
Bepillantás
„El kell kezdenünk most, a huszonegyedik század

elején magáról a gondolkodásról gondolkodni.”
John Lukacs

Hova? S miért? „A lélek bezárt kertjébe”, írja Edith Stein. S ha ő — a
szent fenomenológa — teszi ezt, akkor e bepillantással nemcsak az
„egészen különös módon” az isteni jelenlétében otthon tartózkodó
„személyes Én”-t vehetjük szemügyre, tapasztalhatjuk meg, hanem
ebből az együttlétből, és csak ebből vezethetjük le a gondolkodás mi-
kéntjét is, és magában a gondolkodásban rejlő belső és folytonos pa-
 rancsot a gondolkodás megújítására is; ide pillanthatunk be te hát, s
ezért. „Ha itt él” — az Én -, „akkor bírja is a lélek minden erejét ah -
hoz, hogy szabaddá” — folyamatosan újjá — „tehesse magát”. Így az
egy emberi személy mintegy ösztönös összeszedettségben él, „a kis
dolgokat is nagy összefüggésekben látja”, azaz meglátja őket, s magát
a gondolkodást a szakralitás gyümölcsének, és fordít va az értelmet,
a gondolkodást az életszentség megvilágító, elmélyítő, megerősítő
elvének tekinti; e különös szimbiózisra utal S. Weil: „Éppen az érte-
lem révén tudjuk, hogy amit az értelem nem képes megragadni” —
nemcsak hogy van, hanem — „valóságosabb, mint amit megragad.”
Aki az értelmet adja, az segít szentségre is.

Ebből három dolog következik: nem lehet igazán termékeny az
a gondolkodás, amely — akár spontán módon is — figyelmen kívül
hagyja a Forrást, de az sem, amely a gondolkodás olykor súlyos
kockázatait elmaszatolja, ájtatos és bő semmitmondással kerüli el,
sűrűn hivatkozgatva a Forrásra. Másrészt maga a gondolkodás, irá-
nyuljon bármire, szakadatlanul mérlegeli, „beméri”, értékeli, mó-
dosítja önmagát, mélységétől, fluktuáló erejétől, fordulataitól elsza-
kíthatatlanul. Vagyis csak az a gondolkodás szabad, ame lyet az
igazság utáni „ádáz hajsza” (O. de L. Milos írja a költészetről), maga
az igazság mozgat. Harmadszor: a gondolkodás mint szelle mi lét-
forma nem követeli meg azt a jelzőt, hogy önálló, hiszen ha nem
az, nem is gondolkodás. Ugyanakkor — éppen forrásozó és koc-
káztató jellegénél fogva, és a már megismert, s a „most”-ig mindig
ismeretlen hatásoknak, e hatások alakító, befolyásoló erőinek ki-
téve — nincs abszolút eredeti gondolkodás. De nem is lehetséges.
Abban az „egészen különös módon személyes Én”-ben a szabadság
és a törvény, a képességek és az önmagától való megszabadulás
vágya, a vitalitás és a kegyelmi elengedettség, a kiáltás és a titkos
mélységű csönd, a tudás és a tapasztalat, a fény-szomj és a sötétség
elviselése oly váratlan szellemi-gondolati összetettséget hozhat lét -
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re, hogy ez egészében igenis egyedülálló, eredeti, átütő gondolko-
dásmód lehet. Az aztán nagyon érdekes, hogy épp az ilyet érezzük
újnak, élesnek, sőt metszőnek, mégis otthonosnak, talán ősinek is,
olyannak, amit már vártunk.

Jézus új borról s a hozzávaló új tömlőről beszél. Talán van va-
lami rejtőző kínálat ebben a mondatban: csak akkor lehet új az a
tömlő, ha a bort képesek vagyunk mintegy állandóan forrásban lé-
vőnek hinni, mert csak ez a hit készíthet időszerűen időtálló tömlőt
annak az időfölöttien mindennapi bornak. Ez, s nem a reflexszerű,
kitalált, divatosan idomuló, garantáltan konfliktusmentes, külső-
séges, magaunt álderű, mely produkcióként éli meg a liturgiát, de
nem is a görcsös ragaszkodás a „bizonyos”-hoz, mitől, miktől épp
az örök ótal sugallt szabad gondolkodás bizonytalaníthatna el.

�

Heisenberg 1976-ban, nem sokkal a halála előtt ezt írja: (Él bennem)
„a remény, hogy egy újfajta, távlatosabb gondolkodásmód születhe-
tik meg” — valami —, „amit ma még inkább éreznünk lehet, mint-
sem leírnunk.” Ebben az intuitív gondolatban a távlatos jelző az, ami
nem sokat jelent. Mert milyen gondolkodás, egyáltalán az-e, amely-
ből nem nyílnak újabb kapuk, képződnek irányok, esetleg föltűnnek
messzebbre vezető, sőt csak a messzeségben kivehető sugárutak?
Ami Heisenberg sejtésében izgalmas, hogy egy újfajta gondolkodás-
módot ma még inkább érzünk csak, mint leírhatunk. Ez a kétségek-
től s kiábrándulástól áthatott remény talán épp a szellemi szabadság
jelenlétét jelzi, a mutáció és a választhatóság esélyeit, azt, hogy a
szükségességében már biztosak vagyunk, de abban még nem, hogy
miben újuljon meg, miben kell megújulnia, mi vagy mik szerint, hogy
félreérthetetlenül s elsinkófálhatatlanul az embertestvérségből fakad -
jon, s föltárva ennek botrányos hézagait, hazugságait, becsapottsá-
gát és lezüllesztését, szentnek és sérthetetlennek jelentse ki (akár újra
és újra), vagyis e testvériséget semmiféle alapon ne sérthesse meg,
ne vonhassa kétségbe senki emberfia, sőt éppen saját szabadsága ve-
zesse el őt arra, hogy minden embertestvérét igyekezzék életben tar-
tani, segítse őt szükségeiben, érdekeinek érvényesítésében, akár saját
létföltételeinek visszaszorítása által is, tulajdonának megosztása árán
is, javainak akár jelentős megnyirbálásával támogassa, s egyetemesen
értett intézményes keretek között a leggyöngébbeket, a legnyomo-
rultabbakat, a legreménytelenebbeket, s őket egészen különös módon
(lásd Edith Stein), tudva, átélve s megrendülve attól az evangéliumi
mondatocskától, mit a szőlősgazdának mondtak késő este a „ha-
szontalan”, a kapu előtt állongók a gazdának e kérdésére: Hát ti mit
ácsorogtok itt?, e szavakkal: Nem kellünk senkinek.

Vagyis mi, akik még épp hogy élünk, a többiek elutasító néma-
sága szerint, már csak hullának vagyunk jók. Köztük is az aljának.
Nem cifra koporsókba valók, hanem a velünk kiásatott meszesgödör
mélyére… Ha a Gazda nyomán azok, akik az új, vagy megújított
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gondolkodásmód mikéntjén törik a fejüket, de nem ebből a teljesen
evilági, emberi kiszolgáltatottságból, s a belőle következő testi-lelki-
szellemi elnyomorodásból indulnak ki, emelhetnek ugyan nagyon tu-
dományosan hangzó, cizellált gondolat-építményeket, adhatnak
nekik magasröptű terminusokat, csak a semmit csinosítgatják. Jól gon-
dolkodni — azaz: korszerűen, vagyis a megállíthatatlan változásokat
szorosan nyomon követve —, jól gondolkodni csak az áldozat nagyon
is valóságos, éppen ezért megváltó szenvedésére alapozva lehet, mert
ez az, ami mindent elvesz, és csak a szenvedővel együtt szűnik meg
— az élők javára. Ezért lehetnek a boldogtalanok boldogok.

�

J. H. Newmann írja: a Fiú „nyilvános működésében az emberektől”
(elől? „Istenhez menekült. Az Isteni Közösségben talált oltalomra.”
—  „De amikor úgy akarta, emberségét képes volt megfosztani Isten
jelenlétének fényétől. Ez volt a legutolsó és legnagyobb szenvedés,
amelyet magára vett. (…) Megfosztotta magát attól az elemi vigasz-
talástól, amelyben élt”; ami éltette. Egyedül Isten vigasztalhatta a Fiút
azzal, hogy ő mindörökre, megsérthetetlenül, a kereszten is egy az
Atyával. Ez az egység az egyetlen, de örök vigasza a Fiúnak. Legna-
gyobb szenvedése talán az volt, hogy bár nem akarta, valami oknál
fogva (ez a legmélyebb misztérium) meg kellett fosztódnia ember-
ségének isteni hatalmától — létének legválságosabb pillanatában
—, vagyis tényleg isteni rangon, ebben mégis kiüresítetten kellett em-
berien szenvednie. Az ember szenvedett itt isteni méretekre szétfe-
szítve. Ez a fölülmúlhatatlan tragikum sötétségként boríthatta be Isten
világosságát. Így a Fiú nem kaphatott semmi vigaszt. A kereszten el-
rongyolt, porig alázott, névtelen, puszta szenvedéssé lett. Nem „léte-
zett”, aki vigasztalhatta volna, még az isteni Azonosság tudata sem.
Eltűnt minden és mindenki, elhagyta, „nem látszott” az Atya sem…
Azt írja Pilinszky a Naplóiban, hogy „a pokol: Isten szenvedé se”. De
ha az atyátlan Fiú haldoklik, a Fiútlan Atya pedig „pokolian”, mint-
egy „pokolbéliként” szenved, s mivel az Atya szenvedése nem lehet
kisebb a végtelen szereteténél, az a szénsötét akkor tiszta ragyo gás
volt, a pokol pedig pánikszerűen költözött át a „Krisztustalan-Atyát-
lan” földre; ez volna a „szálla alá…”? Micsoda határtalan isteni azo-
nosulás, ölelés, szeretet ez; Isten halt bele Istenbe? A pokol tehát nem
„ott” van, hanem az, hogy Isten „akkor” valóban meghalt, vagyis a
pokol — a maga totális szerencsétlenségében — az abszolút Istenhi-
ány… Ebbe a halálba halt bele minden hit, cél, értelem, szépség és jó-
akarat. Megdermedt minden élet, remény és erő. Megrekedt a terem-
tés szétáradásának visszatömörülése a kezdeti Egységbe. Elkezdődött
a megsemmisítő szétoldódás, a formák elmosódtak, és hígan mocsa-
ras Semmibe merültek. S mindez az egyetemes csöndnél mérhetetle-
nül gonoszabb némaságban.

�
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Ezért a legfölfoghatatlanabb misztérium — mely az igazi tettek,
sza vak, tények s gondolatok forrásává lett — az (mivel Isten halála is
Élet, nem csak az élete), hogy elsőt „dobbant” minden eddiginél hal-
kabban és titokzatosabban az az örök-új Szív, s abból a Szívből ho-
gyan terjedt ki s szét a végleges, teljes Létezésre, szervesre és szervet-
lenre, a pokolra is az újjáteremtő Föltámadás, s vele és benne a
Dicsőség, a Megváltás, az Egyetlenség, a Kiengesztelődés, a Megbo-
csátás. S ez, Ő lett az egyház, mint lényeg, és a lényeg Lényege, az Eu-
charisztia. Éppen ezért az egyházban mindenütt jelen kellene lennie
ennek a határokat folyton áttörő, átlépő s hasonlíthatatlanul szép,
konkrét, gyöngéd és erős, „bástyákat ledöntő” (H. U. v. Balthasar) és
vigasztaló szabadságnak, mely elnyeli a kisszerűségeket, kiszórja a
giccseket, elhárítja az ál-mélységeskedéseket, nem tűri a megszokást.
Újra és újra föl kellene fedeznünk, sőt látnunk kellene ezt a Lényeget.
Akár hosszú, zavartalan s szótlan csönd leple alatt is. Sőt, igazán
ott s akkor. Azért, mert ezzé lett Krisztus, a krisztusi. Ennek a sza-
badságnak öröme, éle, világossága és érezhető jelenléte van, vagyis
eo ipso kockázatos és kockáztató, bátor kezdeményezésre serkent,
formaváltásra, kilángol, megjavít és megőriz, nem buzdít merev
egyháziasságra, nem kedveli az infantilizmust, a szabályoskodást,
a helybenjárást, az ismételgetést, az uniformizmust. Az egyház nem
hadsereg — nem is emlékeztet rá —, nem menekülőknek épített, ke-
rítéses edzőtábor, nem szórakoztató világcég. S azért nem, mert ennek
a velünk maradt, megváltó Szépségnek, a katolicitásnak ára a Szent-
háromság Egy-Isten valóságos, de el is rejtett szenvedése volt, s van.

�

Krisztus szenvedéstörténete tehát nem hasonló, hanem szétválaszt -
hatatlanul egy az ember szenvedéstörténetével. Ezt Jézus János-
evan géliumi beszéde, mondata bizonyítja: Ha megmaradtok az én
szeretetemben, akkor én is megmaradok a ti szeretetetekben. Ennek
az ígéretnek jelentősége talán nagyobb Jézus és az ember közötti,
látható, történeti egységnél, mert az egzisztencia legmélyébe hatol
le, hisz magában a szeretetben jön létre. S ez megbonthatatlan,
külső állapotok nem foghatnak rajta. Itt s így lehet az ember krisz-
tusi. De éppen ezért nagy, sőt állandó a veszélyeztetettsége. Olyan
ez, mintha egyetlen cérnavékony acélszálon függne a semmi fölött
a Kozmosz. Miféle acélból lehet ez a szál? És mi van akkor, vagy in-
 kább mi lenne, ha mégis elszakad(na)? Ez a „mégis” az utolsó pilla-
natig érvényes… Elmélkedésünknek ezen a pontján válik világossá
(minthogy Krisztus a megváltott ember kezébe visszaadta léte fönn-
tartásának felelősségét): a végidő felől pillantva hátrafelé, az emberi
egzisztencia az istenivé válás bizonyosságával bír, de az időbelisé-
géből előre tekintve, emberien teljesen bizonytalan; az emberrel az
fog (meg)történni, amit tenni akar magával, magából. A Föltámadás
óta az ember szabadabb, mint előtte volt, beleértve paradicsomi ál-
lapotának (szent) gyermekségét is. Tényleg fölnőtt, ám tanácstala-
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nabb, mint valaha. Tanácstalanságának oka — minden (finomkodó)
történelmi okkeresés és latolgatás ellenére sem az evolutív sorsa,
hanem — a bűne, s ami maradék erejét, természeti létföltételeit s
éle tét tovább rongálja, az, hogy bukott, s bukásának nincs igazán
tu datában. Ez hitfogyatkozásának, véglegesnek látszó válságának
állomásait is meghatározhatja, ha úgy dönt, hogy tetőtől talpig át-
adja magát a kiürült, olcsó, elbutító mulandóságoknak.

Míg Isten maradéktalanul „végezte el a dolgát”, addig az ember
folyamatosan, s mind önveszélyesebben halogatja. Ha a Nagy Le-
csengés pillanata ebben a korrodált állapotában találja, az, Aki min-
dent érte tett meg, mit kezdhet vele? De nem csak ez a kérdés: a tö-
rékeny, meggyöngült, szorongó, elidegenített emberi egzisztenciák
mit kezdjenek egymással, s így mit tehetnek egymásért? Mivel ez a
kérdés időbeli, szükségképpen végidőbeli is. Mert ki ismeri a napot,
az órát és a percet?

�

Ez az időbelivé, „aktuálissá” lett végidőbeliség kényszeríti az új — re-
 ménybeli — embert arra, hogy kiizzadja, megszülje, előszenvedje
magából — most még talán nem látszik, de majd látszani fog, hogy
törvényszerűen — megmaradásának föltételeit, melyek közt az egyik
legfontosabb: csak növekedve maradhat meg. S csak az maradhat
meg, ami hajlandó, akar és tud növekedni. S csak az készülhet el,
ami meg is nőtt, s annyira, amennyire kellett neki. Magyarul: az
öröknek, az isteninek, az evangéliuminak van egy matematikai-fi-
lozófiai tudományokat érintő jelentése is, amennyiben Isten a kö-
zösség, a mindenkori társaság, a társadalom Istene is. Fatsar Kristóf
írja Az egyetemes eszméje Newmann gondolataiban című esszéjében: a
bíboros „értekezéseinek vezérfonalául a vallásnak az irodalommal”
— az iméntivel, a művészetekkel való kapcsolata annyira közismert,
hogy ezt most nem elemezzük — „és a tudománnyal való (összefüg -
géseit) jelölte meg. Nem tartott semmiféle tudományos fölfedezés-
nek hitet romboló hatásától… Vallás és tudás nem ellenkezik” — nem
ellenkezhetik — „egymással, és nem azért, mert nincsenek egymásra
hatással, hanem azért, mert oszthatatlanul kapcsolódnak…, vagyis
a vallás részét képezi az egyetemes tudásnak. A tudás minden ága
összefügg, mint a Teremtő cselekedetei és művei függenek össze egy-
mással. Az igazság pedig (nem mondhat ellent) az igazságnak.” (Ian
Ker: J. H. Newmann. A Biographie. Oxford – New York, 1988, 382.)

Krisztus föltámadása alapjaiban újította meg a Teremtést, anél-
kül, hogy egy akáclevél rezzent volna. Oly hangtalanul, ahogy a
fény csóva súrol végig egy hatalmas, lengő selyemfelületet, elsu-
hanó színeváltozásként. Istenien újította meg, tehát abszolút reali-
tásként, egyetemesen, konkrétan, megmentve, eligazítva, szabadon
és elkerülhetetlenül. Ha fölfognánk, mit fordított visszájára, milyen
leplombált sírköveket vetett félre, s honnan, hogyan tette a teljes-
ségre ismét alkalmassá az embert, megértenénk, micsoda erőforrá-
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sokat fakasztott föl az emberi test-lélek-szellemben, és számára a
világban. De azt is, hogy súlyos kötelességeket szabadított ezzel
ránk. Ezeken elmélkednünk, általuk észrevétlenül meg- és átváltoz-
nunk, s mégis, valódi önmagunkkal mind mélyebben azonosulnunk,
gondolkodásunkban — a szó szoros értelmében, mintegy zsoltá-
rian — örvendeznünk s értenünk, egyenesen kegyelmi ajándék.

A keresztényeknek nem arra kell törekedniük, hogy filozófusokká,
művészekké, teológusokká legyenek, miközben valójában ácsok, fe-
leségek, földművelők, miniszterek és kazánfűtők. Viszont bármik,
élőkként vágyakozniuk kell arra, hogy amit a Föltámadott-tól kaptak,
fogadják is el, emésszék meg, tanulják, tudják, s bennük és általuk
művelődve gyarapítsák is. Az Eucharisztia kenyérré teszi övéit. S ez
nem jelent kevesebbet annál a fölszólításnál, hogy „szentek legyetek,
mert az én Atyám is szent”. A szent azonban nem önfeledt és önmű-
ködő örömgép vagy mosolyreklám, hanem az, aki megtapasztalta az
emberi szenvedést, átélte az emberi szenvedéstörténetet, melynek
az evilági vigasztalanság épp úgy része, mint Krisztus szenvedés-
történetének volt: szembesül a végtelen emberi szenvedéssel, miről
tudja, a halál bizonyos előképeit sodorja magával, s hagyja, hogy ez
az állandó özönlés nemcsak saját magát, hanem vallásos hitét is ala-
kítsa, radikalizálja és egyszerre szelídítse, akár gyökerében változ-
tasson rajta. A Fájdalmak Férfijának Izajástól megpillantott arca, ez a
kegyetlenül meggyalázott Arc ugyanaz, amelyből a föltámadás eltit-
kolhatatlan s örök boldogsága sütött.

�

Ezért érzi e sorok írója oly fontosnak J. B. Metz teológusnak ezeket
a szavait: „Az a kérdés áll előtérben (és kizárólag ez), hogy miként
beszélhetünk egyáltalán Istenről, ha ismerjük a világnak, az ő vilá-
gának mélységes szenvedéstörténetét. Az én szememben ez a teo-
lógia egyetlen kérdése, amelyet sem kiiktatnia, sem végérvényesen
megválaszolnia nem szabad. Ez maga az eszkatológiai kérdés; erre
a teológia nem adhat mindent megbékítő választ, hanem kifejezé-
sére olyan nyelvet kell keresnie, amelyen megóvhatja a feledéstől.”
Ennek a nyelvnek fölfedezése, elfogadása, használata, elmélyítése a
gondolkodásnak, a vallásos értelemnek, az emberi kapcsolatoknak
olyan megváltoztatását föltételezi, miről még valóban csak fogal-
maink lehetnek, jól-rosszul sikerült kísérleteink, vagy még azok
sem. Amelyet inkább érzünk, mint tudunk; de annál több idegen-
kedést, értetlenséget, elutasítást, mindenféle ellenérvet, szidalmat,
kóros megkülönböztetést sejtető vádakat, sőt olykor kifejezett til-
tást zsebelhetünk be… Pedig az ember szenvedésének történeténél
aligha van igazságosabban és egyetemesebben számon tartott tör-
ténelem, ezt — bár megíratlan, mert megírhatatlan, annyira evidens
— nem lehet csűrni-csavarni: aki él, szenved. Aki már nem él, szen-
vedett. Minden egyes személynek kéznél lévő bizonyítéka van: én
— is — szenvedek. Ezért ezt a nyelvet nem szemantikai, szóbeli struk-
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túrák fogják megalkotni, hanem az emberi passiók letagadhatatlan -
sága, és a szenvedők vágya: ha már kell szenvedni, csak az együtt-
szenvedés a megoldás, a compassió. Ez a hatalmas, passzív tőke az
egyház kincstárában van fölhalmozva, hogy a teljes emberiség ré-
szesedhessék belőle, mert az egyháznak nem „ügye” van, hanem
misztériuma. Ez az a nyelv, amelyen megérthetjük egymást, amely
mindenüvé elhallatszik, de csak ott értik, ahol az igazságra törő lel-
kiség, tehát gondolkodás is él, anélkül, hogy uralkodni akarna, ahol
az élet kultusza mélyebb, mint a halálé, ahol az emlékezés vissza-
felé oly konokul nyitott, mint „előrefelé” (Balassa Péter).

�

Tudunk helyette mást? Akit e helyett hátrafelé nem az emlékezés,
hanem a kiszínezett hatalmi nosztalgiák emlékképei mozgatnak,
csak kitérni akar a talán fájdalmas változások elől, a „konzervati-
vizmus” időszerűségét hangoztatva. Ez pedig már önmagában is
kérdéses, mert a konzervativizmus — valójában nem látva jól, mi is
a baj — sohasem megoldani, hanem épp megoldatlanságainak szö-
vevényébe bonyolódva csak túlélni, megmaradni akar. A konzer-
vatívnak fontos volna emlékeznie Pilinszky kemény, de tiszta gon-
dolataira, mondataira a Naplókból: „A legmélyebb a konzervatívok
veszélye. Ők egy transzcendens világ kiüresedett romjait lakják,
élőnek hazudva egy múzeum hideg oltárát. Sokszor úgy” — látszik
— „hogy az ő szívüket már csak egy súlyos bűn mozdíthatja meg,
mivel az éj elől oltárokkal bástyázták el magukat.” (91.) Az igazsá-
gok okozta kínjainkat az enyhítheti, ha meggondoljuk: az egyház
küldetése fölmérhetetlen, mivel Aki küldi, maga is az. Föladatai-
nak, pótolhatatlanságának mind munkásai és tanúi vagyunk. De a
„…tanú nem az, aki valamit ismer, és elmondja, amit megtanult.
A tanú az, aki lát, és ily módon Isten világban való (munkálkodá-
sának) szemlélője. Nem azt ismétli, amit egy napon látott; azt
mondja el, amit itt és most lát… Nagyon is valószínű, hogy korunk
egyházából leginkább a szemlélődő apostolok hiányoznak”, akik
minden bizonnyal észrevennék: „…milyen meglepő tanúságot tesz-
nek olyan emberek, kik látszólag távol állnak… a kereszténység-
től.” (Christian de Chergé ciszterci).

�

Ha bepillanthatunk, be is kell pillantanunk.
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