
rancsnak a felfogása. Ekkor a hallgató feladata nem pusztán a parancs elfo
gadása, hanem annak a különbségnek a megszüntetése, ami ez utóbbinak
absztrakt volta és a felszólítás pragmatikai szituációjának konkrétsága között
húzódik. Figyelembe kell-e venni a konkrét cselekvéskor azt, az áldozat szá
mára mit jelent, hogy a segítséget egy "kívül állótól" kapja? De túl a példán
kon, vajon léteznek-e határai a feltétlen segítségnyújtásnak? Miképpen vá
lasztható szét a megszólítottság személyessége és a - fentebbi idézetben
említett - szeretet erőszakossága? Más szóval, a parancs univerzalitása mi
képpen tartalmazza a konkrét eseteit?

Ugy tűnik, az általános kijelentések levinasi kritikája nem tudja érvényte
leníteni cselekvéseink igazolhatóságának a kérdését. Az igazságosság kérdése
pedig megkívánja az általános terminusok használatát. Ezzel szemben vi
szont a levinasi etika személyességének túlhangsúlyozása visszaállíthatná a
középpontba a (kálvini) belső meggyőződést, s ezzel éppen annak a "zsar
noki tudatnak", a gondolat feltétlen szabadságának engedne teret, aminek
elkerülésére etikájával vállalkozott.

I<ARÁTSON GÁBOR

Az Istenról való beszéd ma, itt

Kérdezik, hogyan lehet ma, magyarul, Istenről beszélni. Én meg: megszeppenek.
Amennyire fontosnak tetszik, hogy ez ügyben némi megértésre jussunk, már
csak, mi tűrés-tagadás, politikai szempontból is, annyira sűrű köd borítja, mégis,
a tájat. Egy megkerülhetetlen kérdésről mintha nem volna mit mondanunk.

De más dolgokkal tisztában vagyunk-e? Egyáltalán, kinek és kiről szól a
kérdés, amelyet hajlamosak vagyunk úgy érteni, "Hogyan beszéljen az ember
Istenről, magyarul, ma?"

Ám az általános alany a kérdést technikai kérdéssé degradálja. (Ez volt a
hittérítés eredendő bűne is, szerte a világon. A hit tolmácsolása nem más, mint
alkalmazott beszéd; vagyis hát, állítólag az ügy érdekében, magát a Logoszt
hallgatja el. És szokták is valóban a mai Magyarországot missziós területnek
tekinteni. Missziós területek és gyarmatosítandók - ezzel gyanúsítani az egy
házakat jelenleg persze nem lehet; s mégis, ma is, valami bensőbb összefüg
gés sejlik fel itt.) - "Az ember" - van ilyen? Ki az, mi az? Találkozott már
valaki vele? Igazából éppen "az ember" esik tőlünk legtávolabbra; távolabb
még annál a bizonyos végtelennél is, amelyben a párhuzamosok állítólag
összefutnak. Ez a messzeség az a sűrű köd. Istenről és az emberről ugyan
azért nem tudunk beszélni. (Az ember épp nem "általános alany".)

És hallgatásunk némaság is; mert, másfelől, "önmagam" sem vagyok ön
magamnak közvetlenül (közvetítés nélkül) adva. Közvetlenül adva a fájda
lom van, a vágy (az is még jelentéstelenül), a testi-lelki kiszolgáltatottság: egy
rakás szerencsétlenség, ami amúgy vagyunk. Mihelyt azonban az "önma-
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gam", miért, miért nem, színre lép, a megfoghatatlan "ember" is ott van már
vele, mint hosszú árnyék.

Az "ember" ha szinte nincs, az "emberiség" viszont mindent eltakar.
Nagyberuházás, a tömeg- vagy átlagember - szóval, "az emberiség" - lét
rehozása érdekében; ördögi kör: a beruházó itt maga a kitazött cél. Amely, per
sze, ezúttal is nemes - hogy valamiképp zöldágra vergődjünk önmagunk
kal; kiderüljön, kicsoda is "az ember". Megvalósuljon, ha lehet, defacto. Mivel
azonban a végtelennek ez a helye materiális formában (akár ideaként is) csu
pán kísértet, működéseivel az "önmagamat" nyomban szüntetni kezdte, a
természetet pedig, amely a Janus-fő ember másik arca, és látnivalóan nem
"anyagi valóság" (ami "anyagi valóság", az a technika), mára szinte teljesen
megsemmisítette.

Errőlfelől nézve a dolgot, az ember mindenestül "magyar" (vagy "zsidó",
"német", "mexikói", "busman"; ez minden esetben, mindig, ugyanaz), és
csupán lexikálisan vagy adminisztratíve tartozik az "emberiség"-hez. Nem
zetek mennyei értelemben nincsenek, internacionalizmus pláne nincs. Ami
csupán .Jényegünk" mindenkor adott voltát mondja ki, s mint állítás nem
függ össze se így, se úgy közvétlenül az e tárgyban jó száz éve már roppant
felszínességgel folyó vitákkal. Ugy adódom önmagamnak, mint magyar, dán,
japán vagy haida; japán létemre magyar, dán, haida is vagyok (akárcsak a
Hold is, egy rozsdás szeg, egy vízesés vagy egy ezüst kiskanál, demindig pont
az, teljesen); úgy azonban, hogy ennek az ubiquitasnak számomra japán vol
tom a kapuja. Maga ez az adottság: tökéletes és esetleges; az egyetlen lehető

ség: szegény és üres. Csak teljes meghatározottságomban érthetem meg,
hogy én vagyok a másik is; akkor már nem akarom önmagamat rábeszélni. A régi
népnevek talán nem (csak) azért jelentettek oly gyakran "ember"-t, mintha a
törzs tagjai másokat nem tekintettek volna hasonlóképpen "ember"-nek (és
csak a felvilágosodás apostolai emelték volna ki őket barbarizmusukból, mi
után, így vagy úgy, előbb már úgyis kiirtották őket). Hanem mert nekünk
"ember"-eknek a lét mindig csak mint csejenn vadásznak vagy viktoriánus
regényírónak jelenik meg, soha nem mint "általános alany"-nak. Az általános
alany, valószínűleg, csak a radikális ateista pótléka arra az Istenre, akit
annyira muszá] tagadnia, és aki, ezek szerint, a legjobban neki hiányzik. A
pilátusi "Ime, az ember" viszont talán úgy is felfogható: [me az, aki teljesen
foglya helyzetének.

Magyarnak lenni tehát világi értelemben (a világra vonatkoztatva) annyi,
mint kozmopolitának (a mindenség résztvevőjének) lenni; ezen túl pedig azt
jelenti, olyasmivel foglalkozunk, ami a világ létrejöttének is előtte van. Az a
fogoly az Isten fia is. Az "ember": ontológiai hely, s éppen nem (csak) azt
jelenti, hogy az emberi fajhoz tartozom; az emberfaj fogalma a leginkább
alkalmas arra (emberi sovinizmus, a természet ellenében), hogy embervol
tunkat és a mindenséget előlünk eltakarja. Az ember az egzisztencia s az
esetleges létezés közötti - áthidalhatatlannak tetsző - feszültség. Az a mo
dern törekvés, amelyembervoltunk problematikáját valami általánosban föl
akarta oldani (s amelybe mindannyian belebukhatunk), elmázolni e konflik
tust ugyan elmázolhatta, eltüntetnie azonban nem sikerült: hiszen az maga
a "világ".

Ez a kiszolgáltatottság mint egyedülálló alkalom (mire? - épp ez az a
kérdés, amely az "ember"-rel föl van adva; lehet, hogy semmire; nincs tudo-
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másunk arról, hogy a válasz is meg volna határozva jó előre) előbb van meg,
mint valamely (csak képzelt, de a tömegkommunikációban realitásként elénk
állított) "összkulturális horizont". Ez a Biblia sötétsége. Az ellenpélda sem
mond ennek ellent. A válás, például, vagy az emigráció. Az egyszeriségből

nem lehet kilépni; a sorsról a sors (vélt) átalakítása semmit se mond.
Istenről sehogyan sem tudok beszélni. se én, se más. Ez az alaptapasztalat.

Nem tud róla beszélni senki. A Biblia beszéde is: képes beszéd. (Épp ebben
van a nyitja.) Aztán meg, magyarul beszélni is: nehéz.

Történt itt egy s más az utolsó ötven évben. A zsidótörvények, Auschwitz.
Az 56-os forradalom feladása, feledése. A Duna tönkretétele. A nemiség s a
gyermekszületés megoldhatatlannak tetsző problematikája. Ma már ebből va
gyunk. A hit persze szociális kérdés is, az Isten körül folyó diskurzus is az;
ismerőseim közt, mint mindenkinek, vannak hívők és ateisták. Ma sokan ezt
tekintik a dolog politikumának. Én azonban, mint őket erről olykor biztosí
tani szoktam, úgy gondolom, Isten kérdését (mint egyetlen igazi kérdést sem,
talán) végiggondolni úgysem lehet. S erre nem is törekszem. Mert azt hiszem,
eleve máshol van a kérdés. A kérdés, hogy úgy mondjam, a maga útján halad.

Az emberforma széjjel akar esni, mindenütt. A jámborság mint külső zsi
nórozás a jó embert valahogy még összetartja; ez a jámbor zsinórozás való
ban elengedhetetlen (formázó tevékenykedés, beuysi plasztika, mintegy bi
zonyítandó, hogy itt valóban az antropomorfizmus puszta létéről van szó,
ma már, a végső pillanatban); mégis, ez az egész, valaminek a hiányában,
egyszerűen belülről szétesik.

Az Istenről való beszédet mára valamennyi nép elveszítette (jó régen már,
ami azt illeti); azt hiszem azonban, ha ezt (valóban) megértenénk, a veszteség
kimondásában valami megjelenne. Mert tévedés, hogy az a veszteség már ki
mondatott volna; mindig valami másról beszélünk.

Vallásos embernek tartom magam, de ez a vallásosság, bennem, ha jól
értem a dolgot, nem annyira .Jsten't-re, mint inkább az "Ut"-ra és a létezökre
irányu1 (aminthogy általában is, az autentikus istenélmény a vallásos tapasz
talatok körében mostanában, úgy látszik, alig jelentkezik - lásd pl. Tar
kovszkij emlékezéseit ezzel kapcsolatban); kétségbe kellene azonban esnem,
ha nem tehetném hozzá ehhez, a létezők rejtett arcára is.

Miközben persze az sem lehetetlen, hogy ez a különbségtétel igazából egy
Isten felé forduló újszerű figyelem kezdete.

Akárhogy is, azon a rejtőzködésert belül, megjelenik olykor valami más is.
"Isten előlép," mint a kínai Változások Könyve mondja. Az egyik vers kezdete
ez: a vers persze folytatódik; de most csak erről a mozzanatról beszélek.
Hogy "van-e Isten", rosszul van talán föltéve a kérdés: Isten időnként előlép.

(Mit csinál a szél, amikor nem fúj?) Erre pedig mégiscsak tévedés nem
tekintettel lenni.

(Nehezen fordítható szöveg. A csen1 szó például mennydörgést és megráz
kódtatást - még "teherbe esés"-t is - egyaránt jelent. - "Isten előlép a
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mennydörgésben. Tökéletessé válik a szélben. Kölcsönösen látszik a tűzben. Elér
és szolgál a Földön. Orvendezve szól a tóban. Harcol az Egben. Fáradozik a
vízben. Beteljesíti a jelentéseket a hegyben.") ,

Könnyen lehet, végóráit éli az emberiség. A nagy Altalános Alany, ő az,
annyi gyötrelem okozója eddig is már. Es ha nem? Az eltömegesedésben
maga az emberi lényeg cáfolódott meg; olyannyira, hogy most már majdnem
nincs is mit csinálni. Ha belegondolunk abba, ami ma már nyílt titok, hogy
az emberiség (vagy csak: a nyugati ember?) világstratégiája, ez az egész, a
szubjektum-objektum dichotómiára alapított hódító elgondolás mára, igazá
ból, megbukott (az ütközetek folynak még változatlan erővel, de már min
denki tudja, ezt a háborút megnyerni nem lehet), fölmérhetjük akkor, hogy en
nek a bukásnak arra a helyre nézve is roppant jelentősége van, Akit vagy
Amelyet magunkban, minden szkepszis ellenére is, Istennek nevezünk; talán
túlságosan is azonosítva Öt kezdettől fogva az emberiség ügyével, és ennyi
ben, mert ez az Ugy mindig is hatalmi ügy volt, a Hatalommal.

A legnagyobb történelmi tragikum boldogtalan nézői vagyunk itt. Valami
megfoghatatlan borzaloméi, amelyet a keresztény persze azonosíthat az ere
dendő bűnnel. A mélyértelmű fogalom elsietett használata azonban félreve
zethet, egyszerűen teológiai síkra, tehát egy már "megszokottnak", sőt "ke
zelhetőnek"vélt területre csúsztatva át a dolgot. Mélyebben ül a baj, a hely
zet reménytelensége félelmetesebb. Mindattól, ami történt (az ontológiai he
lyek rezervátummá válásától), maga a nyelv szenvedett (talán már most is
gyógyíthatatlan) sebeket. A nyelv pedig nem az Istennel kapcsolatos, egyéb
ként sértetlen tudomások közvetítésének puszta eszköze. (Ez az eszköznek
tekintés, a gyarmatosítás.) A bibliai léttapasztalat szerint is: nyelv és Isten
egymástól el nem különíthetők,

Az ember isteni arca és az Isten emberarca közt bajos volna különbséget
tenni. S lám, mi történt a festészetben is: eltűnt az emberarc. Aligha kerül
nénk közelebb valami jó kimenetelhez, ha aportréfestők"megsokszoroznák
erőfeszítéseiket" (amit, szerencsére, úgyse tesznek). A lélektani megfigyelés
ma óhatatlanul hamis formákat ad. Volt a cimabuei inspiráció; volt a rene
szánsz természetmegfigyelés. Visszamenni egyikhez sem lehet. A képzőmű

vészet ma talán már fölteheti a kérdést: micsoda az emberarc, egyáltalán?
Erről azonban mondani nincs mit; ez a festő munkája, ha bekövetkezik.
Az Istenrőlvaló beszéddel más a helyzet. Ott a közeg: maga a Szó. A nyelv:

élő közeg. Isten: Személy. Ugy gondolom, hogy maga a Személy. A Szenthá
romság köréből nem lehet kilépni. Teoretizálni róla: kép-telenség. Kell-e ak
kor róla beszélnünk? Nem helyesebb-e zavarba hozni Istent? (Önmagunkat.)
Nem elég-e, ha mi csak föltesszük megválaszolhatatlan kérdéseinket? Ho
gyan tudhasson az beszélni hozzánk? A magyar nyelvnek valóban meg kel
lene újulnia ("jó volna, ha ..."), de nem mini magyarnak, stilizációban (hisz
számunkra a nyelv eredendően "magyar"), hanem a léthez és a létezőkhöz

való viszonyában; akkor a benső ritmus is visszaköltözhétne még mondata
inkba. Nem akarnánk okvetlenül valamit mondani. Ugy állítanánk fel mon
datainkat, magunktól elszakadva; féloldalra döntve őket; azt figyelnénk, mi
az, ami beszél?
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