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"Mint hUZ11t aházon"
A transzcendencia szó a latin scando, scandere igéből származik. Ez
- Finály szó tára szerint - tárgyas vonzattal annyit jelent: ' hág ,
lép valamire' . Ugyanez a szó tár ism eri a transcendere igét is,
'á tmegy' , tárgyas kapcsolatban 'átlép, túlh alad, áthág (pl. valami
lyen törvényt)', illetőleg ' felülmúl valamit, túltesz valam in' jelen
tésben. A transcendens és a transcendentia a középkori, illetőleg a
kései latinságban jelent meg a filozófia sza ksza vaként.

Magát a gondolatot, hogy van egy valóság, am ely meghalad
mindeni, amit a látható, érzékekkel megtapasztalható világban ta
lálunk, vagy amit egyáltalán elképzelhetünk, Platón fogalmazta
meg . Feledhetetlen képben, s szokása szerin t Szókratész szájába
adva a szót: "Azt bizonyára te is tudod, hogy a nap a látható
dolgoknak nemcsak azt a lehetőséget adja, hogy láthassuk őket,

han em a létrejövésüket, növ ekedésüket és tápl álékukat is, bár
maga egyáltalán nem létrejövés. Nos , a megismerhető dol goknak
is nem csupán a megismerhetősége szá rmazik a jótól, hanem
ezen felül még a létezésük és a lényegük is, holott pedi g a jó
nem a létező, hanem a létezőt méltóságával és erejével messze
túlszárnyalja." (Állam, 50% - Szabó Miklós ford .)

Ezt a Platon-sz öveget mi magyarok ismerősnek találju k akkor
is, ha sohasem találkoztunk még vele. Berzsenyiből emlékezünk
rá. 6 kezdte így a Fohászkodást: "Isten! kit a bölcs lángesze fel
nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világit, mint
az égő I Nap, de szemünk bele nem tekinthet." Ezt a költ em ényt
elemzői álta lában a felvil ágo sodással hozzák kapcsolatba. Még
Martinkó András is így ír róla: "A Fohászkodás isten e nem a
tételes vallásé, hanem a szívé, az irracion alista hité .. ." Nem ve
szik ész re, hogya versindító nyelvi szerkezetben az eva ngéli
kus szertartáskönyvekben is továbbélő ősi liturgikus kön yör
gések kezdő formulájára ismerhetünk: Deus, qui .. . vagy Deus, a
quo (pl. bona cuncta procedunt). Ami pedig számunkra most a
legfontosabb, nem veszik észre, hogya nap-metaforában egé
szen egyértelműen Platón képe és gondolata jelenik meg. Per
sze Berzsenyi a Biblia Istenéről mondja el azt, amit Plat ón a
jóról mondott. Teheti ezt anná l ink ább , mert talán az is eszébe
jutott, hogy valami hasonlót az Újszövetségben is olvashatunk
Istenről. A Timótheushoz írt első levélben: ő az, "aki egyedül
birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban
lakik, akit senki ember nem látott és nem láth at" (6,16).
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"Magadnak teremtettél
minket, Urunk, és

nyugtalan a szívünk..."

"Aki engem lát,
látja azAtyát is"

Amit Platón a jóról mondott, az sűrűsödött később a transz
cendencia, a transzcendens valóság fogalmába. Az általunk ta
pasztalt, a megnevezhető létezők mögött felsejlik egy másnemű

ősvalóság léte, amely nem "rész szerint való", hanem a lét teljes
ségét hordozza, ezért meghaladja megismerésünk határait. Eh
hez a világhoz (amelynek része s szemlélői vagyunk) mégis
köze van, mert minden más lét belőle fakad, sőt a keresztény fi
lozófiai gondolkodás szerint szabad, teremtő gesztussal minden
más létezőt ő alkotott és ő tart létben.

Magát a transcendentia szót több értelemben használta a sko
lasztika és az újskolasztika. Jelenti a különbséget a teremtett vi
lág s annak létalapja közt. Jelenti magát az abszolútumot. De je
lenti az embernek azt a vágyát, törekvését is, amellyel önmagát
és a teremtett világot folyton meghaladva a végső valóság meg
ragadására, megközelítésére törekszik. Ágoston mondása szerint:
"Magadnak teremtettél (magadra méreteztél) minket, Urunk, és
nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned." Az em
ber lábujjhegyre áll, Pascal gyönyörű mondása szerint: ,)'homme
passe infiniment l'homme" - "az ember végtelenül meghaladja
az embert". Ez a racionalitás meghaladását is jelenti, ugyanakkor
mégsem az értelemnek vagy az intellektusnak megtagadását.
Martinkó András aligha jár jó úton, amikor Berzsenyi versével
kapcsolatban "irracionalista hitet" emleget.

A görög és a római vallásosság a maga isteneit nagyon is em
berszabásúnak képzelte el, ezért Platón meg a nyomába lépő fi
lozófusok a "transzcendens" valóságot az isteneken is túl keres
ték. Azért nem jutott eszébe Platónnak, hogy Zeusszal vagy va
lamely más istenséggel gondolja azonosnak a jót. (A Nappal sem
gondolta azonosnak, a Napot e mindent túlszárnyaló valóság
metaforájaként idézte elénk.) A keresztények viszont már az
egyházatyák korában úgy találták, hogy az az Isten, akinek alak
ja a Bibliából, végső soron Jézus tanításából elénk rajzolódik, ez
a filozófusoktól megsejtett végső, transzcendens valóság. Ezért
nevezte magát a kora-kereszténység filozófiának, ezért érezték
magukat jobban az Evangélium hirdetői a filozófusok, mint a
pogány papok között.

Igaz, a Bibliából s Jézus tanításából megismert Isten nem szó
talan. Emberi szavak segítségével kinyilatkoztatja magát, Jézus
ban egyenesen emberré lett - úgy, hogy ő elmondhatta magá
ról: "Aki engem lát, látja az Atyát is" (Jn 14,9). Azért ez az Isten
mégis megmarad transzcendensnek. Ismét Ágoston az, aki ezt a
paradoxont legfrappánsabban megfogalmazta: Istent nem ismer
te meg, aki úgy gondolja, hogy már nem kell tovább keresnie. Pál
a hívő emberről írja, hogy "tükör (bronztükör!) által homályban
lát". Azt is, ugyanott, hogy csak az üdvösségben ismerjük majd
Istent "ahogyan ő ismer bennünket" (IKor 13,12). A Rómaiakhoz
írt levelében - fönséges bevezető mondatokkal - Izaiást idézi:
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A testté lett,
titokteljes Ige

Az emberben
lakozó "titok"

"Milyen nagy Isten bölcsességének, gazdagságának és tudásának
mélysége! Mennyire megfoghatatlanok ítéletei, kifürkészhetetle
nek útjai! Mert ki ismerte az Úr gondolatát? Vagy ki volt az ő

tanácsadója?" 01,33-34; az idézet Iz 40-13). A Timótheushoz írt
levélből már idéztünk: Isten (Jézus Istene!) "megközelíthetetlen
világosságban lakik".

Ezért aztán még a "testté lett" Ige is titokteljes számunkra.
Ereje gyöngeségnek, bölcsessége oktalanságnak tűnik föl előt

tünk (l Kor 1,22-25). A Bibliára s a Jézus tanítására figyelő ember
és az egyház nem a világtól elfordulva keres utat a "távoli"
deus absconditushoz, hanem abban hisz, hogy ez az "elrejtett Is
ten" az általa teremtett világban kinyilatkoztatta önmagát, közel
van hozzánk akkor is, ha megmaradt titokteljesnek.

A kereszténység paradoxona épp az, hogy hite szerint a
transzcendens valóság megszólalt, megszólított minket. Nemcsak
átvitt értelemben, hanem a szó legszorosabb értelmében. Ilyetén
képpen a megtapasztalhatatlan megtapasztalhatóvá lett, belépett
a megtapasztalhatóság körébe. Karl Lehmann a LThK Transzen
denz cikkében különbséget tesz metafizikai és teológiai transz
cendencia közt. A metafizika szerint: a transzcendens valóság
"túl van a megtapasztalhatón" . A teológus transzcendencia-fo
galma viszont: "Istennek az az abszolút világon kívülisége és a
világtól független szabadsága, amely az után tárul elénk, hogya
kozmoszt isteni vonásaitól megfosztottuk (Entgöttlichung des
Kosmos)" . Ez egyszerű szavakkal annyit jelent, hogya hívő töb
bet tud az abszolútumról, mint a kinyilatkoztatást nem ismerő

vagy elutasító filozófus, de meggyőződése szerint ugyanarra a
valóságra gondol, akire az.

Hitűnkre. teológiánkra pedig mindvégig jellemző a paradox
beszéd. Maga a testté lett Ige is titokteljes számunkra. Ereje
gyöngeségnek, bölcsessége oktalanságnak tűnik föl előttünk. Kö
zelebb van a kicsinyekhez, mint a bölcsekhez. Körülötte az elsők

utolsóvá lesznek, az utolsók elsővé válnak.
Ám épp az, hogya transzcendens valóság emberré lehetett

anélkül, hogy megszűnt volna transzcendens lenni, embervol
tunk újszerű szemléletére is elvezetett. Önmagunkban, egymás
ban is megsejtünk olyan mélységeket, amelyeket nem, vagy nem
egykönnyen lehet szóvá tenni, még akkor sem, ha minden tő

lünk telhetőt megteszünk ennek érdekében. Az ember talán épp
azért képes a transzcendencia megsejtésére, azért vágyik a meg
közelítésére, mert benne is van valami "titok". S akkor mi ma
gunk is, egymással, önmagunkkal való foglalatoskodásunk is el
vezethet az isteni transzcendencia közelébe.

Ezért több puszta költői nagyotmondásnál például Tóth Ár
pád verse, amelyben szeretett asszonyát "áldott csipkebokor"
ként köszönti: "Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, / Vagy
áldott csipkebokor drága tested, / Melyben egy isten szállt a
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"És mégis olykor
belép valaki..."

.Hiányod átjár, mint
huzat a házon!"

földre le, / S lombjából felém az ő lelke reszket ... " (Esti sugárko
szorú). "Egy istent" említ a vers, kisbetűs istent, nyilván tudatos
szerénységgel. Ám mégis egészen egyértelműen az égő csipke
bokorra utal, a Kivonulás könyvének épp arra a jelenetére,
amelyben Isten megnevezi magát. Azon a néven, amely megne
vezhetővé teszi, de ugyanakkor transzcendes mivoltára is utal:
"Én vagyok az, AKI VAGYOK" (3,14).

Hadd idézzem itt Pilinszky János Elég című költeményét. Ez
nem két egymást szerető ember találkozásáról szól. Arról tanús
kodik, hogya tárgyak, amelyek esetlegességükben épp elzárják
többnyire előlünk a létezökön túlira nyíló kilátást, akadálynak
bizonyulnak a tekintetünk előtt, egy-egy váratlan pillanatban
szintén alkalmat adhatnak arra, hogy kifejezhetetlen erővel rá
lássunk a rejtőzőre. "A teremtés bármilyen széles, / ólnál is szű

kösebb. / Innét odái~. Kő, fa, ház. / Teszek, veszek. Korán jö
vök, megkésem. / / Es mégis olykor belép valaki / és ami van,
hirtelenűl kitárúl. / Elég egy arc látványa, egy jelenlét, / s a ta
péták vérezni kezdenek." Nem, itt nem szerelemről esik szó, de
azért mégsem fejeztem ki magam egészen pontosan. A tapéták
azért "kezdenek vérezni" itt, mert valaki belépett. Egy arc látvá
nya, egy jelenlét ütötte át a falakat. Érdekes és megrázó beszéd
ez, hitelesnek találjuk.

A modern líra mintha egyik legfontosabb feladatának tartaná,
hogy ezeket a transzcendenciára nyíló réseket, ablakokat kinyis
sa mindennapi tapasztalatainkon. Nemegyszer modorosan, hitel
telenül teszi ezt: épp ez a legvilágosabb jele annak, hogy "vala
mi van a levegóben", amit a költők középhada is megérez.
Baudelaire elemzői régóta írnak egy "üres" transzcendencia él
ményről, amelyben egy-egy költő magát az önmaga meghaladá
sára irányuló vágyat mutatja be, mintha nemigen hinné, hogy
ennek az igyekezetnek valami valóságos célpontja lehetne. Más
kor megrázó erejű sorokat olvasunk épp arról, hogy a hiány is
tapasztalat. "Sehol se vagy. Mily üres a világ. / Egy kerti szék,
egy kinnfeledt nyugágy. / Éles kövek közt árnyékom csörömpöl.
/ Fáradt vagyok. Kimeredek a földből."

Pilinszky János sokat idézett sorai az Apokrifből valók. Véle
ményem szerint egy szerelem összeomlásáról szólnak kőzvetle

nül. Mégis értem, s megértem, hogy ezeknek a soroknak olvas
tán sokan Istenre gondolnak. Hogy egy szeretett, egykor szere
tett nő ennyire hiányozhatik annak, aki a háború poklából haza
tért, az arra vall, amiről Tóth Árpád imént idézett verse pozitív
módon tett tanúságot: hogy a szerelmes szerelmesében a transz
cendencia jeIét köszönti, s ha elszakadt tőle, annak áldásától, ott
honosságától is megfosztatik. Nem ez tette-e olyan visszhangos
sá József Attila panaszkodó szerelmes verseit is? "Hiányod átjár,
mint huzat a házon!" Igen, azt gondolom, ez is egy paradox ta
pasztalat a Megtapasztalhatatlanról.
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