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"Az út derengőkörvonalai"

A szentírástudomány egymással bölcs, de olykor már-már dühödt vitákban álló iskoláinak
eredményeit felületesen ismerve sem hihetem, hogy igazán bölcs dolog lenne laikusként
sokasítani az erről szóló szavakat. Inkább arról szeretnék szólni, hogy miként kerültem
annak küszöbére, hogy beszélhessek a Szentírásról. Miként derengett fel mássága a
meglehetősen buzgón forgatott, hasonlóan régen keletkezett szövegekhez képest.

Még egy nem hívó számára is érthetőnek bizonyult, hogy a mítoszok példátlan
elevenségének oka - hiszen nem csupán évezredeket élnek túl, de ezer és egy formában
újra és újjá is születnek - hasonlat-voltukban rejlik. Az élet lehető legpontosabb
hasonlatai. (Hasonlóan Krisztus akkoriban még csak a gyermekkor hittanóráiból felderen
gő példabeszédeihez.) Azért beszélünk mégis mítoszról és nem csupán hasonlatról,
merthogy rendkívül pontosak A sok-sok lehetséges hasonlat között lelhetőek fel azok,
amelyeknek az elmondása, tehát a hasonlatból való kibontása már nem egyszerűen

irodalom, hanem maga a mítosz. így azután a mítosz, pontosabban a mítosz alapjául
szolgáló hasonlat van is meg nincs is a megírása (vagy épp a kimondása) előtt. Nincs,
hiszen senki sem hallotta, vagyakár csak tudta őket még, ámde az éppen megva1ósítható
életlehetőségek mégis mintegy eleve kiszabják azoknak a hasonlatoknak a köret,
melyeknek kitalálása és kifejtése nyomán mítosz jön - szö szerint - létre. A mítosz tehát
mint egy adott nyelvés az adott nyelvet beszélők ideálisviszonyaként gondolható el. Léte a
matematikai tételek meglétéhez hasonlatos. Szó szerint ki kell őket találni. Ez a kitalálás
azonban távolról sem lehet önkényes. Ebben az értelemben a mítosz nem fikdó. Kitalálása
sokkal inkább a megtaláláshoz, valaminek a fölleléséhez. semmint valaminek ember által
történőmegteremtéséhez áll közelebb. Kitalálása csupán azáltal különbözik valami eleve
késznek, valami eleve megformáltnak a megtalálásától, hogy a megtaláltat ki is emeli
föllelésének - és így addigi létezésének - a helyéről. Azonban azért helyes mégis
kitalálásról, s nem kiemelésről beszélnünk, mert amit mítoszként találunk ki, az
kitalálásunktól függetlenül és változatlanul ott, föllelésének helyén marad. Amit ugyanis
kitalálunk, az nem magaafölleít, hanem csupán "annakföldi mása". A nyelvvel való ideális
viszonya a beszélőknek mintegy érinti a gondolatok eleven vidékét, s így eleven, nem
pedig holt és torz gondolatokat segít létrejönni. Ezért is lehetséges kitalálni újra ugyanazt
a fölleltet - ám némiképp mégis másként.

Nagyjából a fentieket találtam ki a mítoszok akkoriban számomra még érthetetlenebb
nek túnő maradand6ságának és akkoriban ezzel még ellentétesnek túnő variabilitásának
magyarázataként, amikor gyermekkori hittanórák távolában ugyan, de újra feltúnt
számomra a Jézus-történet. Bigott módon (mert contritiot nélkülöző) ateista elmém
számára is példátlannak és ezáltal példátlan érdekesnek tetszett, hogyvalaki - és ráadásul
szinte szüntelenül - a mítoszok nyelvén szól. Hogy az addig oly ritka kincs egyszerre
áradni kezdett. Hogy ráadásul ezeknek a - már akkor úgy éreztem, legalább - mítosz
erejű és így értékű példabeszédeknek az elbeszélése maga is egy történetet alkot, része
egy történetnek, ami viszont ilyen értelemben és éppen ezért szö szerint a mítoszok
mítosza. A kifejezés bumfordiságát talán nem csupán az teszi megbocsáthatóvá, hogy
mindezt egy akkor még ateista kényszerült belátni az evangéliumi történetről. (Ma már
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sZámomra sem csupán ennyi az evangéliumi történet.) A megfogalmazás akaratlanul is
tudományoskodni akaró fonnájánál már akkor is fontosabbnak tűnt sZámomra annak
jelentése. Ha ugyanis a mítosz - nagyon-nagyon leegyszerűsítve - az élet hasonlata,
akkor a mítoszok mítosza azt jelenti, hogyaz élet élete. Ehhez hasonlóan esetlen formában
ugyan, de azt is észrevettem, hogy ebben a kivételes esetben a hős és dalnok azonosnak
látszik. Míntha: szüntelenül a történet hóse elevenednék meg mintegy önmaga dalno
kaként,

Mindezektől, ha sajnos nem is közvétlenül az életem, de érdeklődésemfokról fokra
megváltozott. Ami addig lekötötte érdeklődésemet,az egyre érdektelenebb; ami pedig a
gyermekkorok hittanórájának távolából feltűnt, az egyre vonzóbbá lett. Ezen a vonzáson
gondolkodva - sajnos inkább csak olykor szembenézve vele, semmint engedelmeskedve
néki - gondoltam arra, hogy vonzásnak való engedelmeskedés eredménye csakis azáltal
lenne lehetséges, hogy a vonzás forrása jelenvaló. Ha vezet is út hozzá és felé, magaaz út
csakis ottléte által létezik számunkra. Először így értettem azt, amit legelőszördogmaként
pillanthattam meg, hogy noha a felé vezető utat az ő ragyogása világítja meg sZámunkra:
éppen mert az ő ragyogása, számára azt a pontot másnak kellett féltő szeretetével
megvilágítania. Hogy tehát Ö maga is valóságos Isten, hiszen azt teszivelünk, amitvele tett
az Ó mennyeíAtyja. Világított számára, ahogyan ő világít nékünk, tehát egylényegűvele.
Fényük - amennyiben a vonzáson gondolkodva kirajzolódni véltem az út derengő

körvonalait -, ez a felderengő fény tehát közösségük, Noha a fiúnak, aki éppen ezért is
valóságos ember, az Atya mutatta azt a fényt, amelyet az ő egyszülött Fia sugároz nékünk.

Mindeközben inkább félelmem erősödött. Attól tartok ugyanis, hogy ama vonzást
megsejteni, ámde mégsem arra figyelni, nem annak engedelmeskedni mindenkoron,
annyi, mint megtagadni Krisztus utat mutatö fényét. Mintegy magatartásunkkal utat
mutató láng helyett ~ lidérclánggá becsméreljük azt. S ezáltal bizony mintha Krisztus
istensége tagadtatna meg. Félelmem (s nem elszánásom) erősödött,hogy nem Krisztus
útmutatását követni minden pillanatban annyi, mint ugyanúgy megtagadni őt, ahogyan az
ateisták tagadják. Sót, nem is ugyanúgy, hanem sokkalta rosszabb, képmutató módon.

Azért látom a képmu~ talán még a nyílt ateizmusnál is rosszabbnak, mert míg az
ateisták, ha akaratlanul is, de a krisztusi fény kontrasztjául szolgálnak, a képmutatás
mintegy Isten fényét rabolja meg. Isteninek, pontosabban keresztényinek hazudják a
gyanútlanok előtt azt a magatartásformát is, melyet akkor épp Krisztustól elforduló, mert
vonzásának nem engedelmeskedőszivükdiktál. Márpedig talán éppen ez]ézus szeretett
kisdedeinek a legrútabb félrevezetése. Mégsem lenne azonban sem illő, sem pedig
helyénvaló, haénmagamis haragot éreznék azokkal szemben, akik hajdani képmutatásaik
kal az én akkor még gyermeki szemeim elől olyannyira elfedték Krisztus fényét, hogy
végezetül az ateisták közé tévedtem. Ha egyáltalán volt nékik, úgy megbocsátom nékik
hajdani, ellenem is elkövetett vétkeiket. Snem is elsősorban azért, mert ez is a nékem való
megbocsátás feltételéül szabatott, de egyenesen meg kell bocsátanom vétkeiket azért is,
mert egyedül tőlük tudhattam meg, hogy van mit megbocsátanom.

Mindez nyolc, vagyta1án kilenc éven át történt meg velem. Pontosabban az elmúlt
kilenc év elemei alkotják ennek az időszaknak a fentebb éppen csak vázolt hasonlatát.
Nem mondhatom egyébként, hogy ez a kilenc év az előzőekhez vetve vidámabb, vagy
pláne boldogabb lett volna. Inkább csak komolyabb: sokkalta kevésbé feledhető, mint a
megelőző évek eseményei. Th.1án az élesedő emlékezet is oka annak, hogy azóta sem
merek magamra keresztényként gondolni. Sokkalta inkább olyan bűnösként, akinek az új
szövetségi keresztény tanítás segített (nem meg - hanem csupán) érteni azóta is
képmutatással takargatott bűnei súlyát.

365


