
Mit tehetnek értünk 
a szavak? 
A nyelvi megismerés táguló körei 

A nyelv a tudatosság fokozásának eszköze. 
(Northrop Frye) 

 
A vallásos hitet — esetünkben a kereszténységet — semmiképpen nem 
nevezhetjük irracionálisnak. Gondolkodás nélkül az ember nem tud-
ja megragadni a világot, és ha szembefordulunk a racionalitás alapvető 
szabályaival, elveszítjük a kapcsolatot a valósággal. Paradox módon 
az a típusú fundamentalista vallásosság, amely a racionális, gondol-
kodó embert leginkább elriasztja, nagyon is „racionális” és „tudo-
mányos” próbál lenni, vagyis a hit valóságait objektív, tudományos 
igazság ként kívánja kezelni, de éppen ezáltal válik irracionálissá, sőt 
abszurddá. Ki tudhatja, hány dimenziós a valóság! Így az annak egy-
re tágabb köreire ráhangolódó gondolkodás racionalitása abban is meg-
mutatkozik, hogy képes belátni működésmódjának korlátozottságát 
egy adott dimenzióban, mint ahogy a modern természettudomány is 
belátta, hogy a valóság különböző szintjein különböző tudományos pa-
radigmák érvényesülnek (közismert példa erre, hogy a kvantumfizi-
ka szintjén a klasszikus fizika szabályai nem alkalmazhatók). 

Nem hiszem, hogy az Istenről (hitről, spirituális világról, transz-
cendensről) való gondolkodás bármikor maga mögött hagyhatja a ra-
cionalitást. Egyszerűen fogalmazva, ameddig bármit gondolunk, an-
nak kell hogy legyen számunkra felfogható értelme. Az értelmetlenség 
és a „hittitok” nem azonos fogalmak. Ugyanakkor a hitről való gon-
dolkodás kockázatos, és sok szellemi energiát követel. Már azt sem min-
denkinek könnyű belátni, hogy az úgynevezett „józan ész” a valóság 
feltérképezésének a legkorlátoltabb, leginkább egysíkú és beszűkült 
módja. Az Istenről való gondolkodás szükségképpen túllát ezen a szin-
ten, és aztán a következőn és a következőn is, hiszen nem más, mint 
folyamatos határfeszegetés. Nem egy statikus mozdulatlan állapot, nem 
maradhat meg egy rendszeren belül, újra és újra tágulnia kell, ki kell 
mozdulni a komfortzónából, új összefüggésekhez alkalmazkodni. 

A hitről való gondolkodás dinamizmusát jól mutatja, hogy a hitfejlő-
dési szakaszok különböző leírásai — a legismertebb közülük James Fow-
ler elmélete1 — más és más, egyre komplexebb gondolati műve leteket 
társítanak a különböző szakaszokhoz (például projekció a kisgyer-
mekkorban, kritikai reflexió a fiatal felnőttkorban, és így tovább). Ed-
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dig „gondolkodásról”, „megismerésről” beszéltem, de fontos ezt azzal 
pontosítani, hogy a 20. századi filozófia, amely a gondolkodást és an-
nak nyelvi kifejezését elválaszthatatlannak tartja, inkább különböző „nyel-
vekről”, diskurzusokról, eltérő valóságszervezési módozatokról beszél. 

Northrop Frye, a világhírű kanadai gondolkodó2 kidolgozott egy olyan 
nyelvelméletet, amely bár kevésbé ismert, mint a század divatos isko-
lateremtő nyelvfilozófiái, engem nem szűnik meg lenyűgözni. Éppen 
azt követi nyomon ugyanis, igen eredeti és inspiratív módon, ahogyan 
az emberi elme és nyelv a valóság táguló köreit megragadja. Három, 
illetve négy nagy „nyelvi módot” különböztet meg egymástól. A leg-
szűkebbtől az átfogóbb nyelvi módok felé haladva elsőként a leíró (desk-
riptív) nyelvi módot határozza meg, amely a szavakat a nyelven kívüli 
világ elemeinek felelteti meg. Ez a nyelvszemlélet a modern nyugati 
kultúra domináns valóságszervező módja a felvilágosodás óta. A kö-
vet kező a fogalmi vagy dialektikus nyelvi mód, amely az igazságot a sza-
vak logikus összerendezésével véli megragadni, és az érvelés kényszerítő 
erejére épít. A harmadik, a korábbiaknál átfogóbb nagy kategória a re-
torikai mód, amely költői-irodalmi eszközök révén hat. Itt már megje-
lenik a személyes részvétel és motiváció eleme, amely az előző két mód-
ban is jelen van, csak kevésbé tudatosan. A szavak nem „dolgoknak” 
felelnek meg, hanem hatást fejtenek ki, erejük van. Fontos, hogy csak 
a modern előítélet gondoltatja velünk, hogy a személyesség az igazság 
ellenében hat. Szent Ágoston például, írja Frye, elítélte az önmagá  -
ért való igazságkeresést.3 A retorika két irányba ágazik el: állítható 
az ideo lógiai nyelv szolgálatába, illetve pontosabban az ideológia 
nyelvi módja az összes megelőző módot a saját szolgálatába állítja. Az 
ideo lógia, pozitív értelemben, olyan nyelvi konstrukció, amely egy adott 
közösség, csoport, társadalom önazonosságát határolja körül és ösz-
szetartozását jeleníti meg, negatív értelemben a hatalmon lévők ön-
igazoló, önfenntartó eszköze. 

Innentől még átfogóbb valóságterületre lépünk, a spirituális világ 
felé haladunk. A retorikának Frye szerint létezik az ideológián túllé-
pő, érdekmentesnek nevezhető formája is, ez a költői-képzeleti vagy 
metaforikus-mitikus nyelvi mód. Ebben a szakaszban az embert az 
értelemadás, a valóságból való részesedés, az elidegenedett állapotából 
való kilépés vágya ösztönzi. A képzelet olyan világot tár elénk, amely-
nek igazsága nem tárgyiasítható, amelyben a szubjektum és az ob-
jektum szembenállása, elkülönülése megszűnik. Például ha Shelley 
Óda a nyugati szélhez című versét versként olvasom, akkor a nyugati 
szél valóságát nem tárgyiasítva ragadom meg, nem is állítom, mond-
juk, mint a változás metaforáját a forradalmi ideológia szolgálatába, 
hanem képzeletben eggyé válok a széllel és mindazzal, amit az a vers-
ben jelenthet. A képzelet hipotetikus világában minden potenciálisan 
lehetséges, a határok leomlanak. A képzeleti azonosulás teremtő erőt 
szabadít fel, amely nem a valót, a meglévőt, hanem az elképzelhetőt 
jeleníti meg. Bár a művészi alkotás a spirituális világ iránti vágyból 
születik meg, és a spirituális világot idézi, valódi személyes érintett-
ség és részvétel az utolsó, legátfogóbb nyelvi mód által válik lehet-
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ségessé. Ezt nevezi Frye — és a megnevezés láthatólag nehézségek-
be ütközött, annyira elhasználódtak a hagyományos szavak, mint pél-
dául „kinyilatkoztatás” — kérügmatikus nyelvi módnak. 

Ez a mód a költői nyelvre, a metaforára és a mítoszra épül, azzal áll 
legközelebbi rokonságban, és elsősorban az olvasóra tett hatásában tér 
el tőle. A kérügma többlete az irodalomhoz képest nem más, mint a 
nyelvnek az az ereje, amely révén képes az általa meghirdetett világ 
részévé tenni az embert, és ezáltal átformálni életét. A nyugati kultúrában 
a szónak ez a kérügmatikus ereje a kereszténység szent könyvével, a 
Bibliával való találkozásban nyilvánul meg a legintenzívebb módon. 
A spirituális hatalommal bíró szó megszólítja és átalakítja az embert. 
A Biblia a megismerést ugyanazzal a szóval illeti, mint a szerelmi egye-
sülést. Intenzív személyessége nem teszi ezt a megismerési módot ala-
csonyabb rendűvé, éppen ellenkezőleg, ez a valóság megragadásának 
lehető legteljesebb, a személy egészét bevonó módja. A vallás világá-
ban, úgy tűnik, a tudományos megismerés egyik alapelve, az objek-
tivitás, a semlegesség fontossága az ellenkezőjébe csap át. Istent nem 
tehetjük tárggyá, ahogy Martin Buber írja, csakis „Én–Te” viszonyban 
találkozhatunk vele. Sőt, a kezdeményezés sem tőlünk, emberektől jön, 
Isten szólít meg és von be saját életének átformáló erőterébe. Míg a má-
sodik nyelvi mód teológiai-metafizikai rendszereiben Isten elvont fő-
név, mondja Frye, a személyes és spirituális szakaszban Isten cselek-
vő ige. Ő az az átalakító energia, amely magával ragad — úgy ismerem 
meg őt, mint ahogy az áradó folyó körülveszi az elragadott embert. 

Visszatekintve a kiinduló kérdésre: mindebből látható már, hogy 
a kereszténység elsajátításának fő akadálya nem a hit irracionális vol-
ta. A legirracionálisabb feltételezés az volna, hogy Istent valahogy 
úgy lehet megérteni, mint a Pitagorasz-tételt. Ahogy a nyelvi való-
ságszervezés egyre átfogóbb módjai felé haladunk, úgy kap egyre 
nagyobb szerepet a vágyakozás. Mély vágy nélkül nem igazán le-
het a valóság táguló köreibe lépni, hiszen minden határátlépés ne-
héz és küzdelmes. Ezen az úton a hajtóerő tehát a vágyakozás, az 
előrejutás feltétele pedig a szeretetre, önátadásra való nyitottság. Nem 
a megértés, az intellektuális belátás okoz nehézséget, inkább seb-
zettségünk, lelki terheink, bűneink húznak vissza. A félelem és az 
elzárkózás hátráltat az úton.4 

Ha Northrop Frye nyelvi módjai felől tekintünk a hitfejlődés fow-
leri szakaszaira, úgy tűnik, bizonyos értelemben mintha körkörössé-
get fedeznénk fel, mintha az út kezdete és vége egybeesne. Fowlernél 
a gyermeki vallásosságot az intuitív, képzeletgazdag hit és a mitikus 
gondolkodás jellemzi (intuitív-projektív szakasz: háromtól hétéves 
korig; mitikus szó szerinti szakasz: iskoláskor). Frye, bár hangsúlyoz -
za, hogy a módok mindig keverednek és egyidejűen is működnek, 
megállapít egy történelmi egymásutánt, és eszerint az első, legősibb 
szakasz a költői, azaz a mitikus-metaforikus nyelvi mód. Mindkét 
megközelítésben azt látjuk, hogy a kezdeti gyermeki megismerés, a me-
tafora és a szimbólum bizakodó befogadása egyben a végcél is, de a ket-
tő mégsem ugyanaz. Frye-nál a legősibb nyelvi mód egyben a leg átfo-
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góbb is, tehát ahogy egyre tágulnak a nyelvi módok, mintha e legré-
gebbi mód irányába haladnánk. Hasonlóképpen, a hitfejlődés érettebb 
szakaszaiban (az úgynevezett „konjunktív”, majd „univerzalizáló” fá-
zisban”) Fowler szerint fontossá válik a többféle szempont feszültsé-
gének, a sokdimenziós megközelítésnek és a paradoxon eltűrésének 
képessége, amely, jegyezhetjük meg, az irodalmi nyelvet és olvasást jel-
lemzi, és így nem is meglepő, hogy újra szerepet kap, habár más mó-
don, a szimbólum, a mítosz és a rituálé is. Az utolsó fázis, a misztikus, 
„univerzalizáló hit” pedig — tehetjük hozzá: a csakis költői szimbó-
lumokkal kifejezhető — kozmikus egység látomásán alapul. 

Azonban a gyermek naiv azonosulása a mitikus történetekkel és szim-
bólumokkal természetesen mégsem egyenlő az érett hit látásmódjával. 
Talán a bűnbeesés titkával is összefügg, hogy az embernek ki kellett sza-
kadnia a primitív ősi egységből, az anyaméh teljességéből éppúgy, mint 
az Istennel való kapcsolat öntudatlan gyermekiségéből, a Paul Tillich ál-
tal „álmodó ártatlanság”-nak nevezett állapotból.5 Paradox módon ép-
pen az adja az emberi élet tétjét és értelmét, amit elveszített, így létezhet 
történelem és egyáltalában élettörténet vagy életút — azáltal, hogy az em-
ber megkapja a lehetőséget az Istennel való kapcsolat helyreállítására. 
Ugyanígy paradoxon az is, hogy a nyelv megjelenése az elidegenedés fon-
tos állomása, akár még a közvetlen megismerés akadályának is mond-
ható, mégis az emberi mivolt lényegi része. Különbség van aközött, aho-
gyan a csecsemő megéli a nyelv előtti teljességet, és aközött, ahogy a 
misztikus megéli a szavakon túli teljes egységet, amely a zsidó-keresz-
tény hagyomány szerint nem a szó elvetése, hanem a totális szó, ame-
lyet — Buber megfogalmazásában — teljes lényével hall meg és mond 
ki az ember, Northrop Frye szerint „a valódi szó a szavakon túl”.6 

Végig kell tehát járnunk a fejlődési szakaszokat, el kell sajátítanunk 
valamennyi nyelvi módot. Ez nemcsak az egyén fejlődésére igaz — a 
modern ember számára a hit táguló világába való belépés nem kép-
zelhető el a felvilágosodás eredményei, a tudományos racionalitás ki-
kerülésével vagy elvetésével. A valóságtól való eltávolodás, a tárgyia-
 sítás fontos és pozitív lépés, hiszen világunkban — ahogy azt bukott 
formájában ismerjük — a differenciálatlan, eksztatikus egységtapasz-
 talat sámáni módon kényszerítővé válhat, ahogy ezt egészségtelen kö-
tődésekben, tömeghisztériában, szélsőséges karizmatikus egyházakban 
tapasztalhatjuk. Amikor Frye táguló módjait követve a spirituális vi-
lág felfedezésére indulunk, és elhagyjuk a tények és az érvelés szűkös, 
de tárgyilagos és személytelenül biztonságos világát, a retorika sze-
mélyesebb, tágabb, de épp ezért potenciálisan veszélyesebb világába 
lépünk, amely ideológiává alakulva épp azért torzulhat el, mert igen 
mély, gyermeki szeparációs szorongásaink szintjén tud megérinteni. 
Így a fogalmi nyelvi módban létrehozott teológiai-dogmatikai rend-
szerek az ideológiai módban identitásképző, közösségteremtő funk-
ciót nyernek (lásd hitvallások), ugyanakkor tekintélyi alapon teremt-
hetnek kötődést és a kirekesztés eszközeivé válhatnak és válnak is. 
Például a fundamentalista irányzatok és a szekták a megelőző nyelvi 
módokat — a tényleírást és a teológiai érvelést — felhasználva vagy 
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inkább torz módon imitálva valójában egy jóval átfogóbb, a személyiség 
minden rétegét mozgósító retorikával ragadják meg híveiket. 

Ezen a ponton vagy kiábrándulunk a vallásból és az előző két nyel-
vi mód viszonylagos objektivitásában keresünk menedéket. Vagy pe-
dig „előre menekülünk” — és itt válik fontossá Northrop Frye-nak az 
a gondolata, hogy nem lehetséges a hiteles kérügmához eljutni az iro-
dalom nyelvi módjának, a metaforikus-mitikus szemléletnek a meg-
kerülésével. Az irodalmi eszközök — a metafora, illetve a szimbólum, 
a paradoxon, a sokdimenziós látásmód — megakadályozzák a jelen-
tések lezárását, rögzítését és így ideológiai felhasználását is, ezáltal pe-
dig alkalmasak arra, hogy az isteni határtalan világa felé mutassanak. 
A képzelet nyelve, írja Frye, „nyitott világhoz vezet, és darabokra zúz-
za azokat a megkövesült dogmákat, amelyekért az ideo lógia epekedik”.7 
Frye kérügmáját az irodalom „homályos völgye” mintegy szakadék-
ként választja el az ideológia agresszív nyelvi módjától. A nyelvnek elő-
ször „érdekmentessé” és szabaddá kell válnia, hogy végül a szeretet 
szelíd hatalmával szólíthasson meg. Miután az ember levetette a mi-
tikus, szó szerinti hit első naivitását, majd áthaladt a leíró és a fogal-
mi nyelv tisztítótüzén és kimerítette annak lehetőségeit, elfogadhatja 
a költői nyelv szabadságát és nyitottságát, ami felkészíti, Ricoeurrel szól-
va, a szent szöveg, a kérügma befogadásának második naivitására.8 

A keresztény hit középpontjában az emberi testet öltött Isten áll. Ebbe 
a botránykőbe azonnal beleütközik a leíró és a fogalmi nyelvi mód egy -
aránt. Ha mégis lehet azt mondani, hogy a kereszténység érthetetlen, 
akkor ezért. Hogy válhat végessé a végtelen, konkréttá az egyetemes? 
Az idő felett álló Isten hogyan léphet be az időbe, a történelem egy konk-
rét pillanatában? A véges és konkrét ember azonban csak ahhoz tud 
viszonyulni, mondja Paul Tillich, ami konkréttá válik számára. Álta-
lános és absztrakt istenség nem válhat meghatározóvá egy konkrét 
emberi életben, ugyanakkor, paradox módon, annak, ami az embert 
meghatározza, meg kell haladnia mindent, ami konkrét és részleges. 
„A vallásos meghatározottság konkrétsága és feltétlensége közötti fe-
szültség — írja Tillich — mindenütt megjelenik, ahol Istent megta-
pasztalják.”9 Tehát nemcsak a kereszténységben központi jelentőségű 
ez a feszültség, hanem a vallásnak mint olyannak a sajátja. A keresz-
ténységben az inkarnáció tanítása által azonban a végsőkig fokozódik. 
A bibliai hit Isten konkrét személyként tapasztalja meg, aki egy konk-
rét népet választ ki, és rajta keresztül szólítja meg az egész emberisé-
get. Majd ez még tovább konkretizálódik az Újszövetségben, melynek 
tanúságtétele szerint pedig Isten emberré lesz a történelem egy adott 
pontján, egy názáreti ács személyében, olyannyira valóságosan emberré, 
hogy elszenvedi, áldozatul a teremtett világért, magát a halált is. 

A különböző nyelvi módok a maguk törvényszerűségei szerint kö-
zelítik meg az inkarnáció titkát. A felvilágosodás eredményeként do-
minánssá váló leíró nyelvi mód hozta létre a történeti-kritikai biblia-
tudományt, amely a Szentírást, s így a Jézus életéről szóló feljegyzéseket 
is a megszülető modern történettudomány vizsgálati kritériumainak 
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vetette alá. Az újra és újra lendületet kapó Jézus-kutatás azóta is igyek-
szik kiszabadítani a történeti Jézust, a róla megállapítható tényeket min-
den később rárakódott hagyományrétegtől, kezdve az ősegyház ta-
núságtételével az első századokban kikristályosodó krisztológiai 
dogmákig. Az inkarnációnak a feltámadásban kiteljesedő titkát azon-
ban ez a nyelv meg sem tudja közelíteni, ennek a misztériumnak a „fo-
kozhatatlan intimitása” kívül és túl van azon a körön, amelyet a leíró 
tudományosság átfoghat. „A Bibliában — írja Frye — a leíró nyelvnek 
nincsen folyamatos vagy teljesen kidolgozott szintje, ha pedig volna, 
a Biblia zavaros ellentmondáshalmaz volna.”10 

A fogalmi nyelvi mód a keresztény hagyományban a teológiai-me-
tafizikai gondolatrendszerekben érvényesül. A teológia a Biblia konk-
rétságát, történeteit és szimbólumait elvont gondolatrendszerekre for-
dítja le, dogmatikává alakítja. Jézus Krisztus személye, az inkarnáció titka 
elvont spekuláció tárgya lesz. A patrisztikus hagyomány hozza létre a 
fogalmi nyelv nagyszerű teljesítményét: a görög metafizika és az új-
szövetségi tanúságtétel ötvözetét a Logosz-krisztológia kidolgozásával. 
A teológia egykori és mai művelői hiszik — és erősen feltételezhetjük, 
meg is tapasztalták —, hogy a szavakban kifejeződő emberi gondolko-
dás nemcsak a fizikai valóságot tudja leírni, hanem létezik metafizikai 
rend, amelynek a törvényszerűségeit megragadhatjuk. Végtére is Pál és 
János voltak az első keresztény teológusok — az ő nyelvük az az Új-
szövetségben, amelyben az elvont érvelés először megjelenik. A jánosi 
és a páli teológiával kapcsolatosan írja David Tracy amerikai teológus, 
hogy „a teológus számára a gondolkodás olyan szorosan hozzátartozik 
az élethez magához, hogy minden tapasztalatot mint gondolatot tapasztal, 
és minden gondolat a megélt tapasztalat jegyeit hordozza magán”.11 

Vannak azonban a fogalmi gondolkodásnak olyan elemei, amelyek 
az ideológiai nyelvi mód irányába mozdítják el. „E mód mélyén — írja 
Northrop Frye — javarészt az a hagyományos dialektika rejlik, amely 
minden kérdést kettészakít, az igaz következtetést elfogadja, a hami-
sat pedig elveti.” Éppen ezért — és ezt sajnos bőségesen igazolja a ta-
pasztalat — a teológiai-dogmatikai gondolkodás agresszívvá, a kire-
kesztés eszközévé válhat.12 Természetesen nagyon fontos, hogy az egyház 
meghúzza a határokat, meghatározza saját önazonosságát. Ám min-
dig ott lesz annak a veszélye, hogy az igazság birtoklásának hamis bű-
völetében az egyház abszolutizálja a „mi–ők” határvonalakat. „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam”, olvassuk János evangéliumában (Jn 14,6). Az ideológiába 
alakuló fogalmi nyelv ezt a bibliaverset arra használhatja, hogy kate-
gorikusan, már-már a tudományos objektivitás hűvösségével kizárja 
az üdvösségből mindazokat, akik nem tartoznak egyértelműen — azaz 
az általuk kifejtett módon — az egyház közösségébe. 

A képzeleti nyelvi mód megközelítésében a jánosi Jézusnak ez a mon-
dása — együtt a többi „én vagyok”-mondással — metaforikus látomás, 
amely a tényfeltáró és a fogalmi gondolkodás számára elérhetetlenül pa-
radox módon tárja elénk az inkarnáció kozmikus jelentőségét, jobban 
mondva a konkrét és az egyetemes, a mikrokozmosz és a makrokoz mosz 
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kölcsönös áthatását. Krisztus az új templom és a szegletkő, a teste étel, 
a vére ital, vagyis ő a kenyér és a bor (sőt, a szőlővessző), ő a jó pász-
tor és az áldozati bárány, ő népének vőlegénye, ő az élet fája: mind me-
taforák, amelyek a János 1,14 — „az Ige testté lett és közöttünk lakott” 
— jegyében látomásosan azonosítanak a leíró és érvelő nyelvi módban 
különálló létezőket. Ebben a csodálatos képzeleti látomásban Jézus mint 
kozmikus Krisztus valóságosan jelen van a létezés valamennyi szintjén.13 
Olivier Clément, ortodox teológus a görög atyák által ihletve költői in-
tenzitással tárja elénk a „Krisztusban titokzatosan átalakult kozmoszt”: 

„A teljes személyes létezés, vagyis az Isten fia, amikor a Föld fiává 
lesz, nemcsak megengedi, hogy a világmindenség magába foglalja a 
tér és az idő egy pontján, hanem valójában ő öleli fel a mindenséget. 
Nem úgy akarja testén keresztül megszerezni a világot, mint egy zsák-
mányt, hanem mivel állandóan eucharisztikus módon viszonyul a vi-
lághoz, azáltal az egység testévé, kozmikus, egyszersmind eucha-
risztikus testté teszi. Krisztusban a világ szellemi testiséggé válik, amely 
nincs megfosztva anyagiságától, hanem a Lélek élteti.”14 

A Szentírásban, mint láttuk, az utolsó két nyelvi mód — a képzeleti-
 költői és a kérügmatikus — elválaszthatatlan: az előbbi az utóbbi hor-
dozója. Krisztus nemcsak saját magának nevezi „szőlőtőnek”, hanem a 
megszólított tanítványokat szőlővesszőknek. A kérügmatikus módban 
a nyelv nem leír, nem érvel, és túlmegy a képzeleti látomás felmutatá-
sán is. A szónak ereje van, megragad, bevon az isteni életközös ségbe: mi 
is szőlővesszővé válunk, esszük a kenyeret, isszuk a bort, bekapcsolódva 
a Krisztus-test véráramába. Amikor Krisztus önmagát útnak, igazságnak 
és életnek nevezi, nem a klubtagság feltételeit szabja meg, írja Rowan 
Williams angol teológus. Más szóval, nem olvashatjuk az ideológia ki-
rekesztő nyelvi módjában, kérügmaként, szólító szóként kell olvas-
nunk.15 Mint a megrettent tanítványokat a passió előestéjén, minket is 
vigasztal és biztat, hogy az út, amelyen járnunk kell, a krisztusi teljes 
önátadás mintáját rajzolja ki. Sőt, bevonz a vele való közösségbe. 

A hitfejlődés során minden egyes nyelvi módban szembesültünk az 
emberi tényezővel. A leíró mód szembesít a Biblia — úgyszólván — 
tudományos megbízhatatlanságával. A fogalmi mód tudatosulása szem-
besít azzal, hogy a teológia emberi spekuláció. Az út elején még arra 
is rácsodálkozhatunk, hogy „teológiák” vannak, különféle konstruk-
ciók és értelmezések, hogy a Jézus istenségéről szóló tanítás például 
több évszázadon át kristályosodott ki. Ha ezen a ponton nem utasít-
juk el a hitet, akkor aztán rácsodálkozhatunk a teológiai látomások cso-
dálatos ihletettségére, hogy nagyon is emberi mivoltukon átszűrődik 
valami olyan fény, amely ismeretlen tájakat világít meg. A gondolko-
dás szépségén valóban átsejlik a transzcendens rend valósága.16 Az-
után rádöbbenünk, hogy e roppant gondolatrendszerek is viszonyla-
gosak a Szentírás történeteihez, metaforáihoz, szimbólumaihoz képest, 
és életünk során nekünk is újra meg újra meg kell alkotnunk saját „teo -
lógiáinkat”, ahogy újra és újra értelmezzük a magunk számára a ha-
tártalanra kitáruló szavakat. Így érkezhetünk el, ahogy Frye írja, annak 
határához, amit a szavak tehetnek értünk. „Csakhogy, ami korlátnak 
tűnik bizonyos távolságból, nyitott kapu lehet, ha elérjük.”17
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