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Northrop Frye

UGRÁS A SÖTÉTBE*
Pásztor Péter fordítása

Lectio: Jób 29 
Kolosse 3

Textus: Salamon bölcsessége 18, 14-16

A Salamon bölcsessége könyvében, a tizennyolcadik fejezet tizennegyedik-tizenhato
dik versében ezt olvassuk: „Mert mikor az csendesség mindeneket elfoglalt volna, és az éjsza
kának fele elmúlt volna, az Te Mindenható beszéded mennyből, az királyi székből mint egy erős 
hadakozó az veszedelmes földre alá jöve. Az te bizonyos parancsolatodat mint egy jeles fegyvert 
hordozván, mindeneket halállal megtölté, egyfelől az eget érvén másfelől a földön járván.”

Bizonyosan azzal kell kezdenem, hogy megmagyarázom, miért éppen ezt a különös 
igeszakaszt választottam adventi prédikációm alapjául. A Salamon bölcsességének ele
je  arról beszél, hogy a bölcs ember az Isten kormányozta világ ismeretének örvend. 
Ám ahogyan az elbeszélés megy tovább, egyre inkább egzisztenciálisan fogja fel a böl
csességet, mint ami cselekszik a történelemben, és beleavatkozik, gyakran forradalmi 
módon. így tehát a bölcsesség felfogása itt is, mint minden más bölcsességkönyvben 
a héber hagyományban, a Szophiától a Logosz irányába halad, a tárgyi világ megérté
sétől annak tudata felé, hogy isteni erő hatol a világba, és azt megváltoztatja. A könyv 
utolsó része az Egyiptomból való kivonulásnak, a szerző szemszögéből minden törté
nelem legfontosabb cselekményének allegorikus magyarázata, és textusunk az exo
dust magát kísérő eseményekről szól: a páskáról, az egyiptomi elsőszülöttek lemészár
lásáról, illetve Egyiptom és Izrael végső elkülönüléséről. Később az evangéliumok 
szintén a kivonulástörténet összefüggésében mondják el Krisztus életének történetét: 
születése Mózes születésének felel meg, megkeresztelése a Vörös-tengeren való átke
lésnek és így tovább. Vagyis mindabból, ami az Újtestamentumot megelőzi, ez az ige
szakasz áll a legközelebb Lukács híres passzusához a születésről: „Valának pedig pásztorok 
azon tartományban, kik künn a mezőn hálnak vala, és vigyáznak vala éjszakán az ő nyájok 
mellett. ”

Na persze a kedves, idilli, pásztori Lukács, aki oly mértékig megragadta képzele
tünket és megnyerte szívünket, egészen más hangot üt meg, mint a felolvasott szakasz. 
A keresztyén költők, akik nem győzték hangsúlyozni az augustusi béke pillanatát, a 
Janus-templom kapuinak bezárulását, mely jelezte, hogy minden háború véget ér a 
béke fejedelmének születésekor, Lukácsot követték, amidőn Krisztus születését a 
csend és a nyugalom légkörével vették körül. Csakhogy a születéstörténetnek egyéb 
változatai is vannak, melyek arra emlékeztetnek, hogy Isten igéje kard is meg a béke 
eszköze is, hogy családokat szakít szét, és országokat dönt romba. Az Újtestamentum
ban a születés történetét három elbeszélésből ismerjük. Az egyik a Mátéé, ő vonultatja 
föl a bölcseket, a második a Lukácsé, ő számol be a pásztorokról, és a harmadik, talán 
a legkorábbi, a Jelenések könyvének tizenkettedik fejezete, amely azt írja le, hogy egy

* Elhangzott a Victoria College kápolnájában 1971. december 12-én.
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riadt asszony miként ad életet a Messiásnak a pusztában, és egy sárkány mint áll előtte, 
készen, hogy felfalja a megszületendő gyermeket.

A keresztyén piktorok ragyogó képeket festettek arról, hogy királyok -  katonák, 
szolgák és kísérők hada élén -  drága ajándékokkal vonulnak a gyermek Krisztus elé. 
Máté azonban semmiféle királyokról nem beszél, csupán annyit mond, hogy „bölcsek” 
érkeztek Betlehembe, hogy az isteni gyermek születése felől kérdezősködjenek, majd 
titkon kiszöktek az országból, nehogy Heródes végezzen velük. Heródes uralkodása 
idején számos gyilkosság és mészárlás történt, az egyik, „a betlehemi gyermekgyilkos
ság”, amely Krisztus születését kísérte, halhatatlanná vált. A legenda úgy tudja, He
ródes tulajdon fia is odaveszett, és amikor Augustus császár hírét vette a mészárlásnak, 
megjegyezte (utalván arra, hogy Heródes nem zsidó létére szigorúan betartotta az 
étkezési előírásokat): bizonyára biztonságosabb Heródes disznajának lenni, mint fiá
nak.

Ami pedig magát Augustust illeti, még ha uralma némi békét hozott is, ez csupán 
a kimerülés békéje volt a szörnyű polgárháborúk sora után, amelyekben az éppen 
győztes alaposan megtizedelte az éppen vesztes felet. Krisztus születése után alig né
hány évvel egész római légiókat kaszaboltak le a germán erdőkben, ami arra figyel
meztetett: a birodalom határán túli törzsek készülődnek, és csak a pillanatot várják. 
Ha a szónak abban a technikai értelmében, hogy nem voltak hadjáratok, beköszöntött 
is a béke, ez semmit nem enyhített a szegények nyomorúságán. Amikor Lukács azzal 
kezdi elbeszélését, hogy Augustus császár kiadta parancsát, mind az egész világ meg- 
adóztattassék, látnunk kell, hogy ez a rendelet olyan iszonyú súllyal nehezedett a sze
gényekre, amelyet aligha foghatunk föl mai ésszel, akárhogy panaszkodjunk is az adók 
miatt. A birodalom rabszolgáinak java része azok közül került ki, akik éppúgy nem 
tudták kisajtolni magukból túlméretezett adóikat, mint megfizetni tartozásaikat, me
lyeket harminc-ötven százalékos kamat terhelt. Vér, rémület, nyomor, megaláztatás -  
ugyanúgy elválaszthatatlan az első karácsonytól, mint ahogy a mostanitól sem lehet 
elválasztani Bangladest vagy Kambodzsát.

Az egyházi naptár ezért iktatja karácsony elé advent időszakát, ezt a komor, töp
rengő és rosszat, fenyegetést, halált sejtető időszakot. A legtöbb tragédia arra figyel
meztet, hogy a siker és a jómód sokkal inkább az illúziókat erősíti, semmint a valóság 
tudatát, és a Biblia a békére meg a szabadságra rendszerint mint múltbeli állapotra 
utal, ahogyan a ma esti, ószövetségi lectiónkban, a Jób könyvében is, vagy jövőbelire, 
ahogyan az újszövetségi páli lectióban olvastuk. A vér és a rémület helye nem az egyet
len hely, ahol Istent meg lehet találni, de az egyetlen, ahol Isten megszülethet. Mert 
Isten születése szükségképpen összefügg Isten haragjával. Isten haragja nem holmi 
elaggott kísértet égi toporzékolása. Isten haragja kinyilatkoztatás az embernek: poklot 
teremtettél az életedből a földön. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus a halálával 
megenyhítette vagy kiengesztelte az Atya haragját, ezen azt értjük, hogy Krisztus ke
reszthalála lehetővé teszi az embernek, hogy mást is lásson, ne csak a poklot. Többnyire 
azonban az ember félelemmel felel Isten születésére, ahogyan Blake mondja:

„Am ha a Babát meglelik,
Fél az egész táj, s így kiált:
»Itt a Baba! Megszületett!«
És menekül, ki merre lát.”*

A lélekutazó. Tellér Gyula fordítása.
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Adventét előbb-utóbb mégis követi a karácsony, és ezzel fölmerül a kérdés, vajon 
hogyan lett a karácsony keresztyén ünnep. Rejtélyes, máig megválaszolatlan kérdés. 
Először is a születéstörténetek viszonylag későn keletkeztek: a legkorábbi evangéliu
mok, a Márké és a Jánosé, a felnőtt Krisztus megkeresztelkedésével kezdődnek. Mi 
több, éles ellentétben a passióval, amely történetesen pontosan egybeesik a zsidó pás- 
kaünneppel, az Újtestamentumban nincs semmilyen utalás Krisztus testi születésének 
idejére. A keresztyénség, úgy látszik, megelégedett azzal, hogy más vallásoktól, a mith- 
raizmustól és egyebektől vegye át a téli napforduló ünnepét. Ha ez igaz, ez az egyetlen 
fő keresztyén ünnep, amely a bibliai hagyományon kívülről származik.

Ebből jó  is meg rossz is fakadt. Jó , hogy a karácsony kapcsolódási pontot jelent a 
keresztyénség és más vallások között. Rossz, és természetesen ez a nyilvánvalóbb, hogy 
a karácsony lényegében véve mindig is világi ünnep maradt, a keresztyénségjószeré- 
vel csak amolyan jogcím nélküli jóhiszemű lakóként bitorolja. A társadalom mai fej
lődésével pedig a világ elsötétülésétől való félelem, a félelem, hogy a nap talán nem 
kel föl soha többé, ami az eredeti napfordulóünnep központi eleme volt, termé
szetesen kiveszett belőle. Helyét ma a túltermelő társadalom hisztérikus aggodalma 
tölti be, hogy vajon a karácsonyi vásárlás hajtóereje fönntartja-e a kereskedelmi kör
forgást még egy éven át. Ilyen közegben az eredeti ünnep érzését még nem keresztyén 
formában is nehéz visszahozni. Sötétben könnyű meglátni a fényt, és amikor meglát
juk, többnyire örömmel és szeretettel fogadjuk. Annál nehezebb meglátni a valódi 
fényt a csillogás, a millió ragyogó fémfelületről tükröződő káprázat világában.

A világi karácsony ideológiája mai formájában Viktória és Albert kori német ro
mantikus ügy, a Dickens-regények, a szülőközpontú nagycsaládok, a postabélyegre- 
form, a Mendelssohn- és Wagner-féle esküvői indulók kultúráját tükrözi. A reklámok
ban persze minden ideológia olyasvalamire mutat, ami már nem létezik, ha ugyan 
valaha is létezett, ma azonban, az antiregény és a bömbölő rockzene korában, a család 
és a postarendszer széthullásának idején ez a szakadék túl nagy. Olyan társadalomban, 
amelyben a nagy, boldog család egybegyülekezése inkább ok a neurózisra, mint az 
ünneplésre, talán át kellene alakítani az egész karácsonyi ideológiát ahhoz, hogy fenn
maradjon.

Akárhogy is, a mai világi karácsony valójában újévi ünnep: Mikulás képviseli az óév 
szellemét,* míg az újat homályosan a kisdeddel azonosítjuk. Az azonosítást persze nem 
erőltetjük, mert ebből azt a kínos következtetést kellene levonnunk, hogy Krisztus szü
letése és Mikulás halála ugyanaz az esemény. Ha egyszer azonban elfogadjuk Isten és 
ember azonosságát, azt az elvet, hogy Isten az emberben az emberi lét korlátai között 
cselekszik, és hogy az emberben rejlő istenséget a szenvedéssel és a béketűréssel, nem 
pedig a jómóddal kell társítanunk -  ha ezt egyszer elfogadjuk, akkor vége a jóságos 
gondviselésnek, aki mindenféle jóval halmozza el a szeretett középosztályt, és idővel 
eljut majd az emberiség kevésbé szerencsés feléhez is, aki, Himnuszunkkal szólva, 
minket és jelképeinket megáld, mindenki más politikáját pedig összezavarja, és aljas 
praktikáit meghiúsítja.** Ez az Isten meghalt, nem mintha valaha is élt volna.

Ezzel ismét eljutottunk a karácsony jó  oldalához, a közösséghez, melyet a keresz- 
tyénség és más vallások között teremt. Eredendően közös az érzés a római Saturnali- 
ával, a decemberi ünneppel, melynek során az urak kiszolgálták rabszolgáikat, meg

* Az angolszász világban Mikulás (Santa Claus) hozza az ajándékokat karácsony éjjel.
** A brit himnuszról van szó, hiszen Kanada brit domínium: „Confound their politics /  frustrate their knavish 
tricks.”



Northrop Frye: Ugrás a sötétbe • 799

emlékezvén az aranykori egyenlőségről, melyet Saturnus szimbolizál. Üres, tehetetlen 
rítus volt ez csupán, mely szimbolikusan elmondta, hogy a rabszolgaság egész rend
szere, amelyre a római társadalom épült, rossz. Közös az érzés a zsidó Hanukka-ün- 
neppel, mely ama hit templomának felszentelésére emlékeztet, amely kétezer éven át 
kitartott temploma nélkül. Közös az érzés a Yule-lal* s világi karácsonyunk más előz
ményeivel, ahogyan ezt az ünnepet megüli az a társadalom, amely bármennyire ér
zelgős és nyájszellemű is, még mindig van benne sok jóakarat és valódi békeszeretet.

A keresztyénség legfontosabb erényének mindig is a hitet, a reményt és a szeretetet 
tekintették. Hinni annyi, mint adott közösséghez igazodni: a hit határoz meg bennün
ket mint keresztyéneket, zsidókat, muzulmánokat vagy marxistákat, és következés
képp kizárólagos is. Minthogy ez az erő formálja a közösséget, hallatlanul hatékony: 
ez hozza létre a világ minden nagy teljesítményét. Egyik beszédében Mao Ce-tung azt 
a mesét hozta fel példázat gyanánt, hogy egy ember el akart mozdítani egy hegyet, 
de hát egyszerre csak egy lapátnyit tudott odébb hajítani belőle. Nem csüggedt azon
ban, s azt mondta magában, egyszer majd a gyerekei, az unokái, azoknak a gyerekei 
elhordják a hegyet. Az Istennek olyannyira megtetszett ez az eltökéltség, hogy egy 
napon az ember arra ébredt, hűlt helye a hegynek. Ezt Mao természetesen így ma
gyarázta: az igaz Isten a munkásosztály szervezett akarata. Érthető az isteni és az em
beri akarat ilyesfajta azonosítása; imponáló is lehet, hogy ama keresztyén elvet vissz
hangozza, hogy a hit hegyeket tud elmozdítani. Az a bökkenő, hogy valódi kapcsolat 
az isteni és az emberi akarat között csak nagyon ritka és különleges összefüggésben 
jön  létre. Az ember ugyanis ideje nagy részében őrjöngő majomként viselkedik, mint
hogy részint az is. És a hit erénye, bármily erős is, a benne rejlő kizárólagosság miatt, 
rossz irányba is terelheti, a gyűlölet felé, a szeretet helyett.

A hitet, amely gyűlöletté torzul, Isten nem fogadja el, de még csak el sem ismeri, 
legalábbis ezt mondja az evangélium: „Akkoron pedig választ teszek nékiek: Soha nem is
mertelek titeket. ”** A keresztyén hit semmivel nincs jobb helyzetben más hitnél. Ez a hit 
teremtette a keresztyén civilizációt, amely sok ezer éven át uralta a világot az Atlanti
óceántól a Kaukázusig, és a modern világnak most is az egyik legnagyobb ereje. De 
bármily óriási is a keresztyénség teljesítménye, elég egy felületes pillantást vetni tü
relmetlenségére, az üldözésekre, „vallás”-háborúira, bigottságaira, hogy napnál vilá
gosabban lássuk: nem ez az Isten országa, Jézus nem erről beszélt.

Az igazi kapcsolódási pont a keresztyénség és a világ többi része között, melyet a 
karácsony jelképez: a remény. Szeretet nélkül a remény éppoly gyenge, mint amilyen 
erőszakos a hit szeretet nélkül. Am a remény választja el azokat, akik az ugrást a sötétbe 
a végnek látják, azoktól, akik új kezdetnek. A Karamazov TESTVÉREK-ben Iván elő
adja Aljosának mindazt a kegyetlenséget és nyomorúságot, amit a korabeli Oroszor
szágban meg kellett élni. Mindez Ivánnak azt bizonyítja, hogy Isten nem létezik és 
nem is létezhet; Aljosának pedig épp az ellenkezőjét, hogy létezik és léteznie kell. Én 
azonban most nem Isten létén vagy nemlétén kívánok eltűnődni, hanem a remény 
létén. A remény, gyakran csak a remény választja el a világ Aljosáit az Ivánjaitól, és,

* Ősi pogány angolszász téli napfordulói ünnep. Gyakran ma is szokás szenteste Yule-tuskót égetni, azaz 
az új tüzet meggyújtani.
** A világosság kedvéért érdemes a teljes igeszakaszt idéznünk: „Sokan mondják nekem ama napon, Uram, 
Uram, nemde nem a te nevedben tanítottunk-é, és nem a te nevedben uztünk-é ördögöket, és a te nevedben sok hatalmas 
dolgokat cselekedtünk-é? Akkoron pedig választ teszek nékiek: Soha nem ismertelek titeket, távozzatok el tőlem, 
álnokságnak cselekedői.” (Mt 7,22-23.) (A fordító jegyzetei)
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miként Dante látta, akik állandó lakhelyül a poklot választják, elsőnek a reményről 
mondanak le.

A textus befejező részében ezt olvassuk: „egyfelől az eget érvén, másfelől a földön já r
ván”. 1969-ben, amikor a Hold-expedíciókat néztem, nekem a legizgalmasabb pilla
natnak nem maga a Holdra szállás tűnt föl, hanem a két korábbi utazás, amikor az 
űrhajósok megkerülték a Holdat, és a „jó föld”, ahogy nevezték, eltűnt a szemük elől. 
Ebben a pillanatban elénekelték azt a keresztyén dicséretet, amely a Genezis kezdő
soraira épül. Elsőként ők nem láthatták a Földet, amelyből vétettek, és azzal, hogy 
éppen ezt a dicséretet énekelték, azt az alapelvet rakták le, hogy az emberiségnek az 
igazán nagy lépést itt a Földön kell megtennie. Az emberi élet igazán jelentős esemé
nyei észrevétlenül játszódnak le. Az egyiptomi történelem mit sem tud Izrael kivonu
lásáról; a római mit sem tud Krisztus születéséről; 1971 mit sem tud arról a lelki va
lóságról, amely éppen formálódik. A salamoni bölcsesség látomásának hadakozó an
gyalát nem nehéz látnunk: háború van a Közép-Keleten, háború a Közel-Keleten, há
ború a Távol-Keleten, Amerika, a demokrácia bajnoka elveszti vezető szerepét, a mi 
tulajdon országunkat pedig az összeomlás fenyegeti. Nincsen semmi új a romlás ilyen 
jeleiben; ezt a képet festette a világ jóval Krisztus ideje előtt is, ezt festi négy-ötezer 
éve már. Mégsem mindegy, hogy csak ezt látjuk-e, vagy látjuk benne terjedő árnyékát 
annak az erőnek, amely értünk harcol. Ez utóbbi látomás teremt az adventi sötétségből 
tündöklő fényeket, e fények pedig az Isten dicsősége, aki az ember is, aki folyvást szü
letik, és folyvást meghal, de meg mégsem születik, a halál utol nem érheti.

VALÓSÁG ÉS BIZONYOSSÁG*
Pásztor Péter fordítása

Lectio: Prédikátor 12 
Textus: Zsidók 11,1

A Zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy a hit „a reménylett dolgok valósága**  és 
a nem látott dolgokról való bizonyosság”. Akár a hit meghatározásának is tekinthetnénk 
ezt, de szerintem aligha az. O ugyanis tudta, hogy a meghatározások többnyire rosszul 
világítják meg a dolgokat. Inkább csak körülhatárolt egy általános területet, és valahol 
azon belül megtaláljuk, hogy mit is ért hiten. Feltűnő, hogy amikor azt mondja, hogy 
a hit a reménylett dolgok valósága, a hitet a reménnyel hozza összefüggésbe, ami Pálra 
emlékeztet, aki szerint a három legfőbb erény: a hit, a remény és a szeretet. A Zsidók
hoz írt levelet nem Pál írta, de a két szerző gondolkodásának szerkezete igen hasonló.

A keresztyén egyház évszázadokon át ragaszkodott hozzá, hogy a hit, a remény és

* Elhangzott a Harvard Egyetem templomában 1974. november 17-én.
** Frye rendszerint a Jakab király-féle Bibliát használja, és ott „valóság” helyett „szubsztancia” áll, de 
minthogy ezen Frye elsősorban „valóságot” ért, a fordításban meghagytam Károli változatát. (A fordító 
jegyzetei)



Northrop Frye: Valóság és bizonyosság • 801

a szeretet „teológiai erény”: nem az ember természetéből fakad, mondta az egyház, 
hanem a keresztyénség ismeretéből. Alig hiszem, hogy ma bárki is állítaná, hogy a 
keresztyén hagyományon kívül senki sem értheti meg vagy gyakorolhatja a hit, a re
mény és a szeretet erényét. Az egyház másik állítása azonban igaz: a hit, a remény és 
a szeretet nem az ember természetéből fakad. Születésünknél fogva nem szeretünk, 
hanem érzelgősek és nyájszelleműek vagyunk, üvöltve követeljük a szeretetet. Szüle
tésünknél fogva nem a remény, hanem a túlélés ösztöne vezérel bennünket. Szüle
tésünknél fogva bizonyosan nem hiszünk, hanem hiszékenyek vagyunk, rászedhetők 
és babonásak.

Ha valamit kritikátlanul, „hitünk” miatt fogadunk el, ez hiszékenység. William 
James a „hit akarásáról” beszélt, és arról, hogy a lehető legtöbb mindent el akarunk 
hinni. Ez valójában a hiszékenység akarása. Életünk némely pontján mindannyian 
úgy érezzük, hogy hinnünk kell valamiben, ami túlmutat érzékeinken és értelmün
kön, nem feltétlenül vallásos dologban, hanem valamely komoly értékben, mint a de
mokrácia, a társadalmi forradalom vagy a szabadság. Ám tízből kilenc esetben, amikor 
ide jutunk, egyenesen a gyerekkorunkba térünk vissza, és azt a biztonságot meg vé
delmet keressük, amit megkaptunk vagy megkapni véltünk, amidőn szüleink vagy a 
tanár, az, akiben megbíztunk, elmagyarázta a dolgokat.

Ismertem egy lelkipásztort, akitől megkérdezték, hogy mit szól Jónás és a cethal 
történetéhez. Azt felelte, ha a Biblia azt mondaná, hogy Jónás kapta be a bálnát, azt 
is elhinné. Úgy látszik, az az érzés hajtotta, hogy akár a cethal nyelte le Jónást, akár 
Jónás a cethalat, különleges erény birtokosa az az olvasó, és különleges jutalom vár 
rá, aki kész bevenni mindkettőt. Ez jellemző arra, amit általában hitnek nevezünk: 
lényegében véve passzív szemlélet, mely a bevett hatalomhoz igazodik. Ha pedig el
lentétben áll mindazzal, amit érzékeink és értelmünk mond, annál jobb: hitünk ha
talmas erejét bizonyítja. Ez a fajta hit minden téren hat, nem csak a vallásban. Ismer
tem baloldaliakat, akik váltig állították, hogy a sztálini Oroszországban nincs rémura
lom, vagy ha van, annál jobb. És ismertem jobboldaliakat, akik azt állították, hogy a 
megboldogult Joseph McCarthy egyetlen ártatlan embert nem üldözött, vagy ha igen, 
annál jobb. És minél inkább cáfolta nézetüket a legnyilvánvalóbb bizonyíték, annál 
inkább ragaszkodtak hozzá. Ismertem olyan egyetemi hallgatókat, akik meg voltak 
győződve róla, hogy az Özönvíz idején Isten külön csodával a halakat is elpusztította, 
minthogy azok képtelenek megfulladni. Olyan hallgatókat is ismertem, akik egész val
lási hagyományukat elvetették, de valósággal megdöbbentek, amikor a csillagjóslással 
kapcsolatos kétségeimről beszéltem. Ez a fajta hit nem erény: ez elmebaj.

A Zsidókhoz írt levél szerzője vajon mit ért azon, hogy a hit a reménylett dolgok 
valósága, vagy ahogy a Jakab király-féle Biblia mondja, szubsztanciája? Az eredeti gö
rög szó hüposztászisz, ami annyitjelent, hogy mélyen fekvő, mint a fundamentom. Szár
mazékosjelentése a bizalom, és Pál valóban ebben az értelemben használja, de egészen 
más összefüggésben. Ennek alapján néhány mai bibliafordítás így adja vissza ezt az 
igét: „a hit a remélt dolgok biztosítéka”. Ezzel azonban megint csak ugyanoda jutunk: 
a hitet a vágyakozás szintjére fokozzuk le. A Jakab-féle Biblia, mint ilyen esetekben 
általában, helyes: a hit a remélt dolgok szubsztanciája, vagyis lényegi természete, el
sődleges valósága, jelenvalóvá tétele.

A lényeg az, hogy kétféle valóság van. Van egyszer a kinti valóság, és van az, amit 
belőle alkotunk. Van a külső világ valósága, amely születésünknél fogva adott, amelyet 
ismernünk muszáj, a kemény valóság, amelybe nap mint nap belebotlunk. A városok,
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kertek, könyvek és festmények valósága azonban más. Valami, ami először sehol sincs, 
de létrejön az ember energiája vagy teremtőereje nyomán. Szerintem a szerző erről 
a második valóságról beszél, amelyet önmagunknak teremtünk. Ha a festőre és fest
ményére gondolunk, közelebb kerülünk a szerző gondolatához. A kép annak szubsz
tanciája, amit a festő remélt. Minden bizonnyal jobb képben reménykedett. Mind
annyian jobb dolgokban reménykedünk, mint amilyeneket meg tudunk valósítani. A 
hit azonban annak megvalósítása, életre keltése, amit valóban elérhetünk.

Igaz, sokféle és zavaró értelemben használjuk a hit és a hinni szót. Példának okáért 
szokás ilyeneket mondani: „Boston, azt hiszem, Massachusetts államban van”, holott 
ezzel csak azt jelzem: tudományos kutató vagyok, és gyűlölöm bevallani, ha bármit 
tényként ismerek. Ha pedig ezt mondom: „Azt hiszem, Nixon helyesen tette, hogy 
lemondott”, nem hitemet fejezem ki, hanem véleményt mondok. Az ilyen pongyola
ságok miatt aztán nehéz megértenünk az olyan írót, mint a Zsidókhoz írt levél szerzője, 
aki nagyon pontosan fogalmaz. Nem tudást és nem véleményt ért hiten. A teljes sze
mélyiséget igénylő erőfeszítést ért rajta, és ez az erőfeszítés ki- és beteljesíti az értelmet 
és érzéki tapasztalást, nem pedig tagadja.

Ha jó l gondolom, a hit nem az, amikor azt mondjuk, hogy hiszünk, vagy gondoljuk, 
hogy hiszünk, vagy hisszük, hogy hiszünk. Amit igazán hiszünk, cselekedeteinkből 
tűnik ki. A hit az, amit életünkben megvalósítunk, és minden olyan hit, ami nem a 
gyakorlati élet axiómája, merő szellemi ócskavas. Valaki, mondjuk, nem hisz semmi 
másban, csak abban a képességében, hogy csaljon és hazudjék, de az élete éppúgy 
hitének terméke, mint a szenté. Mihelyt megértjük azonban, hogy hitünk alapja a va
lódi cselekvésünk, a szabadság kihívásával szembesülünk. Ha csak abban hiszünk, 
hogy valahogyan boldoguljunk vagy engedelmeskedjünk vagy csupán életben ma
radjunk, jobban tesszük, ha nem is töprengünk hitünkön. De ha valamennyire is ko
molyan vesszük életünket, a szeretetet, a felelősséget, a közösség szolgálatát, tisztáznunk 
kell és meg kell fogalmaznunk hitünket. Talán még meg is kell változtatnunk életünket, 
hogy megfeleljen a hitnek, melyet tisztelünk és a magunkénak akarunk tudni.

Az ilyen hit alapja a remény, és a hit meg a remény úgy kötődik egymáshoz, mint 
a vágy és az akarat. Amiből kiindulunk, az valamiféle látomás az ismertnél jobb álla
potról. Aligha lehetünk orvosok úgy, hogy ne volna valamiféle látomásunk arról, mit 
jelent az egészség az emberi életnek, vagy tanárok úgy, hogy ne volna valamiféle lá
tomásunk arról, mit jelent a tudás és a bölcsesség, vagy szociális munkások úgy, hogy 
ne volna látomásunk arról, mitjelentenének ajobb lakásviszonyok, vagy mitjelentene, 
ha megszabadulnánk faji előítéleteinktől. Lehet, hogy nem vagyunk tudatában, hogy 
ilyen látomásunk van, vagy nem akarunk beszélni róla, de mindenképpen van. Hi
tünk az, amit azért teszünk, hogy ez a látomás világra jöjjön. Bármit teszünk azonban, 
nem éri utol reményeinket, de a fontos az, hogy ne veszítsük el a reményt vagy annak 
a látomásnak a tisztaságát, melyet ez a remény teremt.

Ahogyan a hit a reményből indul ki, a szeretetben teljesedik be. Képzeljünk csak 
el például egy keresztyént meg egy muzulmánt, amint egymással szemben állnak egy 
keresztes hadjárat során. Egyiküknek sincs még csak halvány fogalma sem a másik 
vallásáról, de mindkettő meg van győződve róla, hogy a másiké: teljes, átkozni való 
hamisság; és mindkettő kész meghalni ezért a meggyőződéséért. Valami nincs rendjén 
azzal a hittel, amely abban a vágyban nyilvánul meg, hogy a másikat, aki nem osztozik 
hitünkben, meg akarjuk ölni. Egyszer a mélyen keresztyén író, Jonathan Swift meg
jegyezte, hogy az emberek elég vallásosak ahhoz, hogy öljenek, de nem elég vallásosak 
ahhoz, hogy szeressenek. Ehhez még hozzátehetjük, hogy akik egyáltalán nem vallá
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sosak, ettől még nem gyűlölködőbbek. Az általános elv itt az, hogy ha valami az em
beriség javára Írandó, mindig összekapcsolódik valamivel, ami ostoba vagy gonosz. 
Sirákh fia Jézus, a Bölcsesség könyve szerzője mondja: „Mely fa j  a legméltóbb a tiszteletre ? 
Az emberi. Mely fa j  nem méltó semmi tiszteletre ? Az emberi.”

Nagyon fontos belátnunk, hogy amikor valamilyen hitet, bármilyet, megvallunk, 
bizonyos közösséghez kötjük magunkat. Keresztyén hitünk a keresztyén közösséghez 
köt bennünket; a demokráciában való hitünk nyomán demokráciában szeretnénk élni 
és Így tovább. A hit dolga, hogy segítsen olyan közösséget teremteni, amelyben az em
ber szereti a környezetében lévőt, a felebarátját, ahogy Jézus mondta. Innen aztán 
szeretete kisugározhat mint jóindulat és türelem, amit nevezzünk Így: szeretet távol
ból, szeretet azok iránt, akiket nem is ismerünk, vagy akik más közösségben élnek. 
Amikor különböző hitekkel szembesülünk -  keresztyén, zsidó, marxista, buddhista és 
megannyi más hittel - , ösztönösen is azt gondolhatjuk, hogy csak az egyik lehet igaz, 
s a többi hamis, hacsak nem azt, s ez a valószínűbb, hogy többé-kevésbé hamis mind. 
De mit tudunk igazságról és hamisságról ilyen kérdésekben? Egyedül azt tudjuk, hogy 
ha az egyik ember hite jobb, mint a másiké, ez csupán azért van Így, mert több lelki 
energiával éli meg.

Ezzel pedig eljutottunk a másik dologhoz, amiről a szerző beszél, hogy ugyanis a 
hit a nem látottakról való elenkhosz, bizonyosság vagy bizonyíték. Sok mindent hallunk 
a láthatatlan és nem látott világról a vallásos irodalomban, és gyakran az az érzésünk, 
úgy tartják, hogy a láthatatlan világ sokkal jobb, vonzóbb a magunkfajta érzékeny és 
kifinomultabb embereknek. Az anyagi világról megvetőleg szólni, ez, úgy látszik, a 
biztonságos polgári jövedelem előjoga. Az újszövetségi írók azonban nem ilyen szno
bok. De nem is azonosítják a láthatatlan világot a sötétséggel, valami igazán titokza
tossal vagy ismeretlennel. Inkább úgy gondolnak rá, mint amit nem látnak, de tudják, 
hogy létezik. Ha olyan dolgokra próbálunk gondolni, amelyeket nem látunk, de tu
dunk létükről, elsőnek a levegő ju t eszünkbe. Mármost a Bibliában mindazt, amit a 
lélek világáról mondanak, a levegő valamilyen metaforájával fejezik ki. Isten lelke Is
ten lélegzetét jelenti, melyet a szél jelképez. Azt mondjuk, hogy a prófétákat és a szent 
írókat megihlette a lélek, magyarán szólva: lélegeztek.

Szerintem a levegő metaforája rendkívül fontos a Bibliában, és, úgy gondolom, 
nem azt jelenti, hogy a lélek világa a dolgok valamiféle magasabb rendje, hanem azt, 
hogy olyan, mint a levegő, közvetítő a látható világ számára. Azért látjuk a világot, 
mert nem látjuk a levegőt: ehhez hasonlóan hitünk gyümölcsei azért láthatók, mert 
a hit forrása nem az. Ha látnánk a levegőt, sűrű ködben élnénk, olyan világban, amely
nek se iránya, se formája, se elhelyezkedése nem volna. Az ótestamentumi lectiónkat 
ma reggel a Prédikátor könyvéből vettük, melyet egy agyafúrt, tréfás kedvű, konok 
ember írt. Témája ez: „Felette nagy hiábavalóság, minden hiábavalóság.” A szó, melyet hi
ábavalóságnak fordítunk, azt jelenti, köd, pára, és a prédikátor ezzel jelképezi magát 
az anyagi világot, azt a világot, amelyben mindent tapasztalunk, de semmit nem te
remtünk. Könyvében azt igyekszik megmutatni, hogy miként vészelhetjük át hiába
valóságunk napjait, vagyis hogyan találjuk meg az utat a ködben. Figyelmeztet, hogy 
megannyi dolgunk, amit értékesnek tekintünk, ködbe vész. Erre készüljünk fel, de 
akárhogy is, a dolgokat el kell végeznünk.

Azért figyelmeztet erre, mert ha komolyan vesszük életünket, fölmerül a kérdés: 
Minek teszem ezt? Mi végre a gyötrelem? Miért kínlódom én, miközben mások köny- 
nyedén boldogulnak? Az ilyen kérdéseket a kétely szüli, a kétely hangja, mely ezt 
mondja: semmi egyebet nem tudsz a világról, csak azt, hogy meghalsz, és semmi nem
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marad meg abból, amit teszel. Akik úgy vélekednek, hogy a hit kritikátlan elfogadás, 
azt mondják, a kétely a hit ellensége, le kell gyűrnöd, és el kell némltanod; ha kétség 
támad benned, győzd meg magad, hogy nem is az volt.

Én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Szerintem a kétely semmiképpen nem a hit 
ellensége. Sőt, azt gondolom, hogy a hit termékenyítő elve. Kétségbe vonni mindan
nak értelmét, amit teszünk, ez csupán a józan ész műve. A kétely hangja a józan ész 
hangja: ha valami igaz, az a kétely látomása. Csak éppen nem a teljes igazság. Állandó 
kétely nélkül azonban a hit képtelen mivel szemben meghatározni magát. így van ez 
minden más nem természettől adott erénnyel. A kétségbeesés a remény ellentéte, de 
akik megismerték a kétségbeesést -  a Jób könyve szerzőjétől kezdve napjaink íróiig, 
azok az emberek, akik szembenéztek a semmivel, és látták, hogy a semmi van csak - , 
éppen azok beszélhetnek a reményről. Az emberi test szilárd tárgy, de nagyobb része 
víz. A hit minden bizonnyal akkor szilárd szerves egység, ha csupa kétely és felfüg
gesztett ítélet. Tennyson egy közismert passzusában azt mondja, hogy akkor hiszünk, 
amikor nem tudunk bizonyítani. A lelki életre azonban inkább az ajellemző, hogy akkor 
bizonyítunk, amikor nem tudunk hinni; hogy teremtünk az életünkből valamit, amiről 
mindenki azt gondolja, mi magunk is azt gondoljuk, hogy alighanem bolondság.

Az eddigiekben a hitről nagyobbrészt humanista, világi összefüggésében beszéltem, 
a Zsidókhoz írt levél szerzője azonban nem világi összefüggésben gondolkodik. És ép
pen ez a lényege annak, ahogyan a nem látottakról való bizonyosságot érti. Kinyilat
koztatásra gondol, mely azzal kezdődik, hogy kezdetben Isten megteremtette a 
mennyet és a földet, és úgy érzi, hogy Isten olyanfajta teremtő választ vár az embertől, 
amilyenre ő maga mutatott példát. Azt magyarázza, hogy az ember csak akkor tudja 
hordozni teljes felelősségét, ha Isten maga láthatóvá vált egy emberi életben. Ebből a 
magyarázatból egyebek közt az következik, hogy Isten nem azt a világot teremtette, 
amelyben most élünk. A világot, amelyben élünk, öt érzékünk révén ismerjük meg, 
és minduntalan arra a felismerésre jutunk, hogy érzékeink csupán az önvédelem esz
közei: főként arra valók, hogy kiszűrjék a valóságot, nem pedig arra, hogy beengedjék. 
Van eszünk, de főleg arra használjuk, hogy ésszerűnek tüntessük fel esztelenségein- 
ket. Ezért hagyatkozunk annyiszor megérzéseinkre és ösztöneinkre, olyan indulatok
ra, amelyek az ismeretlenből jönnek, és egyéb ismeretlen felé visznek. Mint látjuk, 
megint ott vagyunk, ahol kezdtük, a hitnek annál a felfogásánál, hogy elfogadunk va
lamit, ami túl van értelmünkön, és túl azon, amit érzékeink révén megtudunk. Most 
azt is láthatjuk, hogy van ebben a felfogásban igazságmag: az alkalmazásakor kerülünk 
megannyiszor tévútra.

Mi történik, ha megpróbáljuk felfedezni ezt az ismeretlen világot, felfedezni, tehát 
tiszta fejjel, nem kábítószerekkel? Szerintem azt találjuk, hogy egészen olyan, mint 
amiről a kábítószerek vallanak, csak kuszán, zavarosan. Vagyis azt fedezzük fel, hogy 
két világ különül el, a jó  és a rossz „utazás” világa, az egyik a jóakaraté, jóságé, őszin
teségé és békéé; a másik a rémületé, kegyetlenségé, az értelmetlen és céltalan rossz
indulaté. Másként szólva a való élet hosszú távon: vagy élet Isten szeretetében, vagy 
pedig élet Isten haragjában. Isten haragja nem holmi elaggott kísértet égi toporzéko
lása. Isten haragja kinyilatkoztatás az embernek, hogy micsoda poklot teremtett és 
teremt magának az életéből a földön. Isten szeretete pedig nem valami fontoskodó 
szülői tervezgetés, amely helyettünk igazgatná életünket, és alattomban beavatkozik 
mindabba, amit teszünk. Isten szeretete kinyilatkoztatás az embernek arról, hogy ha 
igyekszik, élete centrumában megtalálhat valamit, ami nemcsak halhatatlan, hanem 
sérthetetlen is.


