
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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