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Ut, Amen
(Meditáció két bibliai szöröl)

Lehet az útnak nevet adni. Például azt, amit igazán csak Ő mondhat: "Én vagyok". Ezért
ítélik el: kimondja, amit a törvény tilt. A névadás azonban az út szö esetében is: jelentést
adni nekünk valamiről,hogy az van. Sót, csak ez van: út. Igen, igen: amen. A jelentés-adás
időben, történelemben, nyelvben változó folyamata maga is út. Az út mindig olyan
jelentést kap, amilyen nyelven egyáltalán értünk, amilyen nyelvjátékban részt veszünk az
adott pillanatban. Tehát meglehet, pontatlan. "Én vagyok", ez az Út létének számunkra
egyedül érthető, ha pontosságát illetően hozzánk is hajló kifejezése. Egyetlen út van, az
ÖVé, mely mondhatja magáról: én. Tehát az út viszi az embert, nem az ember jár "az útján".
"Hogy mi megfelelő alap valamire, nem én döntöm el." "És hogy valami bizonyos
számomra, annak alapja nem butaságomban vagy hiszékenységemben rejlik" (Wittgen
stein: A bizonyosságról. 271., 235.1.) "Taníts meg engem a teutadra, óh, Uram!" (Zsolt 27,
11) "Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti." (Zsolt 37, 5) Mire az
emberi én eljut útján odáig, hogy felismeri, nem ő jár azon, hanem az út jön eléje, meg
elkanyarodik, meg szétválik, meg elágazik tőle satöbbi, addigra az én csaknem eltűnik, s
maga is út lesz. Nincs utam - út van csak. Így hát az "én vagyok", csak Őáltala mondható.
Mert ha én is mondanám és mindenki, akkor Szent Ágoston mondataí következnek: "Node
hová lettem én? Én - eltűntem. A pillanat vagyok a között, ami már nincs, és ami még
nincs, tehát létem meghatározhatatlan." Pilinszky hozzáteszi: "Egyáltalán az, hogy én, ez
újabban rettenetesen zavar engem." De ezt is csak úgy tudta mondani: én, engem ...

Az út jelentése maga is kanyargós. Mert "Az én utaim nem a ti utaitok", mondja az Úr (Iz
55,8). Az út Izraelnek a kivonulás és a szabadulás, egyben azonban a száműzetés, meg a
vándorlás is. Az útikalauz felhő- és tűzoszloppal vezet (Kiv 13, 21), és a tenger sem állítja
meg. De az út veszteglés is a pusztában (Zsolt 68, 8), amelyben "táborhelyet keres" és
őrködik (MTörv 1, 30-33). Az út mindig hosszú és kanyargós (MTörv 2, lk), hiszen
Jahve ösvényei szerétet és igazság" (Zsolt 25, 10). A kanyargós jelentés útjáról
Wittgenstein ezt mondja a Filozófiai vizsgálódásokban: "Nyelvünk olyan, mint egy régi
város: utcácskák és terek, régi és új házak, és a házakhoz különbözö időkbenhozzáépített
részek összevisszasága; és ezt az egészet elővárosok sokasága veszi körül, egyenes és
szabályos utcákkal és egyforma házakkal." Az út ilyen értelemben egy rejtélyes nyelv
megközelítésére emlékeztet. Figyelem és odaadás szükséges ehhez, magunk átadása
valaminek, ami meghalad minket - az út előbbvan, mint az utas -, éppúgy, ahogyan "a
nyelv beszél bennünket" (Heidegger). A lemondás magunkról így nem elszegényedés,
hanem a Város gyarapodása. Sem az utat, sem a nyelvet nem uraljuk, hanem követjük,
azáltal, hogy egyáltalán járunk rajta, illetve beszéljük. Önkéntelen és szabad Ámen-t
mondunk rá tehát. Az Amen mindig az Egészre mondatik, végső soron ama Egyre,
amelyről a filozófia a keletiektől és a görögöktől Weizsllckerig beszél. Ez utóbbi Platón
Parmenidész-dialógusát parafrazeálva ezt mondja: "csak a Sok körében van tagadás és 
ennek tagadásaként - igenlés, vagyis logika. A kérdés megoldhatatlansága abban rejlik,
hogy a Sok nem létezhet anélkül, hogy az Egyben ne részesedne, az Egyet azonban nem
tudjuk a logikának a Létezőt és a Nemlétezőt elválasztó szabályai szerint elgondolni."
(Carl-Friedrich von Weizsacker: [dó, fizika, metafizika). Követünk valamit, tehát utána
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megyünk annak, ahogyan (mindig változ6an, változékony jelentéssel, névvel) elénk jön.
Igazi Amen akkor hangzik fel, ha már nem az "tn" mondja

Minden kimondhatatlanul egy iránybakanyarog. Amíg út van arrafelé, addig némán igen-t
mondunk. Amennyiben a Tao: az út, alapzat a talpunk alatt, a ráirányu1ó igen a létnek mint
alapzatnak a megerősítése. Olykor úgy tűnik, a lao belátásai nélkül ma a Biblia út szava
alig érthető. Hogy az út: amen egyúttal.

Kockát vetnek JéZUs ruháira. Valóban, nem Ő a szerencsejátékos, Einstein híres
mondásában megbízom. Pascal mégis fogad Isten létére a Gondolatokban. Thdhatta, amit
Wittgenstein: "Maga a kételkedésnek a játéka már előfeltételezi a bizonyosságot."
Ahogyan a létező egyetemességének is elóbb lennie kell, hogy mint ilyen, egyáltalán
áldozatul eshessen a tagadásnak (Heidegger). Hiszen a semmi "akkor tárul fel, ha valaki
( ... ) unja az egészet. ( ... ) Ez az unalom nyilvánvalóvá teszi a létezőt a maga
egyetemességében." A fogadásnak a semmihez közelítö matematikusi léhaságában
pillanthatom csak meg pascal hitét, hitelét. Pascal fogadása ravasz, de nem gonosz
cselvetés a kételynek; ahogyan Einstein ugyanezekkel a jelzőkkel "jellemzi" a nem
szerencsejátékos Teremtőt.Matematikus esetében, mint amilyen pascal volt, az út nyilván
sokszorosan rafináltabb, kanyargósabb és rejtőzködőbb, a nyelv kifinomultabb, a névadás
folyamata magaaz út szenvedése. Neki kötelessége volt minden útakadályt latra vetni, sót
saját útjába állítani azokat. A feltartóztatás is az út; az eltévelyedés is próba (lásd még
eltévedni egy öreg városban). "Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat,
vigyáZz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjjvissza Izraelnek leánya, jöjjvissza ide a te
városodba!" (jer 31,21)

pascal nevében ott a Húsvét szava, mely eredetileg a Kivonulás (szabadulás) útjának
ünnepe. Barátom, aki éveket töltött el filozófiájának tanulmányozásával, ha este letette
Pascalját, végtelen hosszú kockajátszmákat volt képes játszani önmagával, másokkal. Máig
nem tudhatom, saját hajlama vezette-e, vagy idézet volt-e ez a szenvedélye? Nagyra tartotta
Pascal gondolatmenetét a fogadásról, nagyra híres beszámolóját a hintóbalesetről, a
fogadás átfordítását fogadalomra, Pascal igen-jét egy 17. sZázadi országút éjszakájában.
Nagyra tartotta őt azért is, mert fiatalkorában viharos életet élt, szerencsejátékot űzött,

noha szörnyű betegségek és testi fogyatékosság kínozta. Különös mödon barátom
érdeklődésénekmásik tárgya a púpos oratoriánus, Malebranche volt, még korábban pedig
az enyhén púpos marxista, Antonio Gramsci ... Aztán egy napon - szeptember volt, nem
húsvét - fogta apja revolverét, és főbe lőtte magát. Úgy képzelern. nem láthattam: asztalán
kocka, mellette nyitva Pascal valamelyik bekezdése, amely éppen a húsvéti misztériumot
"vezeti le". A látványbizonyára nem ígyfestett, az út azonban biztosan így állt - keresztbe.

Barátom állandóan kombinált, a legjobb játékosnak bizonyult. Ó volt a legszerencsétle
nebb. Hiszen kombinációival, igazi filozófushoz méltön, az ellentmondásmentességet
kereste, a cáfolhatatlan tökélyt. Erről a hajsZáról csak később, az út fele táján derülhet ki,
hogy képtelenség. Az ellentmondasmentesség olyan, mint a paranoiás diktatúrák "földi
paradicsoma", amelyben valóban nincs többé ellentmondás; a kanyargós hegyi ösvényből
vagyóvárosi utcácskákb61 nyílegyenes autópálya lesz. Számára mindez nem derülhetett ki,
mert a felnőttkor küszöbén halt meg. Fiú maradt, így nyúlt el szörnyü apja lábainál, akit
képzeletében bizonyára sokszor elpusztított. A zsamokgyilkosságot Szent Tamás megen
gedi, hogyvédje magát tőle; mégis inkább önmaga Káinja lett. Halála exodus és szabadulás
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volt a gyúlölet dclmájából, emléke negatív Húsvét. Úttalan utakon járó történetében az
igen csak Kierkegaard horizontja felől dereng egyáltalán: "Az épületes, mely abban a
gondolatban van, hogy Istennel szemben soha nincs igazunk." (Vagy·vagy) Egy dühödten
elharapott Amen?

Az ember aktív szemlélödésre való (a látást mind Leonardo, mind Goethe cselekvésnek
tarttja), amelyben láthatóvá válik az út egyik, éppen akkor adott és lehetséges kifejezése,
jelentése. ,,61 ... Egy szónak egy jelentése - alkalmazásának egy módja. Mert ez az, amit
megtanulunk, amikor a szö elsőre beágyazódik nyelvünkbe. 62. Ezért van megfelelés a
-jelentés- és a -szabály- kifejezések között." (Wittgenstein: A bizonyosságról) Az út:
kötelezenség. ráhagyatkozás, a szabály érzékelése, sót a Törvényé, amely meghalad
minket, amelynek kapujában, az úton hirtelen egyhelyben maradva, legföljebb őr és/vagy
jövevény lehetünk. A Törvény kapujának mélyérőlolykor fény árad, amely azonban nem
azonos a Törvény ismeretével. Annak megismerése nem lehetséges: az útnak nincs vége.
Hiszen az út előbbvan, mint az utas. A legvakítóbb fény, amely a kapuból eddig egyáltalán
áradt, egy szenvedő testé, aki önmagát útnak nevezte, a törvénynek pedig a szeretet nevet
adta. "Azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste
által" (Zsid 10, 20). E korpusztól számítva az út úgy jön elénk, hogy minden
ellentmondásosabb: világosabb és nehezebb. Homályosabb és egyértelműbb. Teljesíthe
tetlenebb ésnyilvánvalóbb. Gyötrelmesebb és kiengesztelőbb. Mert miféle mondat ez a
Szent Ágostoné: .Szeress, és tégy amit akarsz"? Olyan utakra vezet, ahol mintha nem is
volna út, ahogy Emmauszba sem vezet: vagy ott vagyunk, vagy nem. De ba nem, akkor az
előbbi mondat, nos, akkor a második fele a mondatnak ... !? A szeretet poklai - nem
szeretet? Káin a szeretetben? A homályban világosnak maradni?

Ha viszont ott vagyunk, akkor az út hellyé változik, szintén paradoxonok kies vagy
kietlen térségévé. Hogyan lehet őrizni az utat, mely éppen kimegy alólunk? Hogyan lehet
radikálisan egy helyben állni? Hogyan lehet mozdulatlanul, állandóanváltozni (megújulni?
megváltoztatni éltünk? - ki·ki folytassa ... ). Ha a szeretet a törvény, akkor az út
szükségképpen kereszt alakúvá változik? Radikálisan egy helyben állunk, mégis úton
vagyunk? Igen? De megaJapozbat6~ ezzel szemben bármiféle nem, ha mindenfajta alap
eleve igen-t tartalmaz? Nem. Tehát: igen. Akár úgy is fenntartva az egyedül lehetséges igen-t,
mely tartalmazza, maga mögé utasítja az összes igeneket és nemeket. mint Beethoven
Missa solemnisének rettegőbizonyosságai, hátha nem, Istenem, mégsem!: amenjei (mint
felkiáltások vö.Jel 5, 14; 19,4). A fiú engedelmessége és apafélelme határán. Keresztúton,
se előre, se hátra, igen. "Mert ... nem volt igen és nem, hanem az igen lett Őbenne... és Ő
benne lett Amenné ..." (2 Kor l, 19k)
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