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Kimondható-e, ami láthatatlan?

Vajon nem az-e az Istenről szóló beszéd lényege, hogy megszólítható, de neve
kimondhatatlan?

Az, hogy beszélhetünk Istenről, nem ugyanazt jelenti, mint az a kérdés,
van-e Isten. Ha nem lenne, könnyedén beszélhetnénk Róla. Ha valóban
hisszük, elnémulunk. Sem az abszolút valóságra, sem az abszolút létezésre
nincsen szavunk. A szavak mindkettőről leperegnek, lényegük a megnevez
hetetlenség. Minden megnevezés a róluk visszaverődő reflexió, belőlünk in
dul ki; a homogenitásában már láthatatlan fény felbontása: fizikai abszurditás.

A hit az abszurditás elfogadása. Elfogadni a valóságot, ami nem létezik
(mint Simone Weil írja: Isten van, de nem létezik). Elfogadni a létezést, ami
számunkra nem valóság. A van és a valóságos kettősségében élni.

Persze, hogy ennek alapján a hit: lemondás önmagunkról. Nemcsak ön
magunkról/ hanem önnön világunkról, saját létezésünk valóságosságáról.

A hit remény-telen, ez az abszurditása. A psziché számára ezért elfogad
hatatlan. Minden más viszonyt/ érzelmet kizár ebből a virtuálisan kettős kap
csolatból, mely valójában csak akkor kettős - akkor kölcsönös, ha az én teljes
odaadása nem teszi szükségessé, de nem is kívánja a kölcsönösséget.

"Isten megszólít, és az ember elzárkózik." Ebben a sokszor hallott mon
datban saját vágyunk reciprokát fogalmazzuk meg: valójában mi szólítjuk
Istent, és válaszként csak némaságát érzékeljük, egyszerre a szó és a ráhall
gatás csendjét. Az emberi létben ez a koegzisztencia felfoghatatlan. Istenben
mint fogalomban elválaszthatatlan tőlünk független létezése és az, hogy ez
a létezés csak a mi rágondolásunkban valósul meg. Sohasem lép ki az elgon
dolhatóságok köréből, de mindig meghaladja azt. Ezt jelenti láthatatlansága:
a világ fogalmakkal leírható rendszerében nem lokalizálható. Elgondolása
meghaladja az emberi gondolatot - éppen ezért, Isten: elgondolásának le
hetségessége.

Nyelvben kifejezhetetlen, de létezésének közege a nyelv, a tudat - ebben
van; a teremtés aktusában létezik vagy léteztet - feltételes módban. Nyilván
valóvá csak a rágondolásban lesz - hiszen, ha nem így lenne, hogyan is
tudnánk a saját gondolataink mögé gondolni!

Hatéves koromban azt mondták, Isten láthatatlan - ez akkor a láthatóság
egy nemét jelentette. Egy tulajdonság tagadása az egészre vonatkoztatva ál
lítás. A létező tagadása a létezőre vonatkoztatva a létező egy nemét állítja. A
létezés tagadása, ha a létezőre vonatkoztatjuk, más-Iétű lét.

A nem-hiszek feltételezi és magában foglalja a hitet, mert csak a hit téte
lezése után állítható a hitnek mint létformának tagadása. Az emberi szó tehát
képtelen Istenről mint nem-Ievőről beszélni - legfeljebb a nem-létezőről, a
nem-megvalósulóról szólhat. Isten nem tagadható, csak Isten mint állítás ta
gadható. Azt jelenti-e ez, hogya világ szerkezetébe (tehát a világ rendjébe)
oly módon beépített, hogy abból semmiféle manipulációval ki nem vonható?

Számomra a perszonális Isten fogalma összeegyeztethetetlen az istenség
fogalmával - annak ellenére, hogy tudom: életünk lényege az átlépés. Pilla
nat-létünket a nemlét veszi körül; lét és nemlét határmezsgyéjén lépegetünk.
A nemlét az ember teherbírását meghaladó felismerés. Csak a lét tagadása-
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ként viselhető el - így azonban, kimondatlanul is mindíg magában foglalja
egy elképzelhetőlét állítását.

A transzcendencia igénye ontologikus, a perszonális istené pszichológiai.
Ennek megfelelőenvan egy velünkszületett, ontologikus eredetű hitünk, és
egy olyan pszichológiai jellegű, melytől lehetetlen az antropomorfizácíó fe
nyegettségét eltagadnunk.

A hit küszöbén a psziché tiltakozik. A lélek tud. Néma és kifejezhetetlen
tudás él bennünk: Isten van akkor is, ha nem hiszem. Mégis: számomra,
nincs. A van, amely tőlem független, s a nincs, mely egy tőlem függő van
tagadása, nem fér meg egy világban.

Csak indirekt módon beszélhetünk Istenről - a hit azonban a legközvet
lenebb és az egyik legintenzívebb érzés életünkben. Olyan találkozás a Má
sikkal, melyben mindaz a zavaró érzelem, mely emberrel találkozva feltá
mad, kiküszöbölődik.Nincs benne irigység, féltékenység, birtoklásvágy. De
vajon mondhatjuk-e a hitet érzelemnek? Érzelemnek is? Nem az - de van-e
bármilyen mozzanat, akár egyetlen időpillanata az életünknek, melyet ne
kísérnének érzelmek? S ezek a kísérő érzelmek hányszor tolakszanak a pri
mér cselekvések vagy indulatok elé! Ha boldog vagyok, nem tudok nem-hin
ni Istenben. Keserves kínjaimban sohasem tudok könyörögni Hozzá. Nem
hiszem, hogy a gázkamrák páni-rémületében tudtam volna imádkozni. Es ha
csak egyetlen hívő is van, aki ilyen körülmények között elveszti Istenét, nem
bizonyítéka-e ez Isten nemlétének? Nem, nem az. Isten nem a hitben létezik.
De a hitben válik a mi számunkra valóságossá. Csakhogy maga a hit 
létünk valóságossága-e vagy csak a lelkiállapotunké?

Istenről tudok beszélni - hallgatni nem tudok Róla, Vele. Beszédünk és
létezésünk folyamatos Isten-feltételezéssel él. Miért nem tudjuk elfogadni azt,
hogy "amiről nem lehet, arról nem is kell beszélni"? Mert ezzel Istent ismét
a pszichológiai mélységbe taszítanánk és nem az ontológiaiba. Alétérzékelés
néma - a nagy határhelyzetekben hallgatunk, minden szó elhagy bennün
ket. Ez az abszolút magány - így is mondják: szemtől szembe Istennel. De
akkor ez a kommunikáció hiányát is jelenti: Istenről beszélhetünk, de meg
nem szólíthatjuk, Holott az ellenkezőjével kezdtem: Istent megszólíthatjuk,
de nevét nem mondhatjuk ki. E két mondat között feszül Isten titokzatossága.
Ezért nem fogadható be - fogható be - csak a hit abszurditásával, ami
egyben Isten jelenléte, ezért mondhatjuk, hogy a hitben Isten lelke tölt be
bennünket. Csakhogy az emberi lélek nem elég erős ennek befogadására:
nem arra teremtetett.

Az Istenről való beszédben elcsábít a tragikus pátosz, a végzetesség igé
zete, ennek fejében még a kárhozat is vonzó - mert csak abban az egyetlen
pillanatban realizálódik, amikor elvállaljuk. Ha megijedünk, és könyörögni
kezdünk: ments meg, Istenem! - máris nem Istenhez fohászkodunk.

Isten elfedi magát az ember elől. Azt mondjuk: hiszünk - pedig látni
szeretnénk. A hit alázatába Isten megismerésének gőgje keveredik.

Lehet, hogy tévedek, de em1ékeim szerint az Oszövetségben egyszer sem fordul
elő a szó: hiszek. ott engedelmesség van, felismerés és dicséret. Ugy is mondhat
juk, hogy elfogadás. Mintha a hit szót a Bibliában először Jézus ejtené ki.

Lehet, hogy ez a különbség?
Lehet, hogy ez a Kereszt titka?
Lehet, hogy ez a zsidóság tragíkuma, ez az, amit mindig éreztem, mindig

szenvedtem és amihez odaláncoltattam? Lehet, hogy Isten neve csak a ne
künk szóló parancsban kimondhatatlan?
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