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Régi korok szövegeit olvasva az az érzése a mai emberne k, mintha
rajtuk keresztü l egy másik világba lépn e á t. Mi lehet ennek az
oka? Egyrész t meg kell fontolni , hogy a ránk hagyomán yozott szö
vege k a kultur ális emlékeze t váloga tó rostáján maradtak fenn,
ezé rt minőséget kép viselnek, a minőség i szöveg pedi g mindig
"másik világ ra" nyit , mint a hétk öznapi társalgás. Másrészt bizo
nyos értelemben valóban "másik világról" hoznak hírt, mert a mi
énktől lényegesen k ű l önb ö z ó világban keletkeztek. De vajon mi
ben volt más az a világ? Mi a forrása az emlékeként fennmaradt
szövegek különl egességének? A régi és az új szö vegek egyaránt
sze llemi reflexióból fakad nak, s a gondo lkodás eredményét tükrö
zik. Talán más volt a régiek gondo lkodása, mint a miénk?

Most csak egye tlen elemre szeretnék rámutatn i, az ember min
de nnapos tárgyi környezetére, tárgyvilágára, ami rendkívül rejtet
ten, de ugyanilyen rendkívül hatékonyan befolyásolja a gondo lko
dást és azt a tevékeny viszo nyulást, amivel az ember a létezés
alapa ktusá t fogadja és megéli, a sze retetet.

A gondolkodás nem tértől és időtől független szellemi tevékeny
ség. Az ember arról a világról gondo lkodik, ami körü lveszi, mert
az a világ váltja ki gondo lkodói reakcióját, amit megpillant. Az elő

zetesen adott világ alkotja a primer gondolkod ni- és szeretnivalót.
Ez a világ persze nem teljesen nyers világ, nem va lamiféle

gondolat nélküli pőre adottság, amit majd csak a gondolkodás
"dolgoz fel" . A gOlldolkodll ivaló azé rt gOlldolkodlli-va ló, mert már
mindi g gondo lato kkal telített való. A gondo lkodás soha nem a
csupasz létezéssel találkozik, hanem a kultúra közegében megmu
tatkozóval, vagyis olyan en titássa l. amely már mélyen át van itat
va gondo lattal, ami nem lenn e lehetséges, ha nem lenn e maga is
Gondo lat. A régebbi korokból szá rmazó vallási-filozófiai szö vegek
túln yomó többsége legalább is valami ilyesmit állít, amikor a vilá
go t rendezett kozm osznak, az istenek működési terepének vagy
egyenesen lsten teremtésének mond ja. A Biblia a teremtés alap
já t is se jteti: ez a szeretet.

Ezekből szövegemlékekből egy olyan világ rajzolód ik ki, amely
nem állt az ember ura lma ala tt, hanem hatalmas építmé nyként
magasodott előtte . Ha öröktől fogva fennállónak gondolták is el,
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kozmosznak, mint a görögök, létében és működésében olyan erő

ket sejtettek, amelyek a puszta fennállást meghaladó életet és
elevenséget kölcsönöztek neki. Ezek voltak az istenek. Az iste
nek nem feltétlenül voltak örökéletűek, hanem többnyire sziilei
tek. A születő istenek az öröktől létező kozmosz dinamikus as
pektusát képviselték, a benne fellép ő eseményt, az előre nem
kiszámítható történést, a véletlenszerűséget, a váratlanságot, sőt

a játékosságot és drámaiságot; a létezés mozgalmasságának em
beri tapasztalatát tükrözték. Ilyenformán nemcsak a kozmosz
emelkedett az ember előtt kétségbevonhatatlan objektivitással,
hanem az istenek révén életének megannyi eseménye, történése
és epizódja is kívülró1, kikezdhetetlen objektivitással érte, beleért
ve a születést és a halált. Összességében tehát egy léte alapjában
megrendíthetetlen kozmosz, működésének logikájában pedig
uralhatatlan istenvilág vette körül, és alapvető otthonát alkotta.
Ha nem is mindig kényelmesen és kellemesen, de magabiztos
objektivitása, állandósága és maradandósága folytán otthon érez
hette benne magát az ember.

A bibliai isteneszme sem tagadta meg az emberi világtapasz
talatnak ezt a szerkezetét. A világ és minden valóság a teremtő

Istennek köszönheti létét, ezért a világra tekintő ember ennek az
Istennek a rendezett alkotását látja. Ez veszi körül, hordozza és
Isten előtti életében fenntartja, tehát otthonául szolgál, ha nem is
véglegesen. Létezéséről ilyenformán a teremtő Isten gondosko
dik, nem kész eredmények formájában, hanem maradandó alap
jainak biztosításával. A teremtés azokat az elemi alapokat aján
dékozza az embernek, amelyekre élete dolgos mindennapjai
során támaszkodhat. Saját aktivitása nem fedte és nem feledte el
ezeket az alapokat, elsősorban és a leglátványosabb módon meg
mutatkozó Természetet, és a létezés történéseiben megnyilvánuló
isteni tevékenységet, kiváltképpen a kiemelkedő eseményt, a
bibliai Kinyilatkoztatást.

Mára mindez alaposan megváltozott. Az ember aktivitása hi
hetetlenül felfokozódott, és eredményeképpen kiépült egy olyan
világ, amely a maga súlyos tárgyi állagával, zajos, üzemszerű

funkcionálásával bekeríti az embert, mert beteríti azokat az ala
pokat, amelyekre épül, elfedi nyomait, melyeket a régebbi kor
embere még tisztábban észlelt, mert közelebb volt hozzájuk, és
mert vallásában ébren tartotta tapasztalatukat. A távolság nem az
alapok visszahúzódásának, Isten eltávolodásának következtében
növekedett meg, hanem az ember tevékenysége nyomán, amellyel
fel- és kiépítette a maga világát. Saját világunk erőteljes látványa
folytán nehezebben észleljük azt, amit korábbi korok gondolkodó
embere nagyon valóságosan és elemi módon megtapasztalt: a lét
munkáját, a létezők előállását mint lüktető adódást és mindezt a
mozgást magába sűrítő sziiletést. A roppant erőt, ami titokzatos
sága ellenére oly magától értődő, hogy alig vehető észre.
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A modern tudománya világ kutatható és rekonstruálható ke
letkezéséró1 beszél, míg a régiek tapasztalata a dolgok kutatható,
de nem rekonstruálható, titokzatos előállását észlelte. Az előállás

nem azonos a keletkezéssel. A keletkezést kauzális folyamatnak
fogja fel a tudomány, egy olyan ok-okozati sornak, amelynek
minden tagja azonos ontológiai értékű, egyik sem fontosabb,
mint a másik, és együttesen idézik elő a hatást, a konkrét léte
zőt. Ezzel szemben a régi elgondolás a lényegi dolgok születésé
ről tud mint előállásról. Az istenek nem keletkeznek, hanem
születnek; az ember nem keletkezik, hanem születik. A keletke
zés kauzális aktus, az előzmények immanens-automatikus követ
kezménye. A születés titokzatos előállás, ami nem merül ki ab
ban az oksági sorozatban, aminek eszközszerű közvetítésével
végbemegy. Példaképpen vegyük az ember születését. Saját
gyermekének megszületését senki sem úgy tekinti, mint közöm
bös kauzális hatások eredményét. A gyermek nem az így felfo
gott természetes folyamat terméke. Itt még a modern technika
semlegességével operáló ember is megérez valamit, amit nem le
het instrumentálisan leírni és feltárni, csak elmerülni lehet benne
álmélkodni képes és csodálkozni kész eszmélődő gondolkodás
sal. Az újszülött gyermekét megpillantó apa se nem modern, se
nem őskori, hanem örök, mert a születés csodájának, ennek az
örökké megújuló tapasztalatnak a részese. Az esemény a "termé
szetes vallás" forrásvidéke, az általa kiváltott érzés anonim val
lási megrendülés: áhítat. Ez akkor támad bennünk, amikor köze
lébe kerülünk valaminek, vagy közelünkbe lép valami, ami
abszolút mértékben fölébe tornyosul mindannak, amit kezelni és
érteni tudunk. Emberi léptékkel kezelhetetlen és érthetetlen lé
vén mindig is az általunk megítélhető valóságosság határán, de
inkább azon túl lebeg, miközben jelenvalósága oly erőteljes,

hogy kizár minden kétséget, és elébe vág minden létítéletnek.
Ilyen végtelenre nyitó esemény a születés. Benne egy végtelen
örök erő jelenik meg, ami életet ad. Erejét nem tompítja, örökké
valóságát nem csorbítja az, hogy halandót ajándékoz a halandó
nak. A halandóság a fájdalmas és drámai értékesség aranyával
vonja be az ajándékot. Ertelmes méltányolni, és érdemes megbe
csülni. Hiszen mit is várhatna mást a halandó? ..

A gyermek a végtelenből érkezik, az apa a végtelennel talál
kozik; a születés eseményében a szabad ajándékozás kortalan ta
pasztalata csillan meg, s fénylik is mindaddig, amíg el nem ho
mályosítja az újszülöttel kapcsolatos napi teendők és az élet
mindennapos gondjainak ködös-közömbös folyamatossága.
Hogy ez megtörténik-e, milyen mértékben és sebességgel, e te
kintetben már a korokra jellemző kűlönbözö adottságok hatása
jelentkezik. A modernitást megelőző korokban a vallás feladata
volt az ilyen jellegű tapasztalatok élesztése, artikulálása, és min
dennapi etikai gyakorlattá formálása. Ennek eredményeként az
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ember mindig is tudatában maradt annak, hogy minden tevé
kenysége egy olyan erőtérben zajlik, amelynek Ura kegyesen
biztosítja ugyan az ember létezését, de teremtő hatalmát és alap
fenntartó erejét soha nem adja át. Nem irigységből, hanem az
ember végessége mia tt.

Nos, itt következik be lényeges változás. Nem mintha a mo
dern ember végtelenné válva fölébe kerekedett volna Istennek.
Függőségérzése gyengült meg, s ennek eredményeképpen eltom
pult a mélységi avagy elemi függés megtapasztalásának képessé
ge. Annak következtében, hogya modern technika egyetlen ha
talmas inkubátorként átveszi a folyamatok ellenőrzését és
irányítását, észrevétlenül visszaszorul a tapasztalás spontaneitá
sa, elapad az alapeseményben megmutatkozó erő iránti finom
érzékenység. Bár, mint mondtam, az újszülött gyermekét karjába
vevő apa örök és elemi tapasztalat eleven hordozóját tartja kezé
ben, e jelentéssel vemhes pillanat tartalmi gazdagsága kellő fi
gyelem és a pillanathoz való állandó emlékező visszatérés 
azaz liturgikus megjelenítés - nélkül elenyészik. Az ellenőrzés

és kiszámíthatóság amúgy jogos igénye fokozatosan elszegényíti,
az időbeni távolság pedig felemészti az eredendően kiszámítha
tatlan szabad esemény helyettesíthetetlen egzisztenciális hozadé
kát. Legföljebb az évenkénti születésnap alkalmával tör felszínre
belőle valami, de a mindennapos életvitel és -figyelem számára
nem játszik szerepet. Az instrumentálisan garantálható visz0

nyokra és pro-gnózisra támaszkodó biztonság, a securitas kiszorít
ja a tapasztalat pillanatában ajándékozott certitudót, a személyes
bizonyosságot a születés eseményében megnyilatkozó titokzatos
erő valóságosságáról és biztató jóindulatáról. A megtapasztalt
pillanat szabályozhatatlan fényét-világát, amit odaadó figyelem
mel kellene követni, átveszi a biztonságot szavatoló eszközök és
módszerek mesterséges és szabályozott világ(ítás)a. A meg-meg
rebbenő intim gyertyaláng puszta dekórummá válik a mestersé
gesen megvilágított teremben, s a születés feltáruló csodájából
rendezett, fényes születésnapi party lesz.

A modern világ sajátossága, hogy az ember által előállított

mesterséges tárgyak hallatlan tömege lepi el. Ez a tárgyi világ
különleges, masszív teret képez az ember körül. Egyrészt az a
sajátossága, ho'gy minden ízében az emberről beszél, hiszen em
beri tervezés és előállítás, röviden az emberi akarat megnyilvá
nulása. A maga alkotta tárgyak között élő ember minduntalan
önmagával találkozik. Nem tapasztalja meg azt az elemi mássá
got - a Természet és az Istenség alakzatában -, ami a gondol
kodás drámai élesztője és radikális tárgya. Ez nemcsak a gondol
kodásra, hanem az emberi létezés másik alapárarnára. a
szeretetre is bénító hatással van. A tőlem független mással való
találkozás nélkül - igazi "tárgy" híján - nem lehetséges valódi
gondolkodás és szeretet hordozta létezés. Ez ugyanis úgy formá-
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lódik h hogy az ember, megismervén a tőle különbözőt, egyben
önmaga tudatára ébred, öntudatos lényként pedig nemcsak tár
gyilag felismerni és tartalmilag megismerni, hanem szabadon el
ismerni, azaz szeretni is képes a mást. A gondolkodás igazi tár
gya nem a létező, még csak nem is a világ, hanem a lét, a
létezés alapaktusa, amivel abszolúte nem rendelkezünk, hanem
annak abszolút rendelkező hatalmából van minden. A szeretet
pedig arra irányul, ami!aki azt adja, ami nélkül nem lennék,
nem lennék én, önmagam, eleven személy. A minden eresztéké
ben emberi vonásokat viselő ember alkotta tárgyi világot nem
lehet a szó valódi értelmében szeretni. Szeretni csak azt lehet,
amiben/akiben felismerem a tőlem független mást/másikat mint
szabadon elém állót és felém fordulót. Amit én állítok elő, afelé
nem fordulhatok szeretettel, annak szeretete nem lehet más,
mint öntudatlan, üres és terméketlen nárcizmus. Az ember al
kotta tárgyi világ túlszaporodása éppen a létezés kegyelmi alap
aktusát fedi el: a nekem adott lét ajándékjellegét és az adódás
velem szemben szabad, de nekem szóló gesztusát, ami minden
vallási tapasztalat legelemibb és kiapadhatatlan élesztője. Ez a
gesztus a legközvetlenebb módon a másik embertől jön, a szere
tet elsőleges forrása és tárgya a másik ember, de a rendelkezés
és a kezelhetőség illúzióját keltő tárgyi instrumentumok túlsú
lyának hatása fokozatosan kiterjed a másik emberre is, az em
bertársat is instrumentalizálja.

A "humanizmus" névvel illetett szellemi mozgás rejtett, de an
nál mélyrehatóbb következménye ez az egoista nárcizmus, egy
sajátos "kulturális szolipszizmus", amely előbb a (félreértett)
transzcendens Istennel szemben vívta ki önállóságát, majd a (fél
reértelmezett) természet leigázásában teljesítette ki a benne feszü
lő hatalmi potenciált. Manapság talán már kevesen szenvednek
attól, hogy világunk nyilvános tereiből, a közgondolkodásból, a
közösségi létformákból száműzték a transzcendenst (a »szent--et,
a bibliai Istent), mert ennek hatása nem közvetlen és nyilvánvaló.
De egyre többen és egyre érzékelhetőbben fognak szenvedni ami
att, hogy az emberi igényekre hivatkozva megtörték és immár az
elszabadult igények igájába kényszerítették a természetet. Ennek
következményei nyilvánvalóbbak és közvetlenebbek, mint a
transzcendencia kiparancsolása az ember gyakorlati életvilágából.

A modern tárgyi világ további sajátossága, hogy nincs benne
állandóság, hanem szüntelenül és egyre gyorsabb tempóban vál
tozik. Az átlagos mai embert tárgyak ármádiája veszi körül, me
lyek pillanatnyi léte, átmeneti jelenléte kimerül az időleges hasz
nálatban, majd kilehelve géplelküket, fölöslegessé válva, holt és
néma hordalékként sodródnak, s feltartóztathatatlanul duzzadó
áradással fenyegetik a tovarohanó vagy inkább menekülő életet.
A folyamatos változásban kavargó tárgyi világ szakadatlan, har
sány stimulusként villódzik az ember látó és gondolkodási teré-
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ben, de illékonysága folytán nincs idő alaposan megnézni, szem
ügyre-fontolóra venni. Az extenzív és extenzíven változó
tárgyvilág robusztus pillanatnyi materialitása ellenére (vagy ép
pen ezért) elillan az intenzív látás elől, szétesik és elolvad a gon
dolkodás fókuszában. Nem képez tartós látványt, nem érik gon
dol(kod)nivalóvá. Minden látványt azonnal felülír a következő

vizuális támadás, s az ember védekezésképpen e kavargó siva
tag állandó homokviharával szemben hovatovább megtanul va
kon látni, nehogy valóban megvakuljon. Nincs olyan hatalmas
óriásreklám, amit ne lennénk képesek már nem észrevenni ...

A régiek szemében kellő mélységben megültek a dolgok. Őket
nem rohanta le az a seregnyi tárgy és folyton cserélődő tárgyi
környezet, ami minket manapság kényelmünk ígéreteként oly
kihívóan igéz/igáz. A mesterséges varázstól mentes hajdani kor
emberét a változatlan, a tartós és mindegyre ismerősként vissza
térő látvány szelíd varázsa vette körül: az életet adó természeti
világ, a falu határa, a szőlődomb, a távolban magasodó hegy. A
nemzedékről nemzedékre öröklődő szűkős-szerény tárgyi világ
bizalmas közelsége komótos állandóságot sugallt, ráérós méltó
ságot sugárzott. Az ember közelében élt a tájnak, és a szótlan
nyugalom örömét lelte saját tárgyai ismerős szegleteiben. kézhez
simuló hajlataiban. A modern ember számára a zsebében lapuló
mobiltelefon is idegen és távoli, ha atavisztikus kapaszkodási
ösztönből állandóan a markában szorongatja is, vagy mint vala
mi pogány bálványt, amulettet, a modern élet nélkülözhetetlen
fétisét hordozza, ami válogatottan ostoba zajjal vagy klassziku
soktól lopott dallamokkal riasztja szolgai készenlétre bármely
pillanatban. Nincs hozzá köze, mert a tárgynak nincs méltósága,
beleolvad a használhatóságba, ennek végeztével pedig részvétle
nül eldobják. Nincs becsülete, csak használati értéke; a kismin
kelt ránctalan műanyag nem sűrít magába időt, mint a paraszti
konyha százéves tölgyfaasztala, a felmenőktől örökölt bútor, a
simára koptatott kaszanyél. Nagyapám műhelyében érezni lehe
tett a tárgyakból, szerszámokból szivárgó sűrű időt.

Az egykori parasztembert a természet és a tárgyi világ képé
ben a lassú idő nemes tapasztalata érlelte. Szemét az ismert dol
gok látványa töltötte meg, és a látvány leülepedett benne: már
nem is az állandó dolgokat látta, hanem az állandó dolgokkal a
szemében látott mindent, Ikont látott, mert szemében ikon volt.
Ahogyabibliaolvasó ember be(k)öltözik a bibliai történetekbe, a
szent textusba, s abból szemléli és értelmezi életét és az életet, a
régi kor embere a látványba is betkiöltözött. ami konok kitartás
sal keretezte lassan folydogáló mindennapjait. Ez az állandóság
tárgyi szerénysége ellenére is roppant gazdagságot rejtett: otthon
nal ajándékozta meg lakóját.

Ámde tudjuk, az embernek tudatos és nyelvi léte van: nem
csak éli az életet, hanem megéli, midőn elmondja, lefesti, meg-
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formázza, elmeséli, vizsgálja, kutatja, kérdezi és faggatja - tex
tusba fonja. Hogyan lehet elmondani az állandóságot, a tartósan
ugyanazt, a mindennapi otthont? Hogyan beszéli el világát a
maradandóság kultúrája? Nem is lenne kultúra, ha nem beszél
né el, hiszen csak ekkor lesz valóban »világ«,

Sokféleképpen tudja az ember elmondani a világát. Szóban,
képben, dallamban. De elmondhatja mindezek nélkül is, egy sa
játos, csak az emberre jellemző viszonzó (ön)közléssel: szeretettel.
Ez nem érzés, hanem tettre kész és hálás ragaszkodás ahhoz,
amiről esetleges kényelmetlensége, szűkössége ellenére is tudván
tudjuk, hogy nélküle nem lehetséges semmiféle emberi létezés,
sem örömteli, sem szenvedő, sem szenvedélyes, sem közőmbös.

A megtartó állandóság soha nem torzul unalomba, hanem a ra
gaszkodás éltető érzését táplálja. Ami tartós és állandó, ahhoz a
szeretet módján viszonyulunk. Minden egyéb átmeneti haszná
lat. Az otthonunkat nem használjuk, hanem megéljük és ragasz
kodunk hozzá. Bármit érzünk is iránta - a szeretetében vagyunk
(gen. obj. és subj. értelmében). Ez a szeretet létmód, aktív vi
szony, cselekvés, dolgos hála. Az egykori parasztember a min
dennapi szorgalmas munkálkodásával, a határ művelésével, a
föld megszántásával, a vetéssel és az aratással fejezte ki ragasz
kodó szeretetét, melyet nemzedékről nemzedékre ismétlődő tet
tei mondtak ki, beszéltek el. De nem csupán kifejezték, hanem
megvalósították, mert ebben a nehéz szeretetben fogant az élete.
Számára a vetés nem egyszerűen a megélhetésért folytatott küz
delem, az aratás pedig nem az életben maradás biztosítéka, ha
nem az Életnek a megnyilvánulásai, amelyben addig van mara
dása, amíg az Ég megadja a marasztaló alapokat, biztosítja a
maradandóságot, és ezzel az okos remény lehetőségét, ami a
magvetés mindennél beszédesebb mozdulatára lendíti a kezet.

A megtartó alapokra a kitartó szeretet válaszol. Ami mara
dandó és marasztaló, az a szeretet logoszával mondatik ki, és a
szeretet módján van. A Biblia nyelvén: Aki maradandó és ma
rasztaló, a szeretet Logoszát mondja ki, mert Ő a szeretet.
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