fel magának ezt a kérdést, azaz, hogy visszautasítva minden 
bosszantó előítéletet, minden élősködő képzetet, kénytelen legyen elismerni 
nem azt, hogy hisz, hanem, hogy nem áll módjában az ellenkezőjét állítani. 
Ha pedig a hitetlenség még ezekben a pillanatokban sem dől meg, akkor 
csaknem elkerülhetetlenül gőggel szennyeződik be, oly gőggel, amit egy 
abszolút tiszta és kételyt ébresztő elmélkedés le fog álcázni. A "nem hiszek" 
most már megszűnik önmaga előtt, mint "nem hihetek" tetszelegni s igye
kezni fog "nem akarok hinniv-vé átalakulni. 

A. hősiességnek van önmagában értéke? 

E kérdés szempontjából oly ember szellemi helyzete, mint André 
Malraux-é, rendkívül jelentősnek, sőt példaadónak tekinthető. Teljes pesz
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szmnzmusa a világra vonatkozólag megkétszereződik attól az alapjában 
véve kétségtelenül nietzschei gondolattól, hogy az embernek nem nyomorult 
voltát, de épp ellenkezőleg, nagyságát hirdeti az a tény, hogy nemcsak le
mond a segítségről s lemondásába belenyugszik, hanem még csak nem is 
akarja azt. Az ember Malraux szerint csak azóta emelkedett fel önmagá
hoz, csak azóta ért fel saját nagyságáig, mióta tudomást vett erről a tragikus 
helyzetről s épp ez az, ami megengedi a hősiességet. A meredek hegy gerineén 
vagyunk, mely elválasztja egymástól korunk legbátrabb szellemeit. De itt 
egy természeténél fogva nyugtalanító kérdésbe botlunk. Mit akarunk valójá
ban mondani akkor, amikor a hősiességnek önértéket tulajdonítunk? Nyil
vánvalónak látszik előttem, hogy ez az érték bizonyos rajongással, felmagasz
talással s teljesen egyéni érzelmekkel kapcsolatos; amire a kereső rá fog 
bukkanni. Most már semmi érvényes és tárgyilagos okunk sincs arra, hogy 
a hősiesség felmagasztalását más ilyenféle felmagasztalás fölé, például az 
erotikus fölé helyezzük. Ezt a rangfokozatot csak úgy lehetne igazolni, ha 
az ember egész más szemlélésrendet iktatua közbe, ami semmitsem látna a 
hősiességben, sem a felmagasztalásban : például a társadalmi utilitarizmust. 
De amikor az ember erre a területre lép, ellenkezésbe kerül a nietzschei gon
dolattal, amiből kiindult; következetes Nietzsche-hivő számára a társadalmi 
hasznosság elve bálványkép, tegyük hozzá: igen alacsonyrendű. Szívesen 
elismerem különben, hogy oly könyvben, mint a "Condition humaine" a kö
nyörületesség megcsillan két vagy három helyen, de csak mint egy másik 
világról érkező gyenge fénysugár. 

Úgy gondolom, csak ügyes kitéréssel lehet a hősiesség s szeretet össze
kötésének még csak látszatát is elérni, mert ez a két fogalom összeférhetet
len, kivéve egyetlen esetet, a mártírét. Ezt a szót: mártír, legpontosabb 
értelmében használom: azaz, mint tanu. De oly filozófiában, mely a vissza
utasítás tengelye körül forog, nem tudnánk helyet szorítani a tanubizony
ság problémájának, mert ez azzal a felsőbbrendű valósággal áll kapcsolatban, 
akit imádás közben ismerünk el. 

A tanubizonyság fogalmának aláértékelése 

Mint annyi más fontos fogalom, a tanubizonyság is valóságos aláértéke
lési folyamaton ment keresztül. Ha kiejtjük ezt a szót: tanubizonyság, akkor 
az a fogalom asszociálódik hozzá, hogy résztvettünk valamilyen esemény
ben, s arról be kell számolnunk. Igyekszünk az esettel kapcsolatban úgy 
gondolni önmagunkra, mint valami hangfelvevő készülékre, hogy e készülék 
adatai alapján adjuk elő tanuskodásunkat. Ezáltal elfeledjük, hogy a tanus
kodás lényege a bizonyságtétel. Mit jelent bizonyítani 1 nem csak konstatálni, 
nem is csupán állítani valamit. A bizonyságtételben megkötöm magam, mégis 
szabad maradok; kényszer hatása alatt adott bizonyságtétel értéktelen lenne, 
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önmagát tagadná. Ebben az értelemben a bizonyságtétel, a szabadság, s a. 
szükségesség legbelsőbb, legmisztikusabb egyesülését valósítja meg. Nincs is 
lényegében emberibb dolog, mint ez ; mert a mélyén ott rejtőzik egy tény 
felismerése, de ugyanakkor valami egészen más is. Ha bizonyítok, tényleg ki
jelentem ipso facto, hogy önmagam tagadnám meg, igen, hogy megsemmi
sülnék, ha kétségbevonnám azt a tényt, azt a valóságot, melynek tanuja 
voltam. Ez a tagadás lehetséges különben, úgy mint tévedés, mint ellent
mondás, mint árulás, valóban az is: árulás. Rendkívül fontos lenne be
mutatni, mennyire lehetséges fejlődés a tanubizonyságban. Valóban, szellemi 
értéke mind tisztábban bontakozik ki akkor, amikor láthatatlan valóságokra. 
vonatkozik, melyek nagyon is távoliak ahhoz, hogy oly nyers, kényszerítő,
közvetlen nyilvánvalóságokkal imponáljanak, mint az érzéki észrevételek. 
Olyan paradoxonnal állunk itt szemben, amire nem lehet eléggé felhívni a 
figyelmet, azaz: hogy a transzcendens valóságok, melyekre a vallási bizony
ságtétel vonatkozik, úgy jelentkeznek, mintha feltétlenül szükségük lenne 
még egy annyira alázatos, olyan nyomorult tanura is, mint a hívő. Semmi
sem tünteti jobban elő a tanuságtételnél azt a polaritást, azt az értelmetlen, 
vagy inkább értelem-feletti polaritást, ami a hit legmélyén rejtőzik.

Hit és bizonyságtétel 

Tényleg, a hit és bizonyságtétel közöttí belső kötelék teljes fényben 
ragyog, akkor is, ha nem iktatjuk közbe a híven tolmácsolás fogalmát. Nincs 
hit hűség, következetes kitartás nélkül! A hit nem önmaga által lesz a lélek 
mozgásává, felhevültséggé, elragadtatottsággá; a hit örökös bizonyságtevés ! 

Mégegyszer vissza kell fordulnunk a hitetlenek felé. Nem hajtja-e őket
ellenállhatatlanul valami, hogy azzal a kérdéssel szakítsanak félbe bennün
ket, amihez mindmegannyiszor ragaszkodtak az örökös küzdelem folyamán : 
"Mit csináltok ti azokkal, akik csak a velük történt igazságtalanságokról, 
szenvedésükről s a látott visszaélésekről tanuskodhatnak 1 Hogy tanuskod
hatnak ezek felsőbb valóságok érdekében 1" Itt, ez esetben meg a rossz pro
blémájába botlottunk bele. Erre a kérdésre részben válaszoltam már, de 
szeretném mégis megjegyezni, hogy a "nagy tanuk" nem a világ boldogjai 
közül toborzódtak, inkább szenvedőkből,üldözöttekből.Ha van valami tanul
ság, ami az emberiség szellemi tapasztalataiból parancsolóan következik, 
akkor az az, hogy a hit kifejlődését gátoló legnagyobb akadály, nem a sze
rencsétlenség, hanem épp ellenkezőleg: az elégedettség. Van valami belső
rokonság a halál és az elégedettség között. Bármely területen, de különösen 
szellemin, egy elégedett lény, aki maga is hangsúlyozza, hogy mindene meg
van, már a felbomlás útján áll. Igen gyakran az elégedettségből születik a 
taedium vitae, oly titkos undor, ami egy bizonyos órában mindnyájunkat 
elfoghat, s ami a lehető legfinomabb szellemi korrupció egyik faja. 
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Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogya hit mellett bizony
ságtétel következéskép erkölcsi dolorizmus is. Mert van még benne valami, 
ami az elégedettségtől távol áll, ami nem rémület, hanem öröm. A pogány
kodó keresztény kritikusok nem is gyanítják ezt; félreismerték azokat a 
belső kapcsolatokat, melyek az örömöt a hittel, a reménységgel, a dicsőítő,
s tanuskodó lélek háladatosságával összefűzik. Folytatni kellene, de új 
alapokra fektetve a bergsoni különbségtevést, zárt és nyitott közt, Az elége
dettség csak négy fal között élhet, zárt térben; az öröm kitárul a nyitott 
ég felé, mert lényegében sugárzás, hasonló a fényhez. De ne fogadjunk el 
könnyelműen egy térbeli metafizikát : mert a nyitott és zárt közötti különb
ségtevés csak a hittel kapcsolatban kap igazi értelmet; még mélyebben : 
a szabad cselekvőképességgelkapcsolatban, ami által a lélek elfogadja, vagy 
nem, az őt minden pillanatban újjá teremtő legfelsőbb végek létezését, aki 
képessé teszi oly belső és transzcendens élmények befogadására, melyek nél
kül csak porszem. 

Kenyeres László fordítása. 
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