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ISTEN

Isten letét nem hagyományozta-e ránk bizonyságtétel, nem tárja-e
fel a történelem. nem vezet-e rá bizonyítékek tömege. nem világositja-e
meg metafizikai kényszer. nem erőszakolja-e ránk a lelkiismeret benső

sugallata? A természetes rendnek éppúgy igazsága. mint a természetfölöt
tinek. És ha rájöttünk. mí az értéke? Nagyjelentőségű igazság-e. vagy
jelentéktelen? Atfogó igazság-e? .

Feltéve. hogy ezen kivül semmiféle más vallási eszme nem adatott
neked: mégis eleget tudsz már. hogy lelkedet megtelitsed. Egy csapásra
a tantételek egész rendszerének. a birtokában vagy. E szó ..Isten". teo
lógia önmagában. oszthatatlanul egy. tárgyának mélysége és egyszerű

sége által többféleképpen kimeríthetetlen. Amikor elismered Isten letét,
tudásod tartalmában átfogó tény foglal helyet. mely magába zár és ol
vaszt mínden más megfogható tényt. Hogyan tudhatnánk a tudomány
valamely területének egy részét kikutatni és kutatásunkban megállani
az előtt. ami minden rendhez hozzátartozik? Az összes igaz' alapelvek
belőle erednek. minden jelenség beléje torkollik: valóban "az első és
utolsó",

Az Isten individuum. csak önmagától függ; végtelenül tökéletes és
változatlan; szellemi. élő. személyes és jelenlevő: míndenható, mínden
látó, mindentudó: közte és teremtményei között végtelen az űr. Ö az.
.akinek nincs eredete, aki egy örökkévalóságot töltött el önmagával. aki
teremtette és fenntartja a világmindenséget, aki az idők végezetén mínd
nyájunkat megítél. az igazság és igazságtalanság ama törvénye szerint.
melyet Ö maga írt a szívűnkbe, Ö független a törvényektől, amelyeket
adott, bennük tevékenykedve fölöttük áll. Neki kezében van minden,
célja van minden eseménnyel, mértéket szab minden tettnek és igy az
ismeret könyvében minden tudomány tárgyával megvan ci maga saját
kapcsolata; ímádásraméltó, soha ki nem merülö erővel elegyíti bele ma
gát a teremtés minden eseményébe. a természet Ielépítésébe, a világ fo
lyásába, a társadalom eredésébe. a nemzetek sorsába, az emberi szellem
tevékenységébe -- és ezért szükséqszerűen tárgya a tudománynak. sok
kal nagyobb mártékben és különösebben, mint bármi azok közül, amik
a világi müveltség körébe tartoznak.

(1852: The idea of a university, 2.)

Miként keletkezett volna egyébként e csodákkal csordultig telt vi
lágmindenség? Önmagát nem teremthette. Nem teremthette az ember.
mert csak része neki. Minden embernek van kezdete - kellett egy első

embemek lennie, - ki teremtette őt? Az Isten gondolatára a dolgok ter
mészete kényszerit rá minket. El kell ismernünk egy mindenható Te
remtő eszméjét, akinek mint teremtőnek öröktől fogva lennie kell. Nem
lehetett kezdete, különben míként jött volna létre? Különben a kezdeti
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nehézségekkel találnánk magunkat szembe és újból kellene kezdenünk
gondolatmenetünket. A Teremtőnek tehát nincs kezdete. Mert, ha valami
más előtte való által jött létre: miként jött akkor ez a más létre? És így
a teremtök eredményre nem vezető sorát vagy rendjét állapítanánk meg.
amit éppoly nehéz megérteni, mint az emberek végtelen sorát. Továbbá,
ha nem maga a Teremtő volt az. ki öröktől fogva van, akkor lenne egy
lény, ki öröktől fogva volt és egy másik, aki teremtő volt, - ami épp
annyit jelentene. mintha két isten lenne.

Ezek szerint a legcsekélyebb nehézség nélkül. mint szerfölött egy
szerű és természetes dolgot ismeri el elménk, hogy a világ Teremtőjének

nincs kezdete. És ha így van, akkor önmagától való; és ha önmagától
való, akkor nincs alávetve változásnak. Ami önmagától van és örökké
való, az se nem növekszik, se nem fogyatkozik. Az, ami mindig volt és
mindig ugyanaz lesz. Míként semmi másban nincs az eredete, ugyanúgy
semmi más nem zavarhatja és nem érintheti. Minden, ami van. Tőle

ered. Minden dolog függ Tőle és Ö maga független míndentől.

(1849; Discourses eddressed to mixed conqreqetions, 14.)

A külvilágról való első ismereteinket érzékeinkkel szerezzük, az
Úriste:nröl a lelkiismeret által tanulunk először. Ott a mi fejlődő, kifelé
irányuló erős vágyódásunk az, amely a recehártyán érzékelt puszta ké
pek révén - melyek ugyan már önmagukban is egy külsö világot tük
röznek. - arra az általános meggyőződésre vezet, hogy valóban létezik
egy széles, külső világ. Itta lelkiismeret mindig ismétlődő tapasztalataí
azok. melyek minden erőszakolás nélkül egy hatalmasabb lény akaratát
sejtetik meg velünk és egyre világosabban meggyőznek egy legfőbb tőr

vényszerzö létezéséről, kitől az egyes intelmek és parancsok erednek.
Határozottan éppoly jogosult tehát a lelkiismeret egyes tapasztalataiból
egy legfőbb úr mindenkori jelenlétére következtetnünk. mint amily jogos
az érzékek egyes észrevételeiből egy sokoldalú, kűlsö testi és szellemi
világról megbizonyosodnunk .. "

A lelkiismeret nem önmagából veszi erejét. hanem önmagán túlra
nyui valami után és homályosan felismeri döntéseiben, hogy egy maga
sabb hatalom megköti. Bizonyítja ezt a kötelezettségnek és felelősségnek

az az erős érzete, amely döntéseit áthatja. Innét ered az is, hogy mint
..hanq'I-ról beszélünk a lelkíísmeretröl. ""' mint szóról, vagy helyesebben
mondva: mint egy szónak a visszhanqjáról, mei).' jobban parancsol és
köt, mint bármi parancs tapasztalataink birodalmában.

Megvan a felelösséq és, bűn eleven érzése. ha a tett nem is irányult
az emberi társadalom ellen. a meqdöbbenés és csüqqedettséq, ha a tett
pillanatnyilag hasznot hajtott is. a bánat és sajnálkozás, ha a tett a leg
nagyobb mértékben gyönyörködtetett is, az arcpiritó szégyen, ha tanuja
nem volt is.

Ha azonban lelkiismeretünk szavát megtagadva felelősséget érzünk,
akkor ezzel elismerjük. hogy van valaki, akinek felelősek vagyunk,. aki
előtt SZégyenkezünk, akinek ítéletétől félnünk kell. Ha jogtalanságot el
követve bánatos szívvel és könnyekkel szemünkben éppoly levertséget
érzünk. mint amikor édesanyánknak fájdalmat okoztunk. ha valami jó-
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tett után ugyanazt a verőfényes derültséget, ugyanazt a belső megelé
gedettséget érezzük. mintha dicséretét és elismerését vivtuk volna ki:
akkor ez nyilvánvalóan annak. a jele, hogy olyan személyíséq képét hor
dozzuk a lelkünkben. akire szeretetünk és tiszteletünk feltekint. kinek
mosolya boldogít. akihez a szívünk húz, aki előtt mentegetőznünk szük
séglet a számunkra. kinek haragja zavar és servaszt bennünket. Ezek a
tapasztalatok olyneműek bennünk. hogy meqinditójukul szellemi lényt
föltételeznek: kő nem kelt bennünk érzelmet, nincs szégyenérzetünk ló
vagy kutya előtt.

A lelkiismeret tehát ténylegesen felkelti a lélek e kétfajta rezdülé
sét: egyrészt szégyenkezést, sejtelemes félelmet. önvádat: másrészt azt a
mély békességet, a biztonságnak azt a nyugodt érzését és azt a boldo
gító reménységét, amit érzékelhető tárgy. földi lény sohasem kelthet fel
bennünk. A gonosz menekül, ha senki sem üldözi is. Míért menekül te
hát? Honnét az ijedelme? Ki az, akit magányában. a sötétben, szíve leg
titkosabb rejtekében lát?

Ha e tapasztalatok oka nem e világba tartozik, akkor túlvíláqínak,
isteninek kell lennie. A lelkiismeret ténye tehát. amennyiben "parancs",
arra szolgál, hogy egy legfőbb Úrnak és Bírónak. egy szent, igaz, ha
talmas. mindentudó Megtorlónak és Jutalmazónak a képét oltsa lelkünkbe.
és így létoka a vallási életnek...

Istenről és tulajdonságairól tehető elményí tapasztalatainkat alap
elvszerűen jellemzi. hogy legfeljebb árnyak összetételével tudjuk öt fel
fogni, sőt nem egyszer az egyes árnyképeket sem tudjuk összekapcsolni,
mert szemünk előtt folyton ide-oda suhanríak és sohasem áll valamennyi
nyugalmasan előttünk. Értelmi ténykedessel egybefoghatjuk és tudato
san rendezhetjük ugyan Istenről való elképzelésünk különböző elemeit,
ez a rend azonban nem ad szeraléletüknek olyan képet, mely fogva tart
hatná. Róla való képzetünk sohasem egyetlen kép, hanem mindig szám
talan egyes képből áll, melyek mindegyike független a másiktól. A csíl
lagos eget nem tudjuk szemünkkel ~yszerre átfoqní, hanem keletről

nyugatra, majd nyugatról keletre kell 1ordulnunk, az egyik csillagképet
a másik után kell szemügyre vennünk, az egyik nézését abba kell hagy
nunk. hogya másikat láthassuk.

Még sokkal nagyobb fokban áll ez azokról az .élményi ismeretek
ről, amelyeket Isten lényegéről nyerünk. Megismerjük ezt és azt, nem
tudjuk azonban a kettőt képzeletünkben egyesíteni; az egyikre gondolva
a másikat eltünni hagyjuk; a kettő közül egyik sincs teljesen tudatunk
központjában és nem éljük át teljesen, ha erőltetni akarjuk egyszerre
látásukat ...

Törd a fénysugarat színeíre: mindegyik szép, mindegyik gyönyör
ködtethet. Kíséreld meg újra egyesíteni a szineket: talán már csak va
lami nyomorúságos fehéres-szürkét tudsz kihozni! A tiszta osztatlan
fényt csak az ég boldog lakói látják. Idelent mi pótlékul, a fény törese
következtében, csak halvány' vísszfényt látunk,. - elegendőt természe
tesen ahhoz. hogy higgyünk és belemerüljünk. Kíséreld meg a megtört
sugarakat újra egybefogni; nem látsz egyebet. mint titkot! Fogalmak
módjára széttagolhatod. de sohasem nézheted úgy, mint valami képet.
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Meg kell tehát elégednünk azzal, hogy tudatunk Istenét mint élő

lényt, mínt egy .és ugyanazon valóságot ennek vagy annak az isteni
tulajdonságának a nézőpontjából lássuk. Inkább kell türelemmel meg
maradnunk. az Örökkévalóra. Míndenhatóra, Mindentudóra való gon
dolásnál, núnt kutatnunk, milyen az örökkévalóság, mindenütt jelen
valóság, míndentudósáq. Nem szabad sürgetnünk, nem szabad a követ
keztetesek sorát erőltetnünk. mert míndezek, amennyiben netalán helyt
állók, mégis mint a harmat csak cseppenkint szivároghatnak lelkünkbe
.és csak a nyugodt szemlélődés útján, az előzmények lassan haladó meg
értése által nyernek bennünk maguktól alakot.

(1870; An essay in aid of a grammar of essent.)

Míndnyájan valljuk, hogy Ö végtelen. tökéletessége végtelen sok
és Ö végtelen mindegyikben.

A végtelenségnek a megjelenése titok. A természet és kegyelem
titkai nem egyebek, mint a mód, amely szerint végtelensége megmutat
kozik és szellemünkbe behatol. Sokan vannak, akik elismerik ugyan az
Ő végtelenségét. de meghökkennek és nehézségeket támasztanak, ha
végtelensége képzelőerejükkel összecsap és értelmüket szorongatja. Nem
tudják elviselni "a teljességet és a túláradást" , a roppant "zajlást és
bügást" , az isteni tulajdonságok köröskörül hullámzó áradatát. így
azután a Végtelennek határt szabnak, a végtelent saját korlátoltságuk
szerint korlátozzák. a maguk szempontja szerint mérik és a maguk
formái szerint alakitják; és ha ez valamiben kűlönbözík az isteni ter
mészet valamely magában álló tökéletességének vagy kiváló tulajdon
ságának, szeretetének, igazságosságának vagy hatalmának kífürkészhe
tetlen mélyséqétöl és mérhetetlenséqétől, akkor egyszerre megzavarod
nak. elfordulnak és nem akarnak hinni.

Milyen meghitten és kellemesen és mennyire mélységesen a miénk
a láthatatlan levegő körülöttünk! Egyre és egyre belélegezzük s nem
tudunk élni nélküle. Körüliegyezgeti arcunkat. játszik és enyeleg ve
lünk, fáradság nélkül haladunk rajta át, mert engedelmesen kitér lép
teink előtt s készségesen követi nyomdokainkat. De ha hatalmával tör
ránk. uqyanaz a hangtalan fuvallat, kényünknek és kedvünknek imént
még oly engedelmes szolqája, láthatatlan cherubszárnyakkal a messzI
térbe emel s.a következő pillanatban szédítő mélyséqekbe sodor. Vagy
menj a forráshoz, meríts belőle szived vágya szerint kelyhedbe vagy
poharadba. hogy szomjadat csillapítsd. Merő szolgálatkészségre találsz.
míndíq készséges rabszolgára, akár sokat kivánsz, akár keveset, szorn
jadat csillapítani. vagy a világ porától és szennyétöl megtisztulni. De
Vándorolj tovább a tengerpartra s ott azt fogod látni. hogya senkit
nem bántó nedű egyszerre más jelleget öltött. Megbírtál vele, mig eqy
szerű alázatosságában meghajolt előtted, - de ki látja a tenger öblé
ben borzadás nélkül hatalmas kiterjedését? Ki hallgatja rettegés nélkül
a hatalmas hullámzuhatagok reccsenését a parton? Ki érzi rémület nél
kül, amint a víz alatta emelkedik és dagad, magasodik és hatalmasan
inog. maga pedig játékszer gyanánt ide-oda vetődik. teljesen kiszolgál
tatva ama hatalom önkényének. mely idáig társa. sőt rabszolgája volt?

351



Vagy közeled] a lánghoz: meleqít és világit. De ne lépj nagyon közel
hozzá! Ne légy nagyon merész, mert megváltoztatja jellegét. Ez az
elem, melyet oly szép nézni, melynek oly ragyogó a valója, mely oly
íngerlő alakulásaiban, oly lágy és hizelgő rnozqásáhan: a maga leqmé
lyebb és kiszámíthatatlan lényegében hevesnek és ellenállhatatlanul
szenvedélyesnek mutatkozik. Megkinozza, megemészti, hamuvá változ
tatja azt, akinek még kevéssel előbb fényt és életet jelentett.

így van ez lsten tulajdonságaival. Amit tudunk róla, míndennapi
javunkra szolqál, fényt és meleget ad, táplál, vezet, segít, De eredj fel
Mózessel a hegyre és vonuljon el melletted az Isten, vagy állj Illéssel
a pusztában vihar, földrengés és tűz közepette: akkor mínden titokká
és homállyá válik, örvénylő széllé az értelem, őrjítő zűrzavarrá a kép
zelet, dúló viharrá és mindent elborító áradássa az érzelem számáraI
Ekkor jutunk mi emberek ismét tudatára, hogy mi emberek vagyunk és
Ö Isten, és hogy az árnykép, melyben őt a természet mutatja, nem az
ő igazi képe.

így leszünk fogékonyak további fények és további mélységek iránt,
amiket a kinyilatkoztatás tár fel nekünk.

(J849: Discourses addressed to mixed conqteqstions, 15)

Fordította Salacz Gábor

VARÁZSDAL
Széppé, jóvá
varázsollak téged,
ha szívedet
megfogja az ének.
Olyan leszel,
mint a görög szobrok:
időtelen.

sugaras és boldog.

Tavasszal, ha
cseng a kerek ének,
én a réten
tejes-füvet tépek,
gyűrűt fonok
szirmos ujjaidra
és táncolunk
sárgarigó sípra.

Nyáron majd ring
melled, mínt íá lombja,
kis csípoqók
fészkelnek karodba.
S ha úgy látod.
már minden pihenhet,
súgó-zöldre
kifested a csendet.
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És ha ősszel

sirdogál a nyárfa,
ujj aidon
billentyűzöm játszva:
elfut tőlünk

az időknek búja,
amint zenél
a Hold ezüst húrja.

Görög szóval
Eunak nevezlek,
hogyha télen
hullnak a hópelyhek.
Jó csillaggá
varázsollak téged,
nem födhet be
a hó, se a féreg.

Széppé, jóvá
varázsollak téged,
ha szívedet
megfogja az ének.
Olyan leszel,
mint a görög szobrok:
ídötelen,
sugaras és boldog.

Harcos Ottó·


