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A sivatag
homokszemei
A tradíció nem emberi találmány. Nevezhetjük isteninek, emberen
túlinak, emberfölöttinek, sőt, ontológiai értelemben még azt is mond
hatjuk, hogy ember előtti. A tradíció sokkal kevésbé áll szemben a
természettel, mint az emberrel, aki sajátos. önnön forrásából me
rítve, önnön lényegébőlfakadóan lázad ellene. A lázadás emberibb
jelenség, és csakis emberi. A tradíció kényszer, de olyan kényszer,
amely kijelöli lehetőségeink határát, tehát a lázadás mindenkor ku
darcba fullad, azaz belesüpped a hagyományba, sőt, a természet
rendjébe: a halál elfogadásába. És itt találkozik a természet a ha
gyománnyal. Ahogy a növényi hajtás, úgy a király is a nap felé for
dul. Centrális szerkezet nélkül éppúgy nincs természeti alakzat,
mint ahogy állam, zene, ház, közösség sincs, de még elszigetelt em
beri élet sem. A számokban kifejezhetőteremtés rendje mindkettőt

uralja, s mindkettőben ugyanúgy benne vannak a hierarchia ár
nyalatai is, mint amilyen a hősiesség, az alá- és fölérendeltség. Az
emberben talán az a mákszemnyi többlet, hogy tud minderről.Ez
a tudás a hagyomány, a világ épületének fogalma. Sőt, a lázadás
hátterében is ez áll. Lázadó ősünk, Prometheus lázadása éppen az,
hogya teremtés titkát, tehát életét (Isten az élők Istene) akarta el
lopni. A tudás fája pedig valóban a bűn fája, mert, ellentétben az
ugyanazt az utat járó természettel, mi megismertük a halált.

Az anima naturaliter christiana így értendő: natura christiana,
vagyis a természet fel akar támadni, önmaga fölé kíván nőni.

*

Vauvenargues: tu sais que tu vis, nul insect n'ignore sa propre exis
tence (tudod, hogy élsz, minden féreg tisztában van létezésével). 
Valóban? Inkább úgy tűnik, mintha egész életünk nem lenne elég
rá, hogy megszokjuk az élet csodáját: minden pillanatban újra el
kell hitetni magunkkal, és mire megértettük ennek egyedüli nagy
ságát és csodáját, már vége is. Ez a megértés egybeesik a mulandó
ság megértésével (éppen azzal, amiről Vauvenargues férgei nem
tudnak), ami bár "eltereli figyelmünket az életről" (la pensée de la
mort vous fait oublier fl vivre), de mégsem oly hihetetlen, mint
maga az élet. Miután maradéktalanul megismertük ennek a kettő

nek a titkát, és még időzhetünk is itt egy keveset, az valóban nem
akármilyen ajándék. Már képesek lennénk a teljes értékű élet meg
élésére is, csakhogy ekkor bezárul előttünk a kapu. Mintha egész
életünk értelme egyéb se volna, mint ennek megtapasztalása.
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A legteljesebbnek látszó élet is csonka. Ittlétünk hiányosságára a
legjobb bizonyíték a feltámadás magától adódó gondolata. Ha nincs
feltámadás, akkor semmi sem különböztettne) meg bennünket a fé
regtől, "aki tudja, hogy él" - azt azonban nem, hogy meg is hal. Min
den ellene szól, ez a végső lehetetlen, tehát nem bírjuk nem-hinni.

De ha Vauvenargues-nak igaza van, hogya halál becsap ben
nünket, amikor elvon az élettől, akkor az egész világteremtés azonos
a katasztrófával, az őscsapdával; ha a halál valóban halál, minde
nestől beleveszünk - hiszen éppen a haláltól várjuk a feltámadást,
azt, ami több mint az élet, mivel nem halandó.

*

A szoros kapu az a hely, ahol egyedül kell átmenni. Ahol nincs kí
sérő. És nem tudni, a kapun túl vár-e egyáltalán bennünket valaki ...

*

A kereszt egyik értelme a teljes magány. Mivel a kereszt a teljessé
get jelenti és fedi le, azonos Isten magányával.

*

A tradíció mint rítus a tudatos ismétlésben egyszerre nélkülözhetet
len támasza, ugyanakkor elsorvasztója is önmagának. Ezt képviseli
Kung Ce, és ezért neveti ki őt Csuang Ce. Ez a platóni államformák
hanyatlása az arisztosz uralmától lefelé egészen a csőcselék önké
nyéig. A példákat sorolni fölösleges lenne - elég, ha bárhol felütjük
a történelemkönyvet. Az aranykor a hagyomány megvalósulása: a
semmit se tevés, a nem beavatkozás (Wu Wei) korszaka. A tradíció
Lao Ce. Nem szükséges utazni, buzgólkodni, sem kiásni az elsüllyedt
várost. A tradíciót elpusztítani nem lehet, csak elrontani: a felejtés (=
az örökkévaló) alól és azon keresztül újból és újból áttör az imaginá
cióban ébredő ősképekben. A kereszténység nyelvén ezt így mond
hatnám: "ha szíved elítél is, Isten több mint a te szíved..." - azaz a
szív rejtekéból mindig más és más alakban (mert a megjelenő forma
tekintetében ismétlés nincs - ez a kereszténység és művészet közös
gondolata!), de azonos struktúrában feléled. Nietzsche keresztény
ségellenessége nem a kereszténység elleni támadás. Akár még evan
géliuminak is nevezhetnénk, amennyiben a látható egyházat tá
madja. Nem is csupán Jézus Krisztus isteni voltában való kételkedés
dokumentuma, hisz tudjuk, a kételkedés a hithez vezető lépcsőfok.

Ami Nietzschénél alapvetően keresztényellenes, az meghatározó
alapélménye, az ewige Wiederkehr gondolata. Az örök visszatérés
ugyanis tagadja a befejezést, s ezzel a feltámadást. És a befejező meg
rázkódtatás: Dionysos der Gekreuzigte - akár úgy értsük ezt, hogy
a megfeszített az élet (Dionysos), és eszerint a megfeszített és
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Dionysos egy és ugyanaz, akár úgy, hogy van Dionysos, és van a ke
resztre feszített - semmiképpen sem múlja felül a halandó és ezt a
halandó életet, ennek az életnek a halandóságát. És, ha az örök visz
szatérés extázis, amint Nietzschében az is volt, akkor az a halál extá
zisa. A halálé, mert nem én térek vissza, nem Nietzsche, hanem a
struktúra, az ismétlődés. Nietzsche is elmulasztott választani rein
karnáció és feltámadás között.

*

Kiküszöbölhető-e a transzcendencia anélkül, hogy ne akarjak Isten
lenni? Istennek lenni annyi, mint elkerülni a halált. Ez lázadás len
ne, s hogy valóban az, bebizonyosodik halálom óráján, amikor nem
vagyok sem a transzcendens, sem az immanens része. De bizonyos
lehetek-e benne, hogy Isten vagyok - és ha akarnék, akkor se tud
nék meghalni.

*

A kínai hagyomány nem ismeri a nyugati értelemben vett esztétikát.
Sem úgy, mint valamely filozófiai rendszerből kinövő diszciplínát
a mi, főleg német eredetűesztétikáink mind ilyenek! -, sem az egyes
művészek megfogalmazta ars poétikákat. Hogya modern Kínában
változott-e és miként ez az alapállás, az most kevéssé érdekes. Felté
telezhető, hogy ez egyrészt a "kulturális forradalom" szellemirtásá
nak következtében, másrészt (akárcsak Japánban) inkább az ameri
kai, mint az európai hatásnak köszönhetőenment végbe. De annak
a művészetnek, amit egészen a huszadik századig kínainak ismer
tünk, nincs esztétikatudománya. Már csak azért sem, mivel a kínai
képírásban az elmélet és a gyakorlat sohasem válik ketté (találóbb
persze, ha elmélet helyett meditációt mondunk). Meditáció az uni
verzum szüntelen keletkezéséról, életéről, a makrokozmoszról, ami
azonos saját kis életünkkel, a mikrokozmosszal. A különbségek és a
hangsúlyeltolódások ellenére a három meghatározó irányzat, a tao
izmus, a konfucianizmus, a buddhizmus közös alapja az ősi kozrno
lógia. Eszerint a kezdeteket megelőzi (mint feltétel) a névtelen és for
mátlan Űr. (Ez azonban nem tévesztendő össze a nyugati ember üres
semmijével!) Az Űr a potenciák világa, a manifesztált világ ontológiai
feltétele, előzménye. Az Űr a kozmoszban s a vele egyet alkotó em
berben a megfoghatatlan életlehelet teszi lehetővé az átalakulást, s
mint ilyen a taoban, abban az "útban" jelenik meg, ami minden lény
esszenciája, hisz a lények az út által válnak önmaguk sorsává. Kibon
takozásának törvénye, ritmusa a jin-jang-princípium.

Művészet és életművészet lényegében nem különbözik, mivel az
emberélet célja a születéssel kapott "csodálatos esszenciát" vissza
vezetni eredetéhez, más szóval az eget és földet egyesíteni, a "tíz
ezer" harmóniáját megteremteni. Az univerzum ilyen organikus
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koncepciójából következően a művész az életlehelettel mikrokoz
mikusan újrateremti a világot, miközben azzal áthatja a láthatót, s
ezáltal láttatja a láthatatlant. A tökéletes művészet összeköti a je
lenségek világát az eredettel. A művészet ezért mágikus (értsd: je
lenséget/jelenlévőt teremtő) cselekedet: megidézi a megfoghatat
lan szellemvilágot, életre kelti a potenciát - tehát szent.

Ég és föld előtt volt az űr - ide, az alaktalanba, a névtelenbe tér
vissza minden a lény. Lao Ce e mondatában benne az egész kínai
tudás, ha úgy tetszik: vallás, gondolkozás - és művészet.

Olvasva a kínai festők, zenészek, költők műveit - nem utolsósor
ban magára az írásra és a mesterségre (a gyakorlatra) vonatkozó írá
sait - kiderül, hogy az alapprincípiumok azonosak. Így a tusfestő

nemcsak mesterségbeli tudásával, nemcsak a kezével, hanem egész
testével, egész lényével rajzol. Ezért van meghatározó jelentőségeaz
első ecsetvonásnak. amiben már benne az egész kép, ami nem vá
lasztja el absztrakt módon a környezetétól, hanem kapcsolatot teremt
az eredetével. Ha egy tusrajzon a kép fele, esetleg még nagyobb része
üres, ott az űr nem a környezetet vagy a keretet jelenti: az űr ott a hegy,
a madár, a faág élete és értelme. Jelentőségeugyanaz, mint a zenében
a csendnek, a hangzást megszakító szünjelnek, mint a költészetben a
kihagyott szónak - kapocs az ember és az univerzum között.

*

x.y. azért szeretkezik, azért gyönyörködik egy szál virágban, a gyer
meknevetésben, a tenger vagy egy szép nő látványában, hogy legyen
mit megírnia. megkomponálnia, megfestenie. Azt mondhatnánk erre,
X. Y. nem közvetlenül él, sőt, miközben "anyagot" gyűjt művéhez,

életét elherdálja. Hisz, bár egész életében olvasott, sohasem olvasott
saját gyönyörűségére,mert mindig csak mások élményeiben, mon
dataiban keresgélt. De ez így tévedés. Akkor mondhatnánk, hogy éle
tét elherdálta, ha fel sem merülne benne, hogy annak esszenciáját pró
bálja megragadni (= elrabolni?), magában felfedezni, vele azonossá
válni. Ez a keresés és átalakítás maga az alkotás szenvedélye. Szenve
délye két forrásból táplálkozik: az egyik a hiány tapasztalata, misze
rint a világ s ezzel saját esszenciánk rejtett volta; másik a bennünk rej
tőző teremtő erő, ahogy nevezik: az "isteni szikra".

Az alkotó eszerint áttételesen és mégis közvetlenül éli életét - a
művészetben. Persze ebben a másodlagos, de kényszerűnekis mond
ható létformában van valami nem megengedett, ebben a tudásban
van valami nem hiteles. A paradicsomi tilalomfa: Deus absconditus,
Másrészt viszont, épp a bennünk rejtőző isteni szikra akarja minden
áron átszakítani azt a fátylat, amivel maga a teremtés burkolta be.
Ezzel erősítjük meg, hogy nemcsak bennünk, hanem a többi te
remtményben is ugyanaz a szikra rejtőzik.

A paradoxon az, hogy épp az zár el bennünket valódi lényünk és
létünk megtapasztalásától, ami által világ(osság)ra jöttünk: a szü-
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let és, a megn yilatkozás. Az isten i, az erede ti részünk vissza akar
térn i az egészbe - az ez t a visszatérést megcélzó erőfeszítés ma ga
a művészet, az áldozat. És az alaptrag édia. az elha markodott te
remtés, hogy ami egyszer megnyilatkozott - az talán meg sem sz ű 

letett teljesen, hisz azt a születéskor a maya, a tük ör azonnal fel is
emészti. Valószínűleg ez a pontos szó, megszül etett-nem született.
Ezt táma szt ja alá az is, hogy a beav at ásfokikor "másodszori sz üle
tést" emlegetnek.
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B. Tóth Klári: Kereszthalász
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