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Mit jelent számomra
Isten fogalma?
Így kell kérdeznem, hangsúlyosan: fogalomról, nem személyről és
nem affektív kapcsolatról van szó. Ez a szó (fogalom) eleve kiiktatja
az antropomorfia feltételezését (holott ettől a nézőponttól szinte le
hetetlen megszabadulnunk, sem úgy nem sikerül, hogy Isten ant
ropomorfiáját ne éreznők valóságosnak, sem úgy, hogya metafori
kus nyelvet unos-untalan a valóság leírásával ne tévesztenénk
össze). A metaforikus látás e foka azonban (amely az emberben az
Isten-fogalom kialakításához és átéléséhez vezetett) semmiképpen
nincs kapcsolatban a fogalmi gondolkodásnak azzal a logikájával
- vagy talán még helyesebb, ha logika helyett rendszeressége t
mondunk - amelynek alapján Isten fogalomként lenne meghatá
rozható. Talán akkor közelítem meg leginkább a számomra létező

Isten-fogalmat, vagy Isten-képzetet. ha Istent saját metaforájaként
határozom meg. Ez egyben világhelyzetét, amelyben nem választ
ható szét létezésének láthatatlansága és a csak-láthatóban. csak tu
datunkban, illetve lelki mechanizmusunkban megjelenő képe is
megmagyarázza. Megmagyarázza egyben lényének és létének ki
vételezettségét, mindenek felett álló teremtői erejét és egyben ma
gányát is. Az örökkévalóság egyben teljes egyedüllétet is jelent, az
idő felett álló helyzetet, függetlenséget a teremtés időbeliségétől, a
teremtéstől (születéstől) és az elmúlástól, tehát a teremtett világ kö
zösségétől. Ez a függetlenség azonban nem jelent elszakadást, ha
nem állandó összekapcsolódás is - de a folytonos találkozás és
elválás affektivitása semmiképpen nem hasonlítható, legfeljebb le
fordítható az emberi affektivitás nyelvére.

Önmaga metaforája: mindkét szó jelentése egyformán fontos.
Előbb azt próbáljuk tisztázni, mit is jelent: önmaga. Szubjektív
vagy objektív kategóriának tarthatjuk-e? - hiszen az "önmaga"
csak belülről, csak a szubjektum felől érzékelhető, mondhatnók
úgy is, hogy csak onnét érzékelhető valóságosnak. Kívülről a tő

kéletesen más képét adja, a hozzáférhetetlen, magábazárt mássá
gét, azt, ami az alany részére csak belülről érvényes és igazolható.
Miként képes hát akkor az ember egy ilyen tökéletesen bezárt lé
tezőt, egy mindenben csak önmagát (a Vagyok, akí vagyok-ot) még
metaforikusan is saját világának tartományába befogadni, létező

ként érzékelni (hiszen láttuk, hogy az "önmaga" csak sajátmaga
számára érzékelhető)?

Nyilvánvaló, hogy csakis metaforikusan, képpé téve azt, ami
láthatatlan. Nem arra a képre gondolok, amit minden gyerek ki-
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alakít magában, a nagyszakállú öregről, vagy a tündéri szépségű

nőalakról - különösen azok a zsidó gyerekek, akiknek hatéves ko
rukban azzal kezdődik (az én időmben azzal kezdődött) a hittan
könyvük, hogy: Isten láthatatlan. Ennek a kijelentésnek felfoghatat
lansága végigkíséri életünket, és minden lehetőt megteszünk a tény
tudomásulvételének eliminálására. Az a metaforikus megközelítés,
ami nem egyetlen képben, hanem a képiség legbensőbb lényegében,
a formaadásban, abban, hogy beszélhetünk valamiről, ami a szavak
számára tökéletesen megközelíthetetlen, nyílvánul meg, az emberi
léleknek egy olyan képességét mutatja, amit, azt hiszem, másképpen
a transzcendencia iránti hajlamának is mondhatunk.

Isten metaforáját másképpen az ember transzcendencia-képző

tulajdonsága jelének is felfoghatjuk. Ebben a kérdésben tükröző

dik Isten úgynevezett valóságának, valóságos létezésének irrele
váns kérdése. Hiszen ha képesek vagyunk feltételezésére, ez
olyan képességünket mutatja, melyet, megint csak metaforikusan,
Isten bizonyítékának is felfoghatunk: annak bizonyításaként, hogy
létezik Valaki, aki az embernek nevezett animális lénybe a gondo
lat, vagy a képzelet e szikráját elültetni képes. Ugyanígy azonban
az ember biológiai adottságát is feltételezhetjük, mely szellemi fej
lődésében, valószínűleg az állatoktól különbözően elérkezik az
absztrakció olyan fokára, hogy képes magát a rejtélyeset, a Rej
tőzködőt feltételezni, megismerni, vagy feltételezni a Megismerhe
tetlen felismerését.

Isten metaforája tehát a megismerhetetlen felismerhetőségét, el
fogadását is jelenti. Ezzel az ember tudatosítja magában a megis
merhetetlenség tényét, ami talán a legnagyobb szellemi teljesít
mény életében, és szabaddá teszi arra, hogya Megismerhetetlen
megismerhetetlenségének, és ezért kimondhatatlanságának tuda
tában képeket, metaforákat alkosson kimondására.

Feltételezhető ugyanis, hogy csak azt tudjuk szavakkal kimon
dani ami valamiképpen látható számunkra, ha másképp nem, hát
relációk, geometrikus képletek formájában. A hosszúság fogalmát
megmérhetetlensége esetén is ismerjük és használjuk, de a hosz
szúság fogalma nélkül nem jöhetne létre a mérhetőség fogalma.
Az Isten szó tartalma azért oly variábilis az emberiség hatalmas
kultúrtörténetében, mert a metaforában az AZ és az én egyesül, a
metaforát én (vagy mi) alkotom, saját költészetemmel, költői be
szédemmel, költői képalkotásommal. Más nyelven tehát, mint
ami a ráció nyelve, a mindennapi beszédé, ami mindig a lehető

leginkább egyértelmű, legalábbis mindig (még paradoxonaiban is)
az egyértelműségre törekszik.

Ebből fakad a megismerhetetlen Istennek, magának a Megis
merhetetlenségnek megszólíthatósága. Ez a megszólíthatóság
ugyanis nem tételezi a létezést, mint ahogyan a költészetben meg
jelenő megszólítás sem tételezi a megszólított valóságát. Ez a
megszólított lehet halott, élhet csak a vágyban vagy csak a hiány-

563



ban, tehát a létezés képzetében, pontosabban a létezés metaforájá
ban, nem, vagy az érzéki től különböző létformában, amiről képte
lenség megtudnunk, hogy a láthatatlanság tükörben megjelenő lát
hatóságának visszavetülése-e, vagy a mi tükörre vetített képünk.

Mégis: feltételezhető, hogya létezés fogalma ebből Isten meta
forájából ered, és nélküle sohasem vált volna gondolkozásunk
ala pelemévé.

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy az lsten-fogalom az em
ber teremtménye. Inkább azt, hogy az ember felismerése - de
akit felismer, sem személyként, sem személytelen erőként. sem
anyagként. sem szellemként, sem teremtőként sem a létezés tehe
tetlen összefoglalójaként, absztakciójaként nem definiálható. De
ha szavakkal, illetve ami ezzel egyenértékű, fogalmakkal megkö
zelíthetetlen, honnét a szentségnek és áhítatnak az a kétségtelen
érzete, ami időnként elfog bennünket?

Alighanem ennek az érzetnek jelenléte, de az is lehet, hogy
szükséglete teremttette meg velünk a látott láthatatlan Isten fogal
mát. Magát a láthatatlanságét is. Nem az értelem alkottatja meg
velünk a negatív számok vagy a nem-experimentális geometria
alapját, a non-figuratív festészetet, sőt valószínűleg a zene műve

lését sem. Amit semmiféle módon nem láttunk, az mindig is el
képzelhetetlen, és ezért kimondhatatlan marad a számunkra (ki
véve az antropomorfia olyan szélsőséges eseteit, mint az angya
lok leírása, vagy Isten különböző vízióinak megjelenítése a Bibliá
ban). Elképzelhető, hogy az értelmi és az affektív percepció mellett
létezik egy harmadik módja is a felfogásnak, ahhoz hasonló, amit
intuíciónak vagy ráismerésnek neveznek, és ez a transzcendens irán
ti érzék csírája. Ha azt mondjuk, hogy az ember nem tud meglenni
Isten nélkül, ez ennek az érzéknek aktiválódásából születik: a fában
a fa szellemének, a felhőkben és az égitestekben valamely isten ko
csijának, a halottban a szellem eltávozásának meglátásában.

De vajon ki meri azt állítani, hogy a fa lombjainak susogásá
ban nem a. fa szellemének, vagy nem a jövőt ismerő Istennek
hangját hallja? Nem elég bizonyítéka-e lsten létének gondolatának
megfogamzása az emberi lélekben?

Meg kell tanulnunk, és a hosszú emberi élet megtanít bennün
ket annak elfogadására, hogya létezés nem definiálható egyértel
műen, s az, amit a világ dolgainak, vagy saját személyünk, az oly
nehezen körülírható én-fogalomnak meghatározására használunk,
nem alkalmas a létezés minden formájának kifejezésére. A meta
fora valóságossága (mint metaforáé) mennyiben képes elválni sa
ját metaforikusságának valóságosságától? A létezés a létezés
absztrakciójától, a hit Isten megismerhetetlenségének dogmájától?

Talán azért születtünk, hogy erre a kérdésre keressük a választ
- és még inkább azért, hogy az élőlények között felismerjük a
"kérdés" fontosságát, és a kérdés megválaszolhatatlanságának
tragikumát.
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