
Jegyzetlapok
a Láthatatlanról, aki jelen van

„Isten nem a lehetőségek,
hanem a lehetetlenségek Istene.”

(Thomáŝ Halík)

Ha bármi úgy jelenik meg az emberben, mint amiről szólnia, írnia
kell, azt nem tudja, sőt nem is szabad tudnia. Ez a valami azért jele-
nik meg benne, mivel még nem tudja. De ami megjelenik, azt látnia
kell. Éppen a tudástól riad el a látnivaló, bár — elég rejtélyesen —
maga is, vagy valami belőle tudottá akar lenni. Amit az ember tud,
az nem megjelenik benne, hanem a „szájára jön”. Ebből az is követ-
kezik, hogy egyrészt a tudottak szervülnek, jó esetben pontosan is-
merik a kellő pillanatot, amikor el kell hangozniuk, másrészt van va-
lami kalandosan kiszámíthatatlan s szellemi szuverenitás abban, hogy
„valami” nem-létezőként, meg nem fejtett akar maradni megjelené-
séig. Aztán eljön a pillanata, s ezt sugallja: itt vagyok, bonts ki, kezdj
hozzám, anélkül, hogy tudnád, honnan, hogyan s miért. Azaz szem-
lélj, szembesülj velem, aki semmiben sem segíthetek, csak abban,
hogy most, nem máskor és éppen neked… Ez kegyelem. Helyeseb-
ben ez is az. Egy író ez a váratlan, örömmel járó inzultust ihletnek,
föladatnak, a várakozás beteltének látja (csakugyan látja) s hozzáfog,
hogy megtestesítse, formássá, forma-hordozóvá tegye. Ez az a valami,
ami nem lehet más, csak új (a folytonos továbbteremtés molekulája-
ként). Hogy kegyelem, az megjöttének tényéből, ez pedig elmosódott
karakteréből következik. A tehetség nem más, mondja Hogger, mint
az újrakezdés bátorsága. Amit pedig Alexandriai Philón ír, az olyan,
akár egy örökérvényű, mindenre kiterjedő s boldog heuréka: Isten-
ben nincs semmi régi, egyáltalán nincs benne semmi, amire ezt mond-
hatnánk: ó, ezt már ismerjük, ebből ráismerünk, mert múltbéli.

Istent sohasem ismerhetjük meg úgy, mint már ismertet. Mindig
éppen most, és éppen úgy van, ahogyan. Nyiss rám, erre bíztatja
az embert, ne kérdezz semmit, tedd meg. Ezért „csak” hinnünk
lehet benne, s kérnünk kell, legyen éppen olyan, amilyen lenni akar.
Egyedül az Örök-Egy képes arra, hogy a változatok végtelenségé-
ben legyen ugyanaz. Isten mindig meglepetés. Jézusnak ezt kell
tehát mondania, az Atyáéval azonos okból: Én vagyok az Élet. Ami
ebből az egy embere vonatkozik, ez: az életed. Ha nem, akkor —
ahogyan az életed, úgy — a halálod is magad leszel, vagyis ügyed
vesztésre áll. Aki csak maga van, voltaképpen maga sincs. Mert mi
az, hogy „maga”?
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A maga legalább annyi, hogy ezt a magát szereti. Ez egyáltalán nem
kevés, mert ha jól szereti, előbb-utóbb valakivel, valamikkel, vagyis
a személlyel, személyekkel s teremtett (gyártott) dolgokkal több
lesz, mintegy élettanilag össze is fonódik velük, növekszik vagy
fogy általuk, életköre tágul, telni kezd, csiszolódik tapasztalataiban,
tudása is gyarapszik; a világ szeme megakad rajta. S kimondja a
személlyé lett „maga”: én vagyok. Megnevezi magát: én ez és ez
vagyok (lettem). Odaáll a tükör elé, végigméri látható hosszát, szé-
lességét, s fölmérve jelentőségét, amit lát, határozottan tetszik neki:
nos, én eddig jutottam. Egzisztenciális hiányt nem érezve (még)
nem teszi föl ezt az alapjaiban fontos kérdést: mennyit ér az az
eddig? És micsoda is az? Hogy is tehetné, mikor semmire sem be-
csüli, sem nem ismeri az érték, csak a pénz, a rang, a tetszés, az
eredmény, az élvezet fogalmát?

�

Ha ismerné, elbizonytalanodnék. Tudja, éppen növekedése során nem
kerülhette el, hogy ne találkozzék vele, mert bármilyen bűzös legyen
is a levegő, benne van, a társadalmi összebeszélés, már-már összees-
küvés egymás védelmében kideríti, kideríteni kényszerül, a silány,
műveletlenségtől tagolatlan közbeszéd tohuvabohuja ellenére is tit-
kolhatatlan, hogy van érték, sőt, hogy időtálló, mi több, abszolút érték
is van, vagy lehet. S nem igaz, hogy már nincsenek — a gyökerekig
visszavilágító — történetek, melyek az ősiség, az originalitás, az ex-
ponenciális gyújtópontok körül forognak. S ennek a meglepő, talán
leverő, vadidegennek tetsző valóságnak túl erős a vonzereje. S mint lé-
tezőnek, neki is, az „én-vagyok-magá”-nak is számolnia kell vele.
Ezzel megkezdődik a személy kíméletlen létharca önmagáért, önref-
lexióinak tülekedése — úgymond — a szívében, mert ugye lélek már
végképp nem lehet. Mind gyakoribb az elgondolkodást követő meg-
ingás, kétség, a ravasz, elkendőző praktikák fölvonultatása. De hát-
terükben már rejtőzés lappang a valahol lehetséges igazság („vagy-
mi-a-fene…”) figyelme elől. Elkövetkezik a személyre szabott, mégis
egyetemes hatású hazugságnak, az „én-mégis-másmilyen-vagyok”-
nak az uralma… Ez az uralom azonban távolról sem demokratikus
abban a szívben, inkább önsebző, kifejezetten terrorisztikus hajlamú,
kicsinyes, lázadó, durva, mindenre képes; gyűlöletre is.

Veszélyes akkor lesz, amikor az összehordott, tömör biztonsá-
gon rés támad, s ami kiszól belőle, leleplez, s fájdalmasan, kétség-
beejtően igaz: te nem az vagy, akinek hiszed magad. Már nem is
tudod, minek higgyed magad. Lennie kell valakinek, aki kertelés
nélkül, de nem haraggal tudtodra adja, ki vagy, merre tartasz. S még
idejében megállhatsz… Nem, ez már lehetetlen. Inkább a kéreggé
vastagodott látszat, azután a depresszió. Végül az összeomlás. Az
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„én” önmagában mindig elégtelen. Mikor a személy belátja, hogy „én-
sem”, csak nagyon ritkán képes föltenni az egyetlen kérdést, amely
eddig ismeretlen — sajnos, nincs rá más szó — titokra vonatkozik:
„akkor ki?” Másra nem vonatkozhatik, mert minden másról lehullott
a lepel: vagy kevés, vagy olcsó, vagy egyáltalán nincs is, még ha léte-
zőnek mutatta is magát. A hosszú tévútról meg lehet érkezni vala-
hová, ahol ugyan nincs útjelző, vagy ha van, még helységnév sincs
rajta, de aki alája ér, s van bátorsága sokáig szemlélni a (márquezi)
tábla — hívogató — ürességét, tudja, sejti, belül ösztökéli valami; a
megtérés szó hiányzik onnan. Mivel ez nem szájbarágósdi, hanem
a keserves léttapasztalatokat követő bizonyosság.

�

A Láthatatlan így van jelen. S minél inkább az, annál inkább van je-
len. Jó volna ezen elgondolkodniuk azoknak, akik oly magabiztosan,
beavatottként, hivatásukkal „velejáró” naturalista hangfekvésben ma-
gyarázzák s jellemzik tulajdonságait Annak, akit ismerni vélnek, ho-
lott csak megismerhetetlenként ismerhetik meg igazán. Az ő kapu-
ja tárva-nyitva áll. Az megy be rajta, aki akar. S az is jön ki, aki akar.
Hogy neki kapuja van, ez a „vulgáris” tény, az ebben a tényben való
konok, mégis minden irányban szabad és fölszabadító hit volt a té-
kozló fiú legmélyebb bölcsességének, megmenekülésének és visz-
szakoronázásának kulcsa, végletesnek látszó romlása ellenére… Ilyen
kevésért ilyen sokat?, méltatlankodnak az otthonosan szűkös, be-
gombolkozó s múlthordozó hitűek. Bizony, a láthatatlan, s egyben kor-
látlan, korlátozhatatlan, színtiszta, s egyidőben törvénykező szeretet
igazsága ily igazságtalan. Ez mutatja, mennyire nem az ő megértésére
kell törekednünk, hanem a viszontszeretésre. Ennek a szeretésnek újra
s újra egy pontban izzó paroxizmusát mondjuk imádásnak, ami nem-
csak megőrzi az emberi értelem erejét, hanem fölismerésekkel sza-
kadatlanul mélyíti, oly világosságot teremtve, mit szavakkal alig ír-
hatunk körül. Az imádásban elválaszthatatlan a hit az értelemtől, a
szeretet a hittől, a szó a csöndtől, a tudás a sejtelemtől, már egyik sem
maga csak, hanem mind a többi is, egyszerre spontán és tudatos ha-
tárhelyzetek keletkezésének forrása és megingathatatlan stabilitása a
léleknek, ahogyan az akarat beleegyezik a (teológiai tartalmú, átme-
neti) talajtalanságba; a szemlélődő átadottság aktusa ez — akár az ih-
let. Nem is lehet más. Így tudja a lélek, mit magától nem tudhat, így
fogadja el, amire méltatlan, s ember marad, emberi, csak azért, mert
az ő Jézusa örök óta a Háromságba rejtett Ember… Ezért oly megra-
gadó Jean-Luc Marion mondata: „A gondolkodás csúcsa az Eucha-
risztia.” A teljes Isten, a hit megtestesültsége, a teljes Ember, a terem-
tett egzisztencia ajándékozottsága, a gondolkodói képességénél sokkal
nagyobb emberi értelem, mint Képmás, a végre kiforrott emberi „én
vagyok”, mert azé, aki — én nélkül — mondta magáról: Az vagyok,
aki van. Ez, az ilyen megnyert önelvesztés Istenben gondolkodtat.
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A (filozófiáját szétsugárzó) művészet mind-ennek igazi kitapoga-
tója, s nemcsak a művészek művészete, hanem az ember művészet
iránti rokonszenve is, aktív vagy passzív érzékenysége, fölszínes
vagy elmélyült vágya a befogadásra, ráérzése egy-egy műre. Éppen
azért vannak elhívottak, professzionális kijelöltek, éppen azért le-
hetnek a művészetben, mert mindenki érintett benne hozzákötő kap-
 csolatában, tud róla vagy sem, mint a misztériumban. Az elutasítás,
a közöny, az értetlenség, a közönségesség is kötődés, a negativitás,
a (beteges) hiány bizonyította távolság arányában… A jó nak, a szép-
nek, az igaznak ingerült megvetésében van valami — mintegy kö-
vetkezetes, az általános sikerületlenség fűtötte — szükségszerűség,
minek csak Isten a tudója. Talán épp ezért nem lehet róla vitatkozni.
Ha csak stílusbeli, tehát az alkotónak létfontosságú megkülönböz-
tetéséről van szó, az sohasem megvető. Az egyszerűen különállás,
ami még nem zárja ki a lehető megértést, vagy a különbözés (vi-
szonylag) tárgyilagos okkeresését. Ettől még egyik fél sem adja föl
nézeteit, de tudja: a művészetben nincs pardon.

Egy biztos: ha egy művész látásmódjában nem keresi szüntele-
nül a láthatatlant, amely jelen van, hanem megtaláltnak véli, akkor
már nincs miért alkotnia. A megtalálás (tév)hite magát az alkotói
energiát oltja ki azzal, hogy személyessé tette a Személytelent, mint
az „ádáz hajsza”(O. V. de Lubicz Milosz) űzött vadját. A keresés
energiáinak feszültségét viszont épp az kelti, hogy a kereső folyto-
nos, mert szükséges forma-struktúrákban közeledik a megismerhe-
tetlen Személy megismeréséhez, e közelítés mozzanatait ábrázolja,
fejezi ki, s vállalja a (tematikus) közelítés kockázatait. A kereső nem
elejtett vadra pályázik, hanem a vad elejthetetlenségében ismeri föl
annak nagyságát, szépségét, páratlanságát. A vad elejtése képzel-
gés, bizonyos értelemben rokonságban van a valótlannal. A vad el-
ejthetetlensége nem más, mint a Láthatatlannak megsejtése, s a mű-
vészet e sejtelem megtestesítője.

Ha a hitvallás nélkülözi a paradigmatikus (majdnem azt írtam,
paradogmatikus) bizonytalanságot, amely a kinyilatkoztatás kije-
lentő bizonyosságainak ellenére is megmarad (isteni s művészi
paradoxitásról kell beszélnünk), akkor ellaposodó, kilúgozott, a
megszokással együtt járó régiesség jellemezheti. Az „új tömlő” em-
legetése sem szoktat le minket a mosatlan, elvásott, mindig kéznél
lévő régi tömlők rutinos használatáról. S ha a belső eseménytelen-
ség még tetézi is ezt, akkor az a hitvallás terméketlen lesz. Így a Lát-
hatatlanra még csak nem is emlékeztet az „ideálisan” korszerűre
sminkelt, az „elvárható”, agyonfényképezett, festett, hivatkozott, s
bizonyított Látható.

A Láthatatlannak egyetlen láthatósága van: az Evangélium Jézus
Krisztusa, aki épp oly kimeríthetetlen, mint maga a Láthatatlan.
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