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Beszélünk-e Istenről?

... Magyarországon, a második évezred vége táján, amikor az újhellénizmus
elöntötte a világot, és megismétlődik a Szókratész előtti szofisták gondolatkor
mányzása? A kommunizmus, a "létező szocializmus" bukása után? Amikor a
szellemtörténet ingája lassan a soron következő pólus felé lendül, és a
kommunizmus materializmusától a negatív misztika irányába tart? Manapság
ufókról szól a fáma, földünkön járt lényekről. a horror az érdekesség helyébe
lép, mint mágneses vonzerő; még az ortodox érzelmi bőség is viszonylagos
népszerűségre tett szert a racionális gyökerekből kiinduló teológiával szemben.

Az Istent valamiképpen ismerők, akik megőrizték szívükben vagy keserű

életvilágukban rábukkantak, "tanúsítják" létezését, a tőle kapott írott és írat
lan üzenetet.

Az ateisták, a kételkedők, ha el is utasítják, helyettesítik valamivel: a fej
lődés elméletével. a távoli jövő boldog képével, tudomány és/vagy művészet

valamilyen evilági szentségével. Mert ha a fogalom nem létezik, valami mást
kell helyébe ültetni, hiszen Isten a rendszerek rendszerének az origója, ab
szolút viszonyítási pont. Minden emberi élet globális állítmánya.

Maga a fogalom is sokrétű, nem egy változata van: az órásmestertől a
Deus abscondituson keresztül a permanens teremtő, a legfőbb értékeket meg
valósító személyes partnerig.

Más dolog azonban elismerni valakit, és ismét más bevonni a kom
munikációba, Az, hogy beszélünk-e róla, föltételez egy másik kérdést: be
szél/get/ünk-e egyáltalán? Ha a láncra vert személyiség vagy a fogyasztás
őrületébe hajtott emberprofil nem keresztény világában körűlnézünk,kétféle,
szinte megváltoztathatatlan sorrendű, algoritmikus életmintát látunk: túlten
gő bőséget, rövid időszakokra megélt hedonizmust, vagy az elszegényedés,
sőt az éhhalálba indulók végtelenűl egyforma lényeit. Melyikük beszélne Is
tenről? Mikor tenné ezt? Hol venné a bátorságot ehhez még akár a két véglet
között bukdácsoló középrétegek embere is?

Isten a közel és a távol múlt tabuja volt. Köszönési formákban, határozói
kifejezésekben (istenbizony! stb.) használták a leggyakrabban. Szabadon ma
már csak a templomokban mondják ki nevét, imádságokban, a szószéken.
Ki-kimondják olykor-olykor politikai pártok szónokai is.

Nemzedékek más és más formában beszélnek róla. Az öregek elmeren
genek életük befejezése táján: kimondják, értelmezik, újra átélik vagy éppen
"átveszik másoktól". A középhad nem ér rá: inkább elkerüli a róla való be
szédet. A fiatalok bizonytalanok: vajon avítt, primitív fogalom-e, vagy meg
ismerhetetlen gazdagságú.

Előfordul, hogy egész lényünk elkerüli, de éppen az "árnyékszemélyiség"
tud róla. Meg-megrohanja a békés ateistát a hit kísértése. Akik magánügynek
tekintik, már csak azért sem szólnak róla.
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A legtöbb emberre érvényes egyfajta szociálpszichológiai jegy: az aránysze
mérem. Ez mind a közlésben. mind a befogadásban, a közlés "vételében"
érvényesül. Talán az arisztotelészi mezotész (középszer) adja meg a kimon
dott közlések és a befogadott szövegegységek fékező határzónáját. Ha valaki
reggeltől estig "szent és magasztos" dolgokról beszél, gyakran érzi magát
lelkileg tisztátalannak. A kelleténél többször hangoztatott "Mindenható; ked
ves testvérem; lelki adomány", és - sit venia verbo! - a "párt, az élcsapat,
a haladás eszméje stb." vagy a "nemzeti érzés, magyar akarat, néphez hű

értelmiség stb.", de ugyanígy "micsoda nép vagyunk mi? Na, ez olyan ma
gyar dolog! - népnemzeti halandzsa stb." többet adagol az egyébként kom
petens érzésvilágból, amely az emberben él, többet adagol a kelleténél. Sok
beszédnek sok az alja - tartja a mondás, de mi tegyük hozzá: a nemes sűietü

lexémák izzóforrósága kihül az emberi szájban! Beszéd és csönd édes testvérek.
Ugyanígy működik a befogadási szemérem. Nemcsak a kommunikátorban

működik a szeméremarány pontos mérlege, hanem azokban is, akik ezt
kénytelenek meghallgatni. A multiplikáció csökkenti a tétel hitelességét. Ha
valakinek éjjel-nappal "magyarkodnak", még tagadni is fogja azt, ami ő va
lóban. Ha pedig fáradt cinizmus, beteges közöny, indukált szégyen kíséri az
ide vonatkozó szavakat, kifejezéseket, esetleg olyan pozícióba áll vissza, ame
lyen sohasem indult el. (Vajon szólunk-e társaságban "kegyetlen őszinteség

gel" anyánk bűneiről, életstílusáról, amelyre felnőtt korunkban ébredtünk
rá?) Hullámzik a büszkeségindexek és a szégyenindexek képlékeny halmaza
a szívben, és a fent említett kommunikatív-befogadási arányszemérem igyek
szik azt mértékben tartani, valahogy úgy, ahogy Babits írta: "Lássátok, én a
korlátot dicsérem."

Sokszor viszont a velünk született közlési szeméremarány fogja vissza ki
mondását. Szent dolgokról nem illik beszélni, nem vesszük nyelvünkre, ne
hogy izzó melegsége szájunkban kihűljön.

Van azonban az emberben egyfajta befogadási szemérem is. Ugyancsak a
helyes arányérzék utasííja el azt, amiről folyton szónokolnak nekünk, de vá
gyik annak befogadására, amit sohasem mondanak ki.

Törpe kisebbség használja Isten szavát, fogalmának lexémáját beszédében.
Ezt a kisebbséget nem zavarja a fent említett kettős arányszemérem: szaba
don mondják ki nevét, kinetikai gátlások sem torzítják a megszólaló embert.
Talán ha ők többséggé válnak, és ha a mai legkisebbek felnőnek, lsten talán
akkor tér vissza mindenki szótárába.

Beszélni akkor lehet róla, ha fogalma világos. A végtelen azonban nem
érintkezik a végessel. Az örökkévalóság és az idő gyermekei nehezen visel
nek el két szülöt, Csak ha a végtelen mégis érintkezett a végessel - Galilea
napsütötte tájain - csak akkor nem nehéz szólni róla. Ha valamikor emberré
lett, és halkan, megalázva, fe1-felragyogva ma is itt jár közöttünk.
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