
Mai meditációk

VARGA MÁTYÁS

A titkokat ne lesd meg
I.

TItoktalan korban élünk. Vagy legalábbis azt hisszük magunkról. Hasonlítunk
Chamisso novellájának höséhez, Peter Schlemihlhez', aki szegénységében egy
kifogyhatatlan pénzes zacskóért eladja árnyékát az ördögnek. Azt gondolja
ugyanis, hogy árnyék nélkül még nagyon jól megvan az ember. Ettől kezdve
azzal telik az élete, hogy árnyéktalanságát leplezi, mert - ahogyanovellában
elhangzik - "rendes ember, ha napra megy, nem szokta otthon felejteni az
árnyékát". A titkaiból kiforgatott XX. századi ember tragédiáját sejti és sejteti
meg Chamisso. Azét az emberét, aki deszakralizált világának nyomasztó sze
génységében Faust és Don Juan végletes telhetetlenségével vágyik a totalitásra.2

Hogy ez övé lehessen, boldogan mond le valamiről, ami mindeddig úgy tarto
zott hozzá, mint az árnyéka. Elveszített titkának tragédiájára a modern ember
most, napjainkban kezd ráébredni. Most kezdi észrevenni, hogy titka ne1kül ide
genné vált a világban.

Amikor azonban a Hegel filozófiája általlegitimizált totalitás-vágy hatalmába
kerítette a határait veszített embert, semmitől sem riadt vissza. Még attól sem,
hogy bármiféle totalitárius hatalom teljes eszköztárát felhasználva birtokolja a
másikat. Hiszen árnyék nélküli társa végtelenül kiszolgáltatottá vált számára. A
Szent többé már nem lakott benne. Ezért tehette meg, hogy az ököljog brutali
tásával törjön rá, hogy még az állatvilágban is ismeretlen kegyetlenséggel bánjon
vele.3 Először csak a testét akarta. Hogy ez végül is mihez vezetett, senkinek
sem kell magyarázni, aki látta az auschwitzi láger vitrinjei mögött tornyosuló
szemüveg-hegyeket, emberhaj-bálákat, aki olvasta Szolzsenyicin történeteit...

II.

De a Mefisztó társául szegődött ember már nem elégszik meg a testtel, totali
tás-éhségében a lélekre is igényt tart. Ebben éppen kapóra jön számára a pszi
chológiai tudományok - kü1önösen is a pszichoanalízis - fölfedezése és fejlő

dése. Minden pszichológia és pszichologizálás, amely képtelen arra, hogy úgy
álljon a másik elé, miként Mózes állt az égő csipkebokor előtt levetett sarukkal,
- Goethe búvészinasához hasonlóan - olyan hatalmakat szabadít az emberre,
amelyeket csak elócsalni képes, visszaparancsolni nem... Igy tudatlanságában
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vagy gonoszságában nagyon mélyen tud sebezní minden emberi bizalmat, ön
bizalmat, reménységet és hitet.

A test és a lélek titkaiból kifosztva mi maradt még számunkra? Van-e még
titok megfejtetlen? .

TItkaink omladozó falán talán még két kapu van, a két leglényegesebb, me
lyek szilárd fundamentumuknál fogva jól tariják magukat: a születés és a halál.

A születés, a fogantatás és a szerelem titka ugyanaz a kapu. Mivel a halál, a
másik kapu, egy-egy közlekedési balesetet, vagy közvetlen környezetünket érö
tragédiát leszámítva, nincs jelen életünkben, többnyire készületlenül is ér ben
nünket. A halál rettegést kelt, ezért szeretnénk (amíg lehet) elhessegetni, elbaga
tellizálni, száműzni nem csak az életünkből, de még a gondolatainkból is. Ezt a
kaput lehet6leg elkerüljük. A szerelem kapuját még valamelyest ismerjük. Ezért
mondhatjuk Qlivier Clément-nal: "Napjainkban a férfi és a nő találkozásában
átélt erotikus élmény kétségtelenül az utolsó misztikus élmény, amelyet az elvi
Iágiasodott társadalom ismer.,,4 Bár a szerelem titkát mélyen kikezdte a pornog
ráfia, mégis azt gondoljuk, hogy lIa fiatalok az erószban még soha nem sejtették
meg annyira, mint napjainkban a legnagyobb szentséget''. A szerelem az utolsó
obulus, meDyel esetleg átkelhetünk a túlsó partra. Talán éppen ezért kell féltve
őrzött kincsünknek tekinteni.

Ennek az utolsó obulusnak az elvesztéséról szól Bartók Béla A Ke1cszakállú
herceg vára című operája. Judit megrészegedik attól, hogy a Kékszakállú lelke, a
férfi lelke megnyílt előtte. Még elmehetne, még nyitva van az ajtó, de ó túlsá
gosan is biztos a dolgában: "Ha kiűznél. küszöbödnél megállanék, küszöbödre
lefeküdnék." Mivel mindent akar, egyre mélyebbre száll, hogy övé legyen, hogy
birtokolja a férfit. A teljességre tör, nem tud és nem is akar közben megállni.
Szerelme azonban már a második ajtó után megbicsaklik. Az utolsó két ajtó
kinyitásában már csak a kíváncsiság vezérli. Nem mondja többé, hogy: "Add a
kulcsot, mert szeretlek!" Mire a hetedik ajtóhoz jutnak, Juditban a szeretet gyű
löletté változik. Kegyetlen vádaskodással követeli az utolsó ajtó kinyitását. Ha
itt képes lenne megállni, még mindig nem lenne későn, De Judit nem veszi észre,
hogy már a második ajtó után sem lett volna szabad továbbmennie. Mindent
akar - és mindent elveszít...

Avatatlan kézzel nyúlni a titokhoz, a szenthez, óhatatlanul tragédiához vezet.
A szentet birtokolhatónak hinni: bálványimádás.

III.

Az ember titka nem más, mint az Isten titkából való részesedés. Izrael Istenének
az ÓSzövetségben nincsen neve. Amikor Mózes az égö csipkebokorban megjele
~ Isten nevét szeretné tudni, válaszul csak ennyit kap: "Vagyok, aki vagyok.
Igy szólj Izrael fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok." (2Móz 3,14).

Izrael megnevezhetetlen Istenére még a képtilalom törvénye is vonatkozik: min
den képi ábrázolása tilos (vö. SMóz 4,15-20).

A választott nép hitének tiszta búzája a név- és képtilalom kettős malomköve
között őrlődik majd az Eukharisztia kenyerének lisztjévé...

Ahhoz azonban, hogy ez megtörténhessék. Istennek, Isten Fiának a NáZJireti
Jézus nevében és az ember képe'ben le kellett szállnia vilagunkba. hogy újra bizo
nyossá tegye számunkra: minden név és minden kép csak metafora. Ahogyan erre
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Max Thurian felhívja a figyelmet6: Krisztusnak bánnilyen emberi arcot adha
tunk, bánnilyen arccal elképzelhetjük. Hiszen ő maga egyszerre tárta föl és rej
tette el magát, amikor úgy szegődöttaz emmauszi tarútványok mellé, hogy azok
vándornak, zarándoknak nézték (Lk 24,13-35); amikor Mária Magdolna "látta,
hogy ott áll Jézus, de nem tudta, hogy Jézus az" (Jn 20,14)és a kertésznek nézte;
amikor Ttbériás tavánál "kint állt a parton, de a tarútványok nem ismerték föl,
hogy Jézus az" (Jn 21,4). Isten újra elrejtőzött az ember testének csipkebokrába. Már
minden ember arca lehet az övé... A Feltámadottal való találkozás mindannyiunk
számára lehetséges, hiszen Jézus maga mondta, hogy "az Isten országa nem úgy
jön el, hogy az ember azt előre kíszámíthatná. Azt sem mondják: Ime, itt, vagy
me ott van! - Mert az Isten országa már közöttetek van!" (Lk 17,2.01r21) A
szabadulás hírét csak akkor hallhatjuk meg, ha bármelyik csipkebokor képes lesz
majd lángba borulni, ha bármelyik arcból Ó nézhet majd ránk. Vagyis Szent
Ambrussal szólva: "Ha ugyanis nekünk nem támadt fel, akkor egyáltalában nem
is támadt fel, mert semmi oka nem volt arra, hogy önmagának támadjon fel.,,7

IV.

Egymás titkának pásztorává kell válnunk. A pásztor metaforája mélyen átszövi
az Ó- és Ujszövetséget. Ha tudunk egyszerre pásztorokká és pásztoroltakká
lenni, akkor egy ilyen kapcsolatban el kell vetnünk minden tolakodást, minden
erőszakot.A titkok megnyílását soha nem szabad siettetni, hanem ajándékként,
kegyelmi pillanatként kell átélni. Meg kell tanulnunk a pásztorok türelmét,
mint az egyetlen lehetséges magatartást. Az ajándékot nem megszerezni, hanem
kapni kell...

S hogy a szerelem is újra az lehessen, ami, ismét el kell hangoznia Stéphane
Mallármé gyönyörűmondatának:

"hercegnő, hadd legyek mosolya pasztoral?"

Jegyzetek:

1. Peter SchlemihI csodálatos története (1814); 2. Hans Urs von Balthasar így fogalmaz: "Miért
szeressek egyetlen nőt, mikor ezret is szerethetnék? - kérdezi Don Juan, aki talán éppen
olyan érvényes indítékból ostromolja a végesség korlátait, mint Faust. Csakhogy Don Juan a
nők sokaságával éppen a szeretet értelmét veszíti, Faust pedig a pillanatok sokaságában a
bennük megidézett örökkévalóságot." (Csak a szeretet hiteles in: A szeretetről, Vigilia, Bp. 1987,
341. o.): 3. vö. Hans-Georg Gadamer: A nyelveksokfélesége és a vildgmegértése, in: Athenaeum,
1991. l. 3. o.; 4. Olivier Clément: Az erotikáról in: Mérleg, 1978.3.221. o.; s.Olivier Clément
Lm. 223. o.; 6.Max Thurian: L'homme modemeet la vie spirituelle, Edition de l'Epi, Paris, 1964
(2),59. o.; 7. A feltámadJis hitéről írt 2. könyvéből n.90,102; 8. Idézet a Hívságos kérelem (Placet
futiie) címú versből - Weöres Sándor fordítása - (az eredeti francia verssor így szól: "Prin
cesse, nommez nous bergers de vos sourires.")
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