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Nap lójegyzet
Először valóban abszurd műfajnak tartottam a másoknak írott
naplót, csak későbben fedeztem fel azt az örömet, amit kettőssége

rejt magában. A műfaj nélküli irodalom gyönyörét, melyben pusz
tán a szubjektív szavak rendbe-állítása adja a másokat megszólítás
illúzióját és azt, hogy ez a fikció miként támasztja életre a ma
gunkban rejtőző, még alvó gondolatokat.

Ezért folytatom most ezt a nem régen megkezdett naplót ott,
ahol legutóbb abbahagytam.

Isten omnipotenciája és konpassiója kérdésébe bonyolódva
odáig jutottam, hogy az omnipotenciát a konpassió mindent átfo
gó erejében véltem meglátni. De a kettő kőz őtti kapcsolat kérdését,
azt, hogy a mindenható erő aktivitása miként alakul a mindent-el
szenvedés passzivitásává (és azt, hogya teljes vele szenvedés va
lóban passzivitás, és nem egy másfajta aktivit ás-ej'), akkor még se
hogyan sem tudtam megoldani. Még kevésbé tudtam feloldani azt
a titokzatos rejtélyt, hogya kettő kiolt ja-e egymást, vagy létezhet-e
egy időben az emberi erőt meghaladó szenvedés és ennek isteni
jóváhagyása. Ekkor ébredt bennem, szinte villámcsapásként a fel
ismerés, hogy Isten emberként megjelenésének, önmagát ember
ré-változtatásának pontjához jutottam - és azt is felismertem,
hogy mi lehet az, ami ezt a gondolatot eddig elfedte előlem.

A kérdés kulcsa az a koegzisztencia, ami ember számára so
hasem lehet megérthető: nem a k ül önb öz ő idősíkok, hanem az
idő és örökkévalóság egyszerre létezése. Valószínű, hogy minden
akaratunk ellenére képtelenek vagyunk elszakadni az idő feltéte
lezésétől, hiszen az idő, pontosabban a mulandóság lelkünk
egyik alappillére. Pedig az örökkévalóság nem örökké tartót,
nem az idő linearitásának végtelenbe nyúlását, hanem azt a
nem-időt jelenti, melynek az idő éppen úgy része, mint ahogyan
Isten isteniségének része az általunk felfogott teremtett világ.

Nem hiszek, pontosabban csalóka képzeteket ébresztőnek ér
zem a Kabbalában megfogalmazott zimzum fogalmát (mely Hans
[onas gondolatainak kiindulópontját is adja), azt, hogy Isten
összehúzta magát azért, hogy az önmagán kívül eső, szabaddá
lett térben megalkossa az önmagától lényegében különböző vilá
got. (Még ha a tér fogalmát az időhöz hasonló metaforikus érte
lemben fogjuk is fel.) Nem hiszem, hogya teljesség fogalma
azonos lenne azzal a határtalansággal, mely a mi képzetünkben
a mindent betöltő egész formájában jelenik meg. Ugyanígy: sem
abban nem tudok hinni, hogy Isten világa elválasztható, sem ab-
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ban, hogy elválaszthatatlan az emberi világtól - ez azonban
nem a megtestesülés egyszeriségét, sőt nem is a metaforikus ki
nyilvánítását jelenti. A krisztusi tett, a halál szenvedése nem a
jézusi Krisztusra redukált, minden kínhalálban, minden gázöm
lés vakrémületében, minden kivégzett végvonaglásában és min
den gyötrődő beteg szenvedésében újra és újra bekövetkezik.

Minden szenvedő testben. Isten a krisztusi végleges szenve
dést az Éli, Éli, lámma sabbaktani elhagyottságában, az önmagától
megfoszttatásában, a csak-szenvedésben és nem az áldozatiság
ban, nem a feláldozottság vállalásának szentségében vállalja ma
gára. Isten megteremtette az embert, és ugyanazzal a mozdulattal
teremtette meg az emberben önmagát, az emberben megszületett
és az ember által megismert (felismert?) megnevezhetetlen és
felfoghatatlan Istent. Egyszerre teremtő (a teremtés időbeli moz
zanatát öröklétéből kizárva) és egyszerre teremtmény (megte
remtése pillanatában az időbe száműzötten), teljességében a te
remtménybe költözötten, abban örökös magányra, az istenhiány
magányára ítélten. Mindkét minőségébena másiktól elhagyottan
magányos, kettős létezése folytonosan egyik létformájára, ponto
sabban a másik hiányára redukált.

Isten isteni és emberi magányának metaforikus felidézhetősé

ge az üres tükör egymásra vetített láthatatlansága. Az emberi
szenvedésbe belehaló Isten az emberi szenvedés megszüntetésé
re nem, csak átélésére képes. Isten átéli az ember szenvedését,
de az ember nem élheti át, sőt meg sem értheti Isten teremtő

omnipotenciáját. Isten látja az embert, haldoklásában, az ember
számára az időbe lépő, azt megteremtő Isten képe megismerhe
tetlen. Ezért is nevezzük láthatatlannak, s ezért nem tudjuk az
Istenben felidézett ember-képet sem láthatónak vélni: hiszen ön
magunkat sem látjuk sohasem.

A hit - talán - a megismerhetetlenség megismerése, emberi
létünk tragikus abszurditása, mely semmiképpen nem tartozhat
tudatunk tartományába. Megismerhetetlenül isteni és megérez
hetően emberi léte oszcillálásában a hit az emberi létbe öltözött
Isten felismerésének időtlenül rövid pillanata. De talán megtörté
nik, hogy az én időbeli létem éppen ebben a megdermedő pilla
natban lép majd át az időtlenségbe.
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