
SULYOK ELEMÉR

AZ ISTEN'MEGKÖZELÍTÉSÉNEK ÚTJAI
Teológiai könyveket és folyóiratokat lapózgatva egyre gyakrabban találko

zunk minden teológia végső kérdésével: An sit Deus? És ha van Isten, akkor
hogyan tapasztalbatom meg, míként élhetem meg, milyen módon bizonyíthatom?
- hangzanak a tapasztalatokra, tényekre szoktatott 'ember továbbí kérdései. A
kérdések visszhangra találtak a teológia istentapasztalat, Istenélmény. istenbizo
nyítás kifejezéseiben. Első tájékoződásra Wán aggodalmat kelt az istenhít ed
digi egységes, vagy legalábbis annak hitt egészének meghasadása egymástól
egyre távolodó élményre, érzelemre, tapasztalatra, bizonyítékra. Már-már ta
núí lehetünk olyan törekvéseknek, amelyek vagy az egyiket vagy a másikat
akarják erőszakos indulattal előtérbe állítaní. De lehet-e Istenbe vetett élő

hitet egyensúlyvesztés nélkül, a kizárólagosság igényével akár az ész cölopjeíre,
akár az élet felkínálta élmények talajára építeni?

A most említett aggodalmon kívül fel kell figyelnünk egy komolyabb ve
szélyre is. Arra, hogy az ember hajlamos azonosítani egyszeri tapasztalatát,
élményét, vagy akár logikai érveit magával az Istennel. Ha viszont Isten egyenlő

lesz az élménnyel, akkor az élmények árapály jelenségét követni fogja az Isten
be vetett hit. Hasonló sorsra jut az érzés, érzelem ~ Isten azonosítása is. Addig
él a hit, és nem tovább, ameddig az érzelmek Isten felé emelik az embert. -A
tapasztalat és Isten egybeejtese ugyancsak magában rejti a hit megkísérthető

ségét, Mert ha Isten egyszeruen csak egy hang - még ha "vox regis" is - a
létezők össz-hangjában, ha csak egy szín - -még ha a legszebb is - tényvilágunk
sok-saínűségében, akkor létének rnísztéríuma hamarosan megfakul és szinte
észrevétlenül feloldódik az ember életében. Az ún. istenbizonyítások mögött pe
dig az _a veszély bújik meg, hogy Isten bekerül fogalmaink világába, ahonnan
viszont a tapasztalatból 'elvont egyéb fogalmaink tessékelhetik ki. Az azonosí
tás mögött látni valólag ott kísért a kanti fenomenízmus, amely csupán a je
lenséget hajlandó tudomásul venni, de megfeledkezik arról a valóságról, amely
re a jelenség végső soron utal.

Ezen a ponton mutatkozík meg a mindenkori negatív teológia [ogosultsága,
Amikor nagyon bizonyosak vagyunk akár tapasztalatainkban, akár logikai érve
inkben, krédójával arra figyelmeztet: Istenről könnyebb megmondani, hogy mi
nem, mint azt, hogy mi. A tényekhez törleszkedő -értelmünknek szüksége van
erre a kijózanító és a helyes ~rtéket biztosító kritikára. Isten ttgyanis
végtelenűl felülmúlja tapasztalataink, élményeink, érzéseink, fogalmainK világát.
Nem lehet bepásztorolní tapasztalataink, fogalmaink mégoly tiszta aklaiba sem.
Semmiféle fondorlattal- sem állíthatunk fel csapdát, amelybe becsalogatva öröm
ittasan felkiálthatnánk: íme foglyul ejtettünk, a míenk vagy, hatalmunkba ke
rítettünk, Isten nem a liliputiak országába tévedt Gulliver, a)tit akár az ész,
akár az élmény köteleivel földhöz rögzíthetnénk. Ebben az összefüggésben ért
jük meg Keresztes Szent Jánost, aki szerint az ímádkozónak minden képet
kerülnie kell. Nemcsak azokat, amelyek megzavarják, hanem azokat is, amelyek
megvigasztalják. Mert, amint írja, egyedül csak Isten az _isteni. De ha képekhez,
tapasztalatokhoz vagy fogalmakhoz ragaszkodik, akkor hamarosan felcserélheti
velük Istent és Istene helyett bálványa lesz (1).- Amit Keresztes Szent János
az imádkozó lelkére akar kötni, azt tágabb értelemben érdemes megszívlelníe a
teológiának, mínt Istenről szóló beszédnek, tudománynak. Keresztes Szent János
szavainak és általában a negatív teológiának korokon átívelő időszerűsége még
olyan filoz6fiából is kitetszik, mint Jaspersé. Amikor Bevezetés a filoz6fiába
című könyvében azt írja: "A döntő istenközelség a képnélküliségben van" (2),
akkor szinte Keresztes· Szent János elóbb idézett gondolatait halljuk vissza.

Az aggodalmak jelzése és a negatív teológia jogos kritikájának megemlí
tése után érdemes volna újra megmutatni az Istennel vonatkozásba hozott él
mény, tapasztalat, érzés, érzelem, bizonyíték egymást feltételező kölcsönössé-

,gét, egymásból táplálkozó kapcsolatát. Hasznos volna újra feltárni azt a mö
göttük húzódó· töretlen valóságot, amely csupán emberi létünk fénytörésében
esik sZét részekre. Gondolataink ebben az irányban tapogatóznak és keresnek
kiutat.
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Pusztán a tisztánlátás kedvéért néhány szóval megpróbáljuk körvonalazní
ezeknek a kifejezéseknek fogalmi tartalmát.- Azélménll a magyar köznyelv
szerínt "olyan esemény, történés, amelyet az ernber lelkileg is átél, s amely
mélyebb hatást tesz rá, illetve az a lelki folyamat, amellyel bizonyos jelentő

sebb eseményeket, történéseket a saját maradandó lelki tartalmává alakít" (3).
Jelentéséhez egészen közel esik, szinte színonimája a- tapasztaLat, amely magá
nak a tapasztalásnak, mint folyamatnak az eredménye.- Annak a folyamatnak,
amelyben az ember "közvetlen érzékéléssel és ennek szellemi felfogása útján
észlel valamit". (4). Fogalmi fesztávolságára jellemző, hogy az egyszerű hétköz
napi tapasztalattól a metafizikai tapasztalatíg ível. Amikor Istenhel fennálló
kapcsolatunkban élményről, vagy tapasztalatról beszélünk, természetesen nem
gondolhatunk a közvetlen érzékélésre. De arra igen, hogy életünknek adódnak
olyan eseményei,. történései, amelyek önmagukon túlmutatva, közvetve. mmtegy
melléktermékként megsejtetik Istent; bizonyosságet nyújtanak léte felől és így
egyfajta élményben részesítik az embert. Joggal beszélhetünk azután a termé
szetfeletti élet belső tapasztalásáról is, "amennyiben ez az imádságban, a sze
retetben, a szentségek felvételében, a liturgikus ünneplésben, az erkölcsi törek
vésben valósul meg. Ide tartozik a bűn. a bánat, az öröm, a belső béke, az
összeszedettség, az igyekezet, a lelki szárazság, a félelem stb. megtapasztalása." (5)

Az élmény és tapasztalat tövéről sarjad az érzés és érzelem. A Magyar
Nyelv Értelmező Szótára szerínt az érzés, amely magában foglalja' az érzetern
jelentését is: "külső vagy belső inger, hatás által keltett. érzet, benyomás...
Az a lelki tartalom, állapot, melyet valamely nem tudatos, ösztönös állásfogla
lás határoz meg; érzelem... Sejtelem, hit, valaminek (előre) megérzése; be
nyomás, impresszió" (6). Az élményből ki ágazó érzést, illetve érzelmet a roman
tika hatása alatt Schleiermacher honosította meg a teológiában. Schleierrnacher
dogmatíkájának kiindulópontja és tárgya a "vallásos öntudat" (fromme Bewusst
sein), amelyet közelebbről az Istentől való "teljes, totális teremtményi függés
átérzésének" (Gefiihl der schlechthinnigen Abhangigkeit)~ - ma egzisztenciális
magatartásnak mondanánk - határoz meg (7).

Hátra van még az Istennel kapcsolatban emlegetett bizonyítás szavunk ér
telmének rövid magyarázata. Ugyancsak az Értelmf:'ző Szótár tükrében keresve az
eligazodást, a bizonyításnak a következő jelentésárnyalatai bontakoznak ki: ;,1.
valamit bizonyít: valamely állításnak az igazságát, valamely tételnek az érvényét,
tényállásnak, eseménynek a valóságát, megtörténtét valamivel vagy valamilyen
módon igazolja. 2. Valamit meggyözően bemutat, mindenki számára nyilvánvaló
vá tesz. 3. (Tény,_ tárgy) eszköz arra, hogy valamely tétel vagy állítás igazsága,
valamely tényállás valósága igazolható legyen" (8). Maga a bizonyíték pedig
,,az a tény, dolog, adat, érv vagy körülmény, amely az igazság kiderítésére,
valamely állítás igazolására vagy valamely vitatott tény(állás) tisztázására, el
döntésére alkalmas" (9). Amikor Isten létének bizonyításáról beszélünk, akkor
a természetes észnek arra az erőfeszítésére gondolunk, amely a világból vagy
az emberből, egyszóval a létezőból kiindulva igyekszik az emberi értelem
számára megnyugtató módon igazolni Isten létét.

Eddig használt szavainkat, kifejezéseinket mint Istenélmény, istentapaszta
lat, istenbizonyítás, egy szerényebb,' de talán az igazsághoz közelebb eső szó, a
JnegközeUtés alá foglaljuk. Abban az értelemben, amelyben Vas István teszi
remekmúvekkel kapcsolatban.

A Megközelítések előszavában írja:

"Mi azonban, ha van rá időnk, nemcsak egyszer fedezünk fel magunknak
egy-egy költöt, hanem az évtizedek folyamán többször is, mindig újra és soha
sem teljesen azonosan. És ha már azok a képek sem fedik egymást egészen,
amiket, ha különböző időkben is, de mi magunk rögzítettünk valamely műről

vagy rnűvészről, mennyível nagyobb a különbség abban. ahogy mi magunk lát
juk, és ahogy mások látták őket, kortársaink vagy a régiek, már amennyiben
úgynevezett klasszikusokról van szó, És, hacsak nem vagyunk megáldva a mű

vészi vagy kritikai imperializmus gyakori és hasznos türelmetlenségével. akkor
már saját tapasztalásunk is - azaz ugyanegy költő módosulása bennünk 
arra li belátáara bír, hogy valamirevaló művészről nem is lehet végleges krití
kai képet alkotni, sem most, sem ezer év múlva. A víszonylagosságnak, eset
legességnek ezt a feltételezését jelzi e kötet címe, a Megközelítések" (10).
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Szóról szóra lefordíthatjuk ezeket a sorokat a teológia nyelvére. Mert ha
életünk képeskönyvében figyelmesebben lapozgatunk, akkor minden oldaláról
más és .más istenkép tárul elénk. És amit saját magunkban észlelünk, azt
tapasztalhatjuk az egymást váltó nemzedékek életében is. Mást láttak meg
Istenből elődeink, mint mi, és mínden bizonnyal mást fognak látni utódaink.
Más tapasztalatokat szűrtek le őseínk, és más tapasztalatokra tesznek szert az
IItánunk jövők. Más bizonyítékokra hivatkoznak az idősebbek, és más érvekre
hallgatnak a fiatalok. Ugyanúgy, mint a remekművek dolgában. Kortársaink és tudós
elődeink okos gondolatai ellenére Shakespeare Hamletje tartogat még meglepe
tést, eddig észrevétlen értékeket. Ha egy -remekművet csak szerényen, aláza
tosan meg-rnegközelftünk, mennyível inkább Istent. De a megközelítésből faka'ó viszonylagosság és esetlegesség semmi esetre sem akar kétkedéshez vezetni,
hanem csak, meg akar óvni minden tapasztalat és minden gondolatsor kizáro
lagosságától. Arra a józan mértéktartásra figyelmeztet - Vas István sorait
alkalmazva -, hogy Istenről "nem is lehet végleges... képet alkotni, sem
most, sem ezer év múlva".

Amikor az istentapasztalat, istenélmény és istenbizonyíték kifejezéseinket a
megközelítés közös nevezőjére hozzuk, akkor éreztetni szeretnénk a két út
egyrésit megegyező, másrészt megkülönböztető jegyeit; különbözőségüket és a
különbözőségükben is megvalósuló egységüket.

A különbözőségükben is bemutatkozó egységet a nyelvi megközelítés, a
nyelvi kifejezések segítségével kíséreljük megvilágítani. NyelvikifejezéseinK egy
részével tényeket közlünk, A hétköznapi életben egyszeruen csak információknak
mondjuk, a latin szó eredeti Jelentésében. Aki informál, az "alakít. .., lélekben
formál, valamiről képzetet formál vagy ad másnak, mutat, rajzol, előad..., ta
nítás által képez, művel" (ll). Aki pedig információt kap, az tanításban, ok
tatásban, értelmezésben, felvilágosításban részesül (12). Ezt a "nyelvet" beszélik
elsősorban a tudományok, de ezen a nyelven szól hozzánk az újság, a rádió,
és míndaz, amit ma tömegkommunikációs eszköznek, hírközlésnek nevezünk.
Nélküle egyetlen napunk sem telik el az üzemben, a hivatalban, az iskolában,
vagy akár az utcán. Akkor tölti .be szerepét, ha mínél hűségesebben megfelel
a valóságnak, ha sem többet, sem kevesebbet nem mond, mint amire a tények
feljogosít ják (pl.' a vízállásjelentés). Ha mindezt a bölcselet nyelvén akarjuk
kífejezní, akkor Wittgensteint idézhetjük, aki szerint "a kijelentés értelme az
elemi tények fennállásának és fenn nem állásának lehetőségeivel való megegye
zésben, illetve meg nem egyezésében áll" (13). Mivel a tények nyelvi közlésé
ben nem a beszélő személye áll az előtérben, hanem maga a tény, ezért a .
lIizonyítás vagy cáfolat igényét ébreszti fel a hallgatóban. Nem a hozzám szóló
személyI1! való tekintettel fogadok el egy közlést igaznak vagy tartok hamisnak,
hanem a mellette vagy az ellene szóló bizonyítékolt vagy cáfolatok meggyőző

erejének hatására.
Beszéd közben azonban nemcsak tényeket közlünk, hanem önmagunkról,

meggyőződésünkről. belső világunkról is vallunk. A vallomás, latin szóval a
kommunikáció alkotja nyelvi kifejezéseink másik nagy csoportját. Aki vu ll, az
valamit megoszt másvalakível. Megoszt, hogy másnak adjon, vagy elfogad, hogy
másban részt vegyen (14). A lényege tehát: bizalommal részt adni ma,gamból.
és elfogadva részt venni a másikban. Amint az információ, a tényközlés elsősor

ban a tudományok és a hírközlés nyelve, úgy a kommunikáció, a vallomás a
művészetek anyanyelve. De természetesen jelen van a hétköznapi életben is.
Nélküle sem' tudnánk meglenni. Olyannyira, hogy hiányával éppen életünk sava
-borsa veszne el. Ezt a nyelvet beszéljük legszemélyesebb emberi kapcsolataink
ban, a barátságban, a szerelemben, a családban, a baráti körben. Az információ
val akkor vagyunk kibékülve, ha pártatlan semlegességgel közvetíti a tényeket.
a kommunikáció viszont akkor elégít ki mínket, ha túlmutat rajtuk, és a sza
vakba nem foglalhatót sejteti meg. Amint a tényközlés "bölcselete" szerint 
ismét Wittgensteint idézve - "a világ tények és nem dolgok összessége" (15/,
\Így a vallomásé a goethei ..Mindaz, mi elmúlik I csak földi jelkép" (16) meta
fOrikus, szimbolikus gondolkodásmódja. Persze ebben a vonatkozásban a rneta
foráról, szímbölumröl nem mínt retorikai díszítményről beszélünk, hanem olyan
alapstruktúráról, amely mélyen bent gyökerezik a nyelvben. Colerídge H'ja a
lZimbólumról: "Jellemzi az Indtviduálísban levő speciálls (species), vagy a
specíálísban levő általános (genus) áttetszősége... s .mindenekfölött az örökké
Yaló áttetszősége az időlegesen át, és az ídölegesben" (17). Azaz a nyelv a tények
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szabatos, körülhatárolt Ieírásán túl képes jelezni, megsejtetni azt, ami nem
körülhatárolt, ami nem időleges. A tényközlésben a tényeké a szó, a vallomás
ban pedig a személyé. Ezért a vallomásban a szónak szímbólum-értéke van.
Az a szerepe, hogy a személy belső világáról, mísztériumáról adjon [elzést,
amelyet csak elfogadhatok vagy éppen eLutasíthatok, de semmi esetre sem kér-

, hetem számon tőle a bizonyítást vagy II cáfolatot, különben éppen sajátos ham-
vától fosztanám meg. -

Miután' a nyelvi közléseket két részre osztottuk, állapítsuk meg, hogy a
kettő között állandó kapcsolat van, egyik színezi a másikat, egyik sem lehet
meg másika nélkül. Úgy tartoznak együvé, mint a lencse domború és homorú
oldala. Az ember egyik nélkül sem tud létezni. Heisenberg soraiból megtudhatjuk,
hogy a szígorúan a tények közlésére szorítkozó természettudományok sem nélkü
lözhetik a vallomások nyelvét, a, szímbólumokat, A kvantumelmélet "hullám"
és "részecske" komplementer fogalompárjáról írja: "... a, klasszikus fogalmak,
tehát a ...hullám« és a »korpuszkula« jelentik a szóképet, a parabolát. Nem
írják le tellesen a való világot, ráadásul még részben komplementárisak is,
tehát ellentmondás feszül közöttük. Mindezekdácára csakis e széképekkel ra
gadhatjuk meg a való tényeket. hiszen a természet jelenségeit nem értelmez
hetjük más eszközzel, mínt a mindennapi nyelvvel" (18). Másrészt vi
szont a művészetek is közölnek tényeket. Gondoljunk csak a regényekre. ver
sekre. vagy akár a zenére és képzőművészetre, Sok mennyiséggel is mérhető

elemet, tényszerűerr kifejezhető mondanivalót stb. tartalmaznak.
Ha mármost Isten tapasztalati vagy fogalmi megközelítésére fordítjuk a szót,

akkor a nyelvi közlések kettős tulajdonsága, a tényközlés és a vallomás segít
ségünkre lehet. Isten megközelítése tapasztalattal, élménnyel, érzéssel a kommu
nikáció, a vallomás területére tartozik, míg Isten fogalmi megközelítése az in
formáció, a tényközlés tartomanyához kapcsolódik. Amikor azonban megkülön
böztetjük a kettőt, érzékelni kell a kettő egymásrautaltaágát is. Eltérő és meg
egyező kapcsolatukra szelgálfon egy példa. A világban és az emberek között
eszmélkedve járó-kelő,ember találkozva a világ szépségével, tágasságával. vagy
akár elégtelenségével, esetlegességével, vagy megtapasztalva az emberi élet hálát
fakasztó örömét, gazdagságát, vagy akár nyugtalanságot keltő határait, megsejt-,
heti azt az egészen más és míndent fölülmúló valóságot, amely egyrészt biza
lommal, másrészt félelemmel tölti el létét. Déry Tibor Itélet: nincs című regé
nyében emlékszik egy-egy percre, amelyben Istenhez kívánt volna szólni. A
természet. a világ szépségén felocsúdva a' vallomás nyelvén ad számot isten
élményéról :

"Úgy emlékszem., a boldogságnak egy-egy különösen tiszta, betelt pillanata
máskor is, ritkán, térdre kényszeritett (hacsak képzeletemben is); egy ízlésemet
kielégítő, szép táj szemlélése életemnek egy-egy nyugodalmas pillanatában 
ha magamban voltam (mert, csak a magány engedélyez zavartalan boldogságót vagy
boldogtalanságot) - kiváltott múltam s jövőm tisztátalan összeütközéseiből, s
a tárgytalan hálaérzésnek olyan áramlásat indította el bennem, hogy - nem
tehettem mást - az égre néztem, s köszönetet mondtam. Ki másnak köszön
hettem volna meg, kérdem ma is mosolytalanul, Perugíaí .lakásunk árnyékszé
kének ablaka egy olajfákkal beűltetett, bűbájos völgyre s azon túl a kellemes
alakú, hatalmas Monte Subasióra nyilt; belépve, ha tekintetem véletlenül az
ablakra esett, szórakozottságornban néha megálltam a nyitott ajtóban, és el
bámészkodtarn: a boldogságnak s a hálának ugyanaz a hulláma emelt magasra.
amely gyerekkoromban oly gyakran vett tiszta hátára. Egy kis falusi temetőre

is emlékszem, Olaszországban vagy Dalmáciában (de hol? mikor?); dombtetőn

terült el, szemben a tengerrel, s valamelyik hátizsákos vándorlásom alatt tértem
le az országútról alacsony 'kőkerítése mögé, pihenni: napsütötte, méhdongásos
csöndje a nagyszeru tájban oly boldog önkívületbe" emelt, hogy azt valahol
valakinek - a donátornak - meg kellett köszönnörn" (19).

És most álljon előttünk ugy ancsak Déry Tibortól egy másik vallomás arról
az ístentapasztalatáról, amely- az emberközi kapcsolatok szövevényes talajából
szívja nedveit:

"Életemben egyszer-egyszer elhagytam, említettem, az érinthető s tapasztal
ható világot, s nemcsak úttalan kétségbeesésemben. Legvilágosabban arra a
trieszti sétára emlékszem, két. vonat között, amikor az olasz Perugíából hétévi
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.emigráció után újra hli.zatértem Pestée, Előzményei: bélyegkereskedói csődöm
Párizsban, kártya-, illetve rulettveszteségeim Monte-Car16ban, a rám bízott,
idegen vagyon elsikkasztása s végül az egyévi teljes magény Perugiában eléggé
megviseltek. jövőm s főként írói pályám reménytelensége megingatta harminc
három éves önbízalmamat, Olga, első feleségem, aki végképp nem bírta már a
magányt, néhány héttel előbb hazautazott Pestre, hogy rábírja családomat,
személy szerinti vezérígazgatő nagybátyámat, Hermannt, fizesse ki párizsi adós
ságaímat, illetve egyezzen ki hitelezőimmel. Ennek megtörténte után én is
hazaindultam. . .

Csupa hála voltam: hisz az egész világ összefogott, hogy megmentsen. Olga
azzal, hogy vállalta a megszégyenítő utat. Nagybátyám pénzt adott s oly ga
vallérosan - bár egykor sztraikot szerveztem ellene,... -, hogy nemcsak hogy
nem hányta a szememre még. kommunista voltomat sem -:- de első találkozá
sunk után többé haláláig nem beszélt róla Ügyvéd unokabátyám vállalta a
hosszadalmas, fárasztó "levelezést, alkudozást a párizsi hitelezőkkel. Ezek le
mondtak jogos követeléseik nagyobb részéről. A tékozló fiú mindenki iránt kü
lön-külön, tehát együttesen a sors iránt oly bőven ömlő hálát érzett, hogy jövője

minden fenyegetéséről elfeledkezve, antikor trieszti sétája során véletlenül el
haladt egy templom előtt, betért, s boldogságában egy mellékoltár előtt letér
<lelve, köszönetet mondott. Térdepelve, nemcsak alázatból. hanem hogy ~özelebb

legyen az anyaföldhöz" (20). "

Két vallomás, amely nem a bizonylatokat és cáfolatokat keresgélő, oknyo
mozó értelmünknek szól, hanem egész embervoltunkra számot tartó elfogadá
sunkra "vagy elutasításunkra. 'Megtehetjük azonban, hogy ezeket' az élményeket
átfej t jük fogalmaink tömlöibe. A tapasztalatok nyersanyagából előállíthatjuk

fogalmaink párlatát. Erre vállalkozik tulajdonképpen "az istenélményeket feldol
gozó bölcseleti eszmélkedés, amely az élmények, tapasztalatok lehetőségi / felté
telét kutatva a világ - Origenész kifejezését használva - "eikonikus" szerke
zetéből (21) kiindulva jut' el ahhoz az Abszolútumhoz, akit Istennek nevezünk.
Ennek a reflexív útnak a jogosultságát azzal .ígazolhátjuk, hogy tapasztalataink
nak, élményeinknek szímbölum-értéke van. Azért rajzolódhatnak ki véges, idő

leges körvonalai, mert bennük nemssak a véges, az időleges szépet, hálát "és
- sorolhatnánk - életet, igazságot, szabadságot, szeretetet tapasztaljuk meg,
hanem immanens mÓ9.0n (bennfoglaltan) azt az Abszolútumot is, aki transzcen
dens módon (a világot és az embert végtelenűl felülmúló módon) maga a
páratlan Szépség, a Hála forrása, a korlátlan Élet, a végtelen Igazság, a határ- .
talan Szabadság, az abszolút Szeretet. Amikor azonban a bölcselet az emberi
tapasztalatokra hivatkozva igyekszik Isten létét igazolni, akkor sohasem a
természet- és történettudomány értelmében vett bizonyítékra (demonstráció)
gondol. Nem is teheti, különben Istent a tárgyi, objektum-világ _szlntjére alacsó
nyítaná, és Isten megszűnné Istennek lenni. Isten ugyanis sohasem lehet a
hétköznapi tapasztalatok szintjén mozgó megismerésünk tárgya, mert ő éppen az
a végső lehetőségi feltétel, akinek fényében tapasztalataink értelmes körvonalai
kibontakoznak, amint a reflektor .fénykévéjében az úton levő -tárgyak "agy. S7.e
mélyek körvonalai. Éppen a végesben tükröződő végtelen, az időlegesen áttetsző

időtlen feszültsége okozza azt a fájó érzést, amelyet Shakespeare így szólaltat
meg: "Ez a szörnyűség a szerelemben, úrnőm - vagyis: hogy az akarat végtelen,
és a megvalósítás korlátozott; hogy a vágy határtalan és a tett bilincsek rabja"
(22). Ez a feszültség egyrészt tehát fájó érzés, "szörnYűség", "tormentum Infiniti",
másrészt azonban minden érték megvalósítása felé törő igyekezet belső dinami
kája, akár az egyéni életben, akár a torténelemben. Az a belőlünk fel-felszaba
duló vágyakozás, amely "istenhulladékokat (istendarabkákat) keresgél" (23), és a
repeszekre szétesett töredékekben .a töretlen egész, a minden érték végső fog
lalata felé lendít. Persze ez a fajta bölcselkedés már nem a vallomás, hanem a
tényközlés nyelvén folyik, amely joggal hívja ki az értelem bizonyítékokat
igénylő vagy cáfolatokat kiváltó megmozdulásait.

Kiegészítésként említjük még, hogy az istenélmény és a rá vonatkozó ref
lexió eltérő, ugyanakkor kölcsönös kapcsolata mutatkozik meg a kinyilatko;:ta
tás és a teológia szintjén is. A kinyilatkoztatás amelyen eddig talán egyoldalúan
tényközlést, információt értettünk, voltaképpen vallomás, kommunikáció. Abban
az értelemben, hogy Isten ingyen, az emberi erőfeszítésektől és teljesítmények
tól függetlenül részt ad a maga életéből, hogy mi ezt elfogadva részt vehessünk
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az Ó életében. Ebben a közösségben, kommuni6ban mindig Isten a kezdemé-
• nyező, O az, aki teremtő szavával életre hívja az embert és megváltó szavával

meghívja az életre. sajnálatos módon a mi életünkben ez a kettő - életre
hívni és meghívni az életre - nincs föltétlenül összhangban, csak egyedül Isten
ben. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, szava által önmagáról vall a terem
tésben és a történelemben, az élet és a szetetet egységéról. AITÓl, hoflY az
élet: ezeretet és a ezereteti élet. A szeretet ugyanis éltet, állandó létgyarapodásra
és létnövekedésre serkent. Mindaz azonban, ami nem szeretet, életet halaszt,
életet olt ki. Igy érthető, hogy Isten kinyilatkoztatása, vallomása nyomán: sze..
retet és élet, valamint gyűlölet (bún) és halál (vö. halálos bún) egyenértékci
színoním szavakká váltak a keresztények szóhasználatában. Erre a vallomásra
az ember csak viszont-vallomással válaszolhat: elfogadhatja· vagy elutasíthatja,
de hűvösen közömbös nem maradhat lsten magamegmutatása előtt.

A teológia nagy vállalkozása viszont éppen az, hogy a maga tudományos
módszerével, rendszeresen feldolgozza Isten és az ember kommunikációját. De
ebben a törekvésében a tudományok általános gravitációjának megfelelően az
informatív elemek kerülnek túlsúlyba. Az információ javára billenő túlsúly ön
magában még nem baj, de veszélyéről sem szabad elfeledkezni. Arról a ve
szélyről van szó, amely különben míndíg ott kísért a teológia történetében,
hogy a hittudomány, elszakadva a kommunikációtól, egyszeruen felzárkózik az
informatív tudományok mögé (l. pl. a "felvilágosodás történeti teológiáját). A
hittudomány abban is osztozik a többi tudománnyal, hogy bizonyít és cáfol, ér
vékkel támasztja alá közléseit és ellenvéleményekkel száll szembe.

Ezek szerint Isten megközelítésének kétféle· útjáról beszélhetünk. A ';allo
másról, amelynek körébe az ístentapasztalat, ístenélménl1 és a kínyilatkoztatá3
tartozik, valamint a tényközlésről, amely mögé a bölcseleti reflexió és a hit
tudomány sorakozik f~l. Két jogosult út. Két megközelítés, mindegyik a maga
sajátos hangsúlyával, de különállásukban is egymást kölcsönösen feltételezik.
Az utóbbi gondolatot annál is inkább hangsúlyozzuk, mert amint a bevezetlS
sorokban említettük, éppen korunkban lehetünk szemtanúi az istentapasztalat
és lstenbizonyíték egymástól távolodó mozgásának. l!:s hogy ez a mozgás már-már
cslllagtávolságok mértékével mérhető, arra legyen figyelmeztetés Illyés Gyula
néhány sora, amely - fájdalmas tapasztalat - nem csupán egy-egy emberi
sors, hanem emberöltők tapasztalatát szólaltatja meg:

"Tíz mondatban . az olvasó elé helyezzük azt a legalább tízezer bölcseleti
mdból fölterebélyesedett elméletet, a mínd a mai napig a legésszerűbbet annak
bizonyítására, hogy van rend, azaz halhatatlanság. Hogy órarendszerünket sze.
rnélyes szándékpúzta föI.

A tétel Szent Tamástól ered. E szerint a tárgyakban végbemenő minden vál
tozás külső behatás eredménye. Minden behatás föltételez természetesen egy előző

behatást. Ezek sorozata pedig szükségszerűen egy olyan változás-elóidézőt téte
leztet föl, amely úgy oka minden változásnak, hogy maga már nem változik.
Nem lehet ez tehát sem afféle első szem a láneban, sem holmi időbeIíkiínduló

pont. Mert hisz akkor is még az volna, mlnt a többi. Másfajta külsőből kell
ezekre hatnia. A véges, változó, létrenden kívül pedig ilyen eredménnyel csak
egy nem véges, egy' nem változó ható - vagyis teremtő - erő működhet.

A falatnyi fagylalton át tehát, melynek lágy megroskadásán lenyelte előtt

('gy pillanatra megállt a szemünk" a Teremt6 trónusához száguldhat a tekintet. ..
. . .Magára adó, fölnőtt embert zavarba ejt bármily ilyen E1siÖ Atya késóbbi

fölfedezése. Mintha már férfikorba jutott törvénytelen gyermek ajtaján kopog
tatna valaki éjszaka, viharban: :tn nemzettelek!

Vagyis azért tartasz igényt a födélre, melyet én készítettem? Sót azért akarsz
ura lenni? Késő. Bárhonnan kerültem is ide, itt már én vagyok a gazda" (24).

Illyés Gyula sorai nyomán érzékelhetjük, hogy a magára maradt bizonyítás.
információ, még ha a legésszerűbb is, elégtelen, sőt az ateizmus szálláskészítője

vé válhat. De éppígy elégtelen az önmagára hagyott vallomás, kommunikáció is;
könnyen visszasüllyedhet a mítosz világába. Az egyensúly megbillenésének mín
dig megvolt és meglesz a lehetősége. Ennek láttán az élménynek a reflexió, a
reflexiónak pedig az élmény felé kell megnyílnia. Az informatív, Istent megkö
zelítő bölcseletnek és hittudománynak a kommunikációval kell gazdagodnia, a
kommunikatív tapasztalatnak és élménynek viszont az információval. Ahogy ma
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is jogosult beszélni a hit előtt járó bölcselkedésról, á prae-ambula fidei-r61, úgy
kívánatos volna beszélni a hitet, tapasztalást követő reflexióról, a post-ambula
fidei-ről is .

. Ha Isten megközelítésének mindkét útját járjuk, akkor rátalálunk mínden
. utak találkozási pontjára, Jézus Krisztusra, aki mínt testté lett Logosz, Isten

létének leghatékonyabb bizonyítéka, ugyanakkor Isten legszemélyesebb vallomása.
Jézus Krisztusra, akiben Isten mindnyájunk számára felkínálta annak Iehetősé

gét is, hogy Benne felfedezzük saját létünk (on-unk) értelmét (logosz-át), onte
~logosZát.
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DIENES VALtRIA

ESZMÉLŐDÉS
Minden tettünkben az Öröklét néz be az Idő ablakán, és az Idő hajol ki az

Öröklét párkányain. Mert erről maga a mi közvetlen eszmélésünk tanúskodik.
Egyszeruen csak rá kell pillantanunk önmagunkra. Ehhez nem vagyunk hozzá
szokva. Mi míndíg körülríézünk, magunk köré. nézünk. Mert úgy vagyunk be
rendezve, hogy cselekednünk kell, és a tettek a "körülöttemért" vannak. Ezért
nehéz az irányváltoztatás. Ezért kell annyi érlelődés, míg egyszer önmagunkra
nézünk. Csak mondjuk, hogy eszméletünket nézzük. Nem' nézzük. Pedig ez még
nem· is "önmagunk". Ezek a látványok csak szellemi lényünknek az anyagon
játSzódó "tettei". Kis színház. Pantomim. Mindent mírnel, ezt még meg is ken
érteni. És még ezt a pantomimot sem nézzük. csak külső kereteivel törődünk.

Ezekkel is csak akkor, míkor a kivitelben beléjük botlunk és bizonyos közlések
elsötétülnek és áttételek visszaverődnek. Pedig ez még nem hazatérés. Még nem
ís elindulás. Talán jobban meg kell nézni magát az "Élet"-et? Talán szárnyon
kell fogni itteni röpködését, hogy kilebbenhessen egy-egy ígérettel a Múlt vég

.telenje és a Jövő Végtelenje felé? Talán bele kell jól kapaszkodni ebbe a létbe
és belőle kell kiolvasni, mennyire érthetetlen az "Előtte" és "Utána" nélkül.

Úgy látom most, hogy meg kell pillantani az eszmélés közvetlen adottságain
belül s azoknak természetéből folyóiag minden tér-idős-erős végességnek egy
végtelenség-formában való eredését. Ha ezt a magamba-pillantás erejével meg
tudom világosítani, akkor látható lesz, hogy az eszmélés legegyszerűbb folya
mataiban is ott leskelődik az Időnek. a Térnek és az Erőnek végtelensége, Nem
mint nagyság, hanem mint határtalanság. Felszáll előttem gyermekkoromból ez a
kis mondat: szeretem a korláttalant. Miért szeretem?

Miért éppen ez fogott meg legelőször, mikor elkezdtem befelé nézni? Mi ~
a. "belső", azaz a "dedans", amit Teilhard sem tudott egyébbel, mint ezzel a
térmetaforával elnevezni? Miért ez a legérdekesebb, a legvonzóbb, a legfontosabb
nekem? Mert valami egészen más illata van, mint a ..körülnézést" igénylő

. tettvilágnak, amelyben minden csupa rnérték, csupa korlát. 'csupa mérsékIe\ és
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