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Istent igazán csak az láthatja, aki nem lát. A vak. Meg kell vakul
nia minden egyébre, ami nem Isten . A vak valóban világtalan. Ket
tős értelemben: elveszítette a külső világot, és a külső világossá
got. Azért "és", mert a külső világ minden, csak nem világosság. A
vak - miután elveszített - lényegként visszakap. A külső világ
hoz tartozik a láthatósága, de nem ez a lényege. A vak úgy lát,
hogy más érzékszervében megerősödik, kivált a hallásában. Így
érti meg s fogja föl az elhúzódott világ lényegét, azt, hogy eszköz,
vagyis célja van, bár maga nem cél; tehát mulandó. Ez a távolság a
vak és a világ köz ött nem más, mint a horizontális mélység. Mire a
látatlan világ megközelíti, majd eléri a vakot, föltárja magát neki
kényszerűen és elkerülhetetlenül. Mindazt, amit a vak így tud
meg a világról, a látók csak áttételesen tudhatják. Ez az áttétel, ez a
közeg szent minőség: hit a neve . A látó hívő is vakká lesz a hitben,
hogy elfogadhassa a láthatatlan lényeget, az alapot, a létet, Istent.
A vak hívő hite ehhez a látáshoz képest oly erős lehet, mintha örö
kös istenlátásban élne. Nem Istenre kérdez rá, hogy tájékozódjék,
hanem a világra, amelyben nem tájékozódhatik.

Amikor a vak Jézustól azt k érte, hogy láthasson, hitet kapott.
Ez a hit; amely áttör és sz étsz ór minden sötétséget, visszaadja a
fizikai látását is: menj, a hited meggyógyított téged, mondta Jé
zus újra s újra. Amikor Jézus elrejtőzik a kenyérben, kihívja s
próbára teszi a látó hívők hitét. Addig kell néznünk a Testet,
amíg látva elvakulunk, s e hívő vakság izzó koncentrációjában
pillantjuk, s ezzel valljuk is meg az egyetlen Urat; ezért ez a föl
ismerés misztikus. Bizonyságképpen, s mivel nincs élet nélküle,
megesszük a Kenyeret, s ez a tettünk elviszi az Életet lényünk
minden testi-lelki-szellemi r észeesk éjébe. Ezután beáll a Csönd, e .
tett egye tlen lehetséges Helye, Szava, Hatása. Istent igazán csak
az látha tja, aki kész arra, hogy ne lásson.

Az ember nem csak a bűnei miatt szenved, de a bűnei miatt min
dig szenved. A bűn okozta következmény - legyen az betegség,
állapot, romlás - mindig elborzaszt, mert életellenes. Vagyis min
den élőlény term észetes és természetfölöt ti törekvése ellen irá
nyu l, s belső meggyőződése szerint törvényszerűen . Ezt az é lőlé-

440



nyek együttesen és egyénenként is így élik át bajnak, sérülésnek,
gaztettnek, mégis - kicsiben-nagyban - maguk is elkövetik. Jog
gal várhatnánk el egymástól, ha valamelyikünk elborzad, ne bor
zasszon el másokat. Nem is a hit szerint, hanem pusztán logikai
lag is az következik ebből, hogy csak egy ízig ártatlan lény képes
megállítani ezt a szüntelen, sötét körforgást, vagy inkább örvény
lést. Valaki egyetlen, aki semlegesítheti a megtörtént rossz rombo
lását, s az általa okozott kárt, a halált akár meg is gyógyítja.

Ez Jézusban oly egyértelmű és valóságos, hogy egyrészt, mi
vel Megváltónak mondta magát, végtelen, vagyis isteni hatalom
mal kellett bírnia, s akkor - másrészt - éppen ő nem mondha
tott mást a rossznak megállítására: aki hisz óbenne, üdvözül, aki
nem hisz, elkárhozik. Azaz, aki meg akar menekülni, csak általa
menekülhet meg, aki nem akar megmenekülni vagy hallatlanba
veszi a valóságot, hisz itt arról van szó, az nem is fog, mert nél
küle, kívüle vagy ellene van, s így vesztésre áll. De hogy végül
ki van vele, s ki nélküle, az emberi szemnek titok marad a vég
ső napig. A bűn nem része a valóságnak, mert a valóság terem
tett, s így jézusi, de a bűn megfertőzte valóság folyamatos hely
reállításra szorul, lobbos, javuló, rosszabbodó állapotot él át,
drámai fejleményeket mutat. Az egy emberi személy életállapota
és a világállapot között pszichikai azonosságot látunk.

Ha a szenvedést nem az elkövetett bűn okozza bennünk, ha
nem a rossznak elviselése, abban már eleve gyógyító erő az (em
berileg kimondható) ártatlanság. Vagy legalábbis az, hogy tud
tunk szerint a rossznak nem elöidézöi, hanem az áldozatai
vagyunk. Ezen a ponton világlik ki, hogy annak, aki legyőzött

minden bűnt, rosszat és szenvedést, elsősorban nem uralkodói
fönségnek. hanem áldozatnak kellett lennie. Csak ha maga is ál
dozattá lett, azonosulhatott az áldozattá váló emberrel. Amiből

az is következik, hogy Jézusnak legyőzhetetlen legyőzötté, vagy
is föltámadásra ítélt áldozattá kellett lennie úgy, hogy a halála
mégis teljes, végleges, emberi halál volt. Halálát pusztulásnak,
művét kudarcnak tapasztaltuk meg. Hogy a megtestesülésnek
ilyen utat kellett bejárnia, mutatja: mintegy az emberi lét alatt, s
mégis az emberben kitapinthatatlan s széfágazó kapcsolat van
minden rossz, bűn és szenvedés között; az ember egyszerre oko
zója s elszenvedője bajainak. És éppen ebbe a szétszálazhatatlan
szövevénybe gyökerezett bele a Megváltás, a Kegyelem, s az
Üdvösség.

***
Ha a megismerést választod (s nem az akár kápráztató szétszóra
tást, a szivárványlást a fölszínen vagy a csillogó tükrön), akkor
szeress. Szeretni és megismerni végül annyi, mint szolgálni az
igazságot. Ezt pedig csak teljes eróbőllehet s érdemes. Az itt rejlő
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feszültség a minden értelemben vett alkotás lényege. Az elernye
dés, hacsak nem erőösszpontosítása célja, az elernyedés megállít.
Amint ismeretre, szeretetre, szolgálatra szántad el magad, azonnal
s minden oldalról megtámadnak a hátráltatás addig lappangó, de
csöndben figyelő légiói. Akció, reakció. Elhagynak, akikben bíztál?
Szilárdulj meg elhagyatottságodban, de meg ne keményítsd ma
gad. A kemény törik, akin túlnő a megértése, azt meghajlítja. Sze
resd, akit szerethetsz. Ilyenkor válhatnak rokonokká az idegenek,
s idegenednek el a rokonok. Engedelmeskedj a belső túlerőnek:

sírj. Most érted meg, boldog, aki még tud sírni. Váratlanul meg
apad a hited? Bátran szorulj magadra. A "magad" nem azt jelenti:
csak te. Jól hallhatóan szólal meg benned valaki. Máskor másféle
zengzetek nyomták el a hangját. A sivatagi atyák szívesen vacko
lód tak el a dűnék árnyékos oldalán, hoQy még a súgó s homokte
relő szelek se zavarják a benti hangot. Atléptek rajtad? Lehurrog
tak? Odébb toltak? Ha a fájdalmadat kimondhatatlannak gondo
lod (nem biztos, hogy az), ne akard kimondani. Elfogadássá érle
lődhet benned a tiltakozás, ha most hallgatsz. Éhezed az igazsá
got? Éhséged mint a vákuum, húzza maga után. Mindig a kevés
az igaz. Ez a kevés el tud tölteni. A túlzsúfolt tárgyi gazdagságba
belebonyolódó s pszichopata nagyvilág korai bukásának esélyes
túlélője lehetsz. A bírásvágy önállósul benned, kiüresít s elpusztít.
Az esszenciális szegénység a szellem őre.

Látod, körös-körül túl sok az erős. A gyöngék lebírhatatlan
ereje pedig az irgalom, s a belőle fakadó bölcsesség. Ha irgalma
zol az irgalmatlanoknak is, rádöbbennek a nyers erő roppant tő

rékenységére. Ha tiszta maradsz a nagyképűek között is, nyu
godt, figyelmes, kevésszavú, egy ponton kiderül, ők is erre
vágynak. De nincs merszük kikerülni a képből, melyről szorong
va sejtik, még "kép" sem: annak vetítése, ami valójában sosem
volt. Álom, a legrosszabb értelemben. Tarts ki. Ha van mit mon
danod, de hallgatásra kényszerítenek, belül mond ki; az ilyen
hallgatás átsugárzik. Az is észreveszi, aki kiáltozásra is kész,
hogy elhallgattasson. 6 fog megcsöndesedni, s elakad lehengerlő
mondata közepén. Akkor nyugodtan pillants rá, kicsit hossza
sabban. Érteni fogja, mit nem mondtál ki. Akinek beszédes a
hallgatása, annak a szava rövid lesz, de hiteles. Halk, de határo
zott. Komoly, mégis derűs. Vonzani fog, anélkül, hogy akarná.
Világol a mind sötétebb világban. Megérteti, hogy az ellenség
szeretet nem "káros, ködös fantáziálás", hanem annak fölismeré
se, hogy Isten minden teremtményét csak teremtőként szemlél
heti. Istent lehet tagadni, de arra nem lehet kényszeríteni, hogy
tartsa nyilván ellenségeit. Akit ma ellenségének hiszünk, őt is
szentnek hívta meg. Még akkor is, ha ez gyűlöli magában - a
te sugallatodra - föl-fölbukkanó gyanúját: ez talán mégis lehet
séges?
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