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A Teremtő mosolya
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"Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta ..."
Isten vajon főemlős volna?

Fehérember? Vagy inkább fekete? Netán csokoládébarna? Sárga? Rézbőrű? Árja,
semita, hamita, turanid, mongoloid, australid? .

Vagy az Ö gondolkodása árnyalatnyival bonyolultabb a pogány vaHástörténészeké
nél, és nem jutott eszébe kellő időben a testi hasonlóság kérdése? S mire igen, addig
ra már össze volt gyúrva a föld pora?

Másmilyen hasonlóságra gondolt volna? Olyanra, ami inkább az ő lényege? Ami
mélyebb, ugyanakkor törékenyebb? Ami jellemzőbb reá, mint az a forma, amelyben
Mamre terebintjei alatt Ábrahámmal borjúhúst evett, vagy amelyben a csipkebokor
ból lobogott, vagy az az erő, amely a választott nép védelmében annyiszor lesúj
tott Izrael ellenségeire?

Nagycsütörtök éjszakáján a főpap házában a ternplomszolgák, az őrök, a bámészko
dók leköpdösték, pofoztak. öklözték az Urat. Arcát kendővel befödték, úgy verték és
gúnyolták: Találd ki, Messiás, ki ütött meg?

Kísértették az Istent, mutassa meg az erejét, hiszen Isten erős! És ha Jézus tényleg
Messiás, akkor neki erősnekkell lennie.

Eszükbe nem jutott, hogy a történelemben az erősek hatalmaskodnak, de a törté
netben mindig a gyönge győz. Mindig a legkisebb, a kivert, a lenézett, az utolsó. Min
dig a megalázott magasztaltatik fel, mindig Dávid veri leaz óriás Góliátot.

Abban a történelmi helyzetben végképp nem gondoltak arra, hogy másképp lehe
tetlen.
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Bizonyára derék hazafiak ültek a Sanhedrinben. Templomjáró materialisták, akik
Isten fiát csakis katonai-politikai hatalmasságként voltak hajlandók elképzelni, aki
mennyei erejével összetöri a rabigát, Rómát ledönti és a Világ Trónusát Jeruzsálem
be helyezi át. Aki az egyik hatalmaskodás helyébe másikat állít.

A Názáreti egész müködése megcsúfolása volt a nemzeti várakozásnak. Talán még
Arimathiai József és Nikodémus, a Mester két tanácsnok barátja, talán ők is csalód
tak benne. Ök szerették Jézust, szégyenteljes halála után is. Arimathiai József gondos
kodott a temetéséről. Ám az evangéliumok hallgatnak arról, hogy a Főtanácsban mel
lette szóltak volna .. _

Jézus ugyanis a külön zsidó ügyet elhagyta A Világ Megváltójának tanítása nem marad
hatott csak a zsidókhoz szóló. A választott nép vezetői - talán éppen a hazafiúi érzésektől

hevítve - nem fogadhatták el egyszerre azt, hogy a Messiás eljött, a nép küldetése betelt:
mostantól kezdve egy lesz a többi nép között. Ráadásul az új, dávídi királyság "nem evilá
gi", a politikai helyzet megváltoztatása csak metafizikai úton történhet.

Jézus a Getszemani-kertben látványosan elutasította azt az erői, melyet a politikai
küzdelmekben bevetni szokás. Aki fegyvert fog, fegyver által vész el - Péter kardját
visszaparancsolta. Megtiltotta a védekezést és eltörte az ütlegeket, a korbácsolást, a
megfeszítést.
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Vajon milyen király lenne az ilyen? Hogyan vezethetné a fölkelést a rómaiak ellen?
így lelkesítené ütközet elött a katonákat: Ha megdobnak kövel, dobd vissza kenyér
rel? Ha megütík a jobb arcodat. nyújtsd oda a balt is?

A hazafiak Jézusban a Messiás-eszme lejáratóját látták. Okos. politikus elmék lévén
azt hitték. amit előttük és utánuk száz és száz nemzedék: az erőszak. az elnyomás és a
megaláztatás másik erőszakkal. elnyomással és megaláztatással megszüntethetö, A
történet iszonyú iróniája. hogy Pilátus előtt azzal a bűnnel rágalmazták Jézust. melyet
ha elkövetett volna. akkor nyilván mind hívéül szegődnek és vérüket ontják mellette
a szabadságharcban ...

Az istenhasonlóság vonását nem. semmiképpen sem akarták fölismerni rajta A ke
reszten sem. Gúnyolták. eröfitogtató mutatványt követeltek tőle: ha valóban te vagy a
Messiás. szabadítsd meg magadat!

Micsoda ismerös hang!
Éppen az. amely Máté evangéliumának 4. fejezetében csendül fel: Ha Isten fia vagy,

vesd le magadat a Templom párkányáról ...
A sátán hangja. Az utolsó kísértés. a legnagyobb.
Lássuk a képet: ott függ a kereszten az Emberfia. Megalázva, orrba verve. az annyi

csodát látott nép által megtagadva. húsa a nyakától a lábaszáráig a flagrum ólom
bütykeitöl fölszaggatva. Fején töviskorona. Teste majd egész súlyával a kéztőcsontok

közt átvert nervus mediánuson vonaglik. könnyebbsége annyi, amennyit a lábain át
vert szögek jelentenek. Orák óta fuldoklik. Tüdeje kifeszül, képtelen az elhasznált le
vegőt kipréselni. Az életösztön föl-fölhúzódzkodtatja még a hatodik óráig az átszögelt
idegszálakra feszülve a tüzö napsütésben. a legyek, a bögölyök ostromában. A csőcse

lék röhög. a bal lator átkozódik, édesanyja sír az egyetlen tanítvány karjába kapasz
kodva. A többi tíz elárulta, megtagadta vagy elbújt.

Atyám. Atyám, miért hagytál el engem?
No! Az ő fia vagy?
Egyetlen mozdulatába került volna leszállni a szégyenfáról.
Ez a mozdulat azonban nemcsak a száz sebébe csorgó sós izzadságot törölte volna

le, hanem az istenhasonlóság vonását is. Az ember arcáról: Lám az Emberfia nem ké
pes úgy szeretni barátait, hogy életét adná értük, és Isten arcáról: íme, mégsem sze
reti úgy a világot, hogy odaadná érte egyszülött fiát!

A mozdulat a Teremtés művének összeomlását jelentette volna, az öskáoszt újra,
vagy legalábbis az Isten és az ember közötti viszony lerombolását.

A Templom lebontását a harmadnapra való újjáépítés nélkül.
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Hogy Isten van és hogy milyen, azt a teremtmények közül legjobban az angyalok tud
ják. Tudják a Bukott Angyalok is.

A Bukott Angyal is színröl színre látta Őt, akár a többi. Lázadása összehasonlítás
volt és tagadás, hasonlóan ezer és ezer embergeneráció fiaiéhoz, akik nem akarnak
semmiképp apjukra hasonlítani, mielött éppolyan konzervatívvá válnának. mint ök.

Az Angyal lázadása eltökéltebb és eredményesebb volt. A harcot ugyan néhányszor
már elveszítette. de a rokon vonás béklyójától(?) örökre megszabadult. Ő sem gerin
ces és nem főemlős. A Teremtés könyve két helyen említi az alakját a Paradicsom
ban kígyó képében kísértett. a 6. fejezetben leírt második angyallázadás részesei em
beri formában közösültek földi asszonyokkal. A Golgotán test nélkül jelent meg:
kedvenc alakjában. a tömeg lelkeként üvöltött.
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Igazából szellemlény ő. Formáját biológiai szabályoknak alávetett test nem nyűgö

zi, életideje az emberéhez képest úgyszólván végtelen, szinte a tudása is; az anyag
természetét a Teremtéstől fogva ismeri. Tudja jól, hogy a Világ egyik pillére éppen a
tudás, ezért keményen belékapaszkodik. Okosságáról bőven ír Hénokh Az angyalok
ról szóló könyv-ben.

A Teremtés könyvének 6. fejezetében említett második angyallázadásban kétszáz
égfia vett részt Hénokh szerint. Ezek összeesküdtek és átokkal kötelezték magukat
kitartásra. Feleséget vettek maguknak a földi asszonyok közül és óriásokat nemzettek
velük, akik a "régi idők hősei" lettek.

Az emberek, a volt égi őrtállók és ivadékaik együtt éltek Hénokhtól Noéig, évszá
zadokon át. A földieket az összeesküvő angyalok minden tudásukkal fölruházták.
Azazaél, Szemjasza és társaik kinyilatkoztatták előttük "az ös idő mennyei titkait"; a
mágia, a csillagvizsgálás, az asztrológia, a föld, a fémek, a Nap, a Hold jeleit, a növé
nyek, a kövek, még a szépítkezés tudását is - és persze a háborűét is. Vagyis mindazt,
amit az anyag múködéséröl, müködtetéséröl tudni érdemes.

Fantasztikus vállalkozás lehetett! Gondoljuk el: egész angyalsereg, az emberiség,
csodalény-ivadékaik, a teljes égi és földi tudás. Mind egybegyűjtve, elmékbe, eszkö
zökbe és fegyverekbe összpontosítva. Hogy a Teremtő ellen-e? Hénokh nem ír arról,
hogy Azazaélék az Urat meg akarták volna támadni, de nyilvánvaló, hogy Isten nélkül
akarták a világot működtetni.

Egyetlenegy valamit nem hoztak a rnennyböl magukkal. Mégpedig azért nem, mert
nem akarták, lázadásukkal éppen attól a valamitől kívántak megszabadulni. Ha ra
gaszkodtak volna hozzá, maradtak volna az égben. Nekik azonban elegük lett a ho
zsannából. A saját lábukra akartak állni, keményebb életet kívántak. Eszükbe sem
jutott, hogy az a bizonyos valami pótolhatatlan! Nélküle az egész, a tudomány teljes
ségével kimódolt világuk összeomlik.

Hénokh könyve szimbolikus. Azt írja, hogy az új, csodalény-generáció hősei az em
berek javait elemésztették. majd amikor az emberek már nem tudták őket táplálni,
akkor ellenük fordultak és őket magukat is fölfalták.

E közlés szimbolikájából annyi első látásra is nyilvánvaló, hogy az ember-sátán
egyesülésbőlfölszabadult erők aránytalanságai a gyöngébb félre, az emberre ütöttek.
Fékentartásukhoz kevésnek bizonyult a "n.indentudás". Valami hiányzott Az embe
riség abban a helyzetben a fizikai megsemmisülés felé sodródott A "maga erejéből"

is, mert belőle is hiányzott az a bizonyos valami, amin - lám - a lét lehetősége nyug
szik. Azt a korszak gyermekei - a Noé nemzetség kivételével - elvetették. Megigézték
őket az óriás-civilizáció délibábos lehetőségei? A hatalmas szövetségesek ereje? Ez
volt a szövetség ára? Kényszerbőlcselekedtek? Gyávaságból? Elbizakodottságból? Ki
tudja.

A hiány következményeit Hénokh így részletezi: "az emberek madarakkal. állatok
kal, csúszómászókkal és halakkal kezdtek el vétkezni, fölfalták egymás húsát és meg
itták egymás vérét."

Világos beszéd: az emberek közt megszánt a szerelem és rnegszünt a szeretet. A leg
ordenárébb nemi elfajulások léptek a helyükbe és a legszömyűségesebb emberkap
csolat, a kannibalizmus. Vagyis az ember eljutott a létezés mélypontjára - még az is
lehet, hogy "tudományos alapon".

Mert nyilvánvaló, hogy a korszak vezetői megpróbáltak humanizált viszonyokat
teremteni, megkíséreltek erkölcsi és jogi szabályokat létesíteni, már csak önvédelem
ből is - ahogy általában a racionalisták az erkölcs és a jog forrását és értelmét ma
gyarámi szokták. Bizonyára keresték a "társadalomra veszélyes" cselekedetek lelki
és szociális rugőit, és tömérdek tudásuk birtokában talán gyógyszereket is találtak.
Esetleg szoros értelemben vegyi anyagokkal próbálták útját állni a veszélyes elfaju-
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lasoknak. de nyilván jogi eszközöket is alkalmaztak a bűnösökkel szemben. Egyre
görcsösebben és görcsösebben. Mert minél kimerítöbb és pontosabb törvényeket
alkottak. minél elfogulatlanabbul és szigorúbban alkalmazták őket, annál igazságtala
nabbá vált az élet. Hozzátehetjük: természetesen, mert sem erkölcsöt, sem jogot nem
lehet kitalálni mégoly sok ésszel sem.

A legértelmesebb erköcsi okfejtésük is összeomlott az utolsó miértnél: Miért ne
haladjak az érdekeim szerint, ha a halállal úgyis mindörökre végem? Ha véges és rö
vid az ember élete. akkor minden pillanatát ki kell élveznie, és a fölébe tolt ,.ma
gasabb értékeket" rablásnak tekinti. Innen visszafelé haladva az okos etikák és jog
rendek szétzilálödtak, a törvényhozás és a hatalom illegitimmé vált. Senki se tartotta
törvényesnek azt a rendelkezést. ami az ő érdekeibe vágott. Ha jól megnézte, a ren
delet alapja az erő volt. Ha neki sikerült nagyobb erőt felvonultamía, akkor a törvény
is megváltozott; lelepleződött. hogy a törvény az erőszak burkolt, cinikus álarca.

A jószándékú kísérletek. melyek empátiát, toleranciát, erkölcsöt, jogot, humaniz
must hirdettek. ennek a cinizmusnak lettek akaratlan szekértolói és az út lassan lej
tőből szakadékká változott.
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Szemjaszáék és ember-szövetségeseik azt hitték. hogy hozhatnak törvényeket. Hogy
lehetséges törvényt alkotni. Ugyan tudták. hogy a Törvény a világrend működésielve.
Azt is tudták. hogy a fénysebesség. a gravitáció állandó. a megmaradási törvények
örökök. A világ attól ilyen, hogy ezek is éppen ilyenek, ha másmilyenek volnának,
akkor nem ebben, hanem egy másik világban élnének. Abban reménykedtek azon
ban. hogy az emberi társadalom létköre változékonyabb törvények alá tartozik.

Megfeledkeztek arról. hogy Isten egyet nem tud: nélküle való világot teremteni.
Amikor az Úr embert alkotott a saját képére, épp e hasonlósággal emelte ki a terem
tés többi lénye közül. Ahogy a természeti állandók alól nincsen felmentés, e vonás
alól sincsen.

Szemjaszáék figyelmen kívül hagyták. hogy a maguk öröknek mutatkozó, a terem
téstől a végitéletig terjedő életükhöz képest az embereké gyors. Ők százezer eszten
dőket kibírnak Isten mosolya nélkül. berendezkedhetnek egy mcsolytalan világban,
vagyis a Pokolban. az ember belepusztul.

Arra se gondoltak. hogy amikor Isten a lelkes lényektől önmaga iránti teljes szív
ből. lélekből és elméből való szeretetet kívánt, és az embereknek azt parancsolta.
hogy úgy szeressék egymást, ahogy saját magukat, az nem a hiúságából eredt, hanem
abból. hogy ő a szeretet Istene, az ő világa ilyen istenre hasonlít. Kinyilatkoztatása
tehát nem öntetszelgés. hanem tanács. a világ hasmálati utasítása. Nézzétek: ilyen és
ilyen szerkezetű világot alkottam. Ha igazán uralkodni akartok benne, és azt akarjá
tok, hogy a javatokra müködjék, akkor eszerint és eszerint viselkedjetek.

5

A lelkes lények mind teljesen szabadok. így a szeretet világműködtetőalaptörvénye
félretehetö, megcsúfolható. Isten mosolyának visszfénye arcukon elhomályosítható.
Vagyis a Pokol megvalósítható. Itt a Földön is. és a másvilágon is. A Pokol azonban az
egész teremtésre nem terjeszthetőki, mert Isten arcáról a mosolyt senki sem képes
letörölni.
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Vajon kire hasonlítunk mi, Vízöntő eleji emberek, akik panelházakban lakunk, akik
típusintézményekben nevelkedünk az óvodától a tévéig, akiknek élete célja minél
több és újabb ipari tömegcikk birtoklása? Művészetünk is tömegművészeL Giganti
kus gyárak ontják a filmeket és kazettákat, melyeken egy kaptafára operált, fodra
szolt, művészfogazott, kozmetikázott színészek játsszák ugyanazt a tucatnyi történetet
horrorban. pornóban. negédben, bőrleszkben. daljátékban, krimiben és különböző

korok kosztümjeiben. Zenénk, festészetünk és szobrászatunk nem közvetít többé Ég
és Föld közötL A zene beletörődni látszik ,.audiális" helyzetébe, a másik kettő "vizuá
lissá" süllyedt és geometriai, optikai problémákat illusztrál. Az irodalommal együtt
mindegyik így vagy úgy a szórakoztatóipar részévé vált, tehát éppoly divatérzékeny,
mint a szappangyártás vagy a ruházkodás. A szórakoztatás feladata pedig Hamvas
Béla szerint az, hogy az embert megszabadítsa önmagától. Annyit fűzhetür.k hozzá,
hogy technikailag ezt úgy hajtja végre, hogy résszé teszi, az ember pedig ezt a cson
kítást elfogadja

7

Résznek lenni elnémult fájdalomkiáltás. A rész-ember, a volt-személy, Krisztus egy
kori barátja nem úgy rész, mint a kar, a máj, hanem mint levágott és formalinban őr

zött kar és máj. Többé nem illik már sehova, az Egész az összes konzerv részből soha
többé nem állítható helyre. A halott részek összevetése a másik halott résszel vagy
az egésszel értelmetlen, igazságtalan, ha nem éppen aljas. Ezer féligazság sem tesz ki"
egy igazságot, ezerszer ezer nemi aktus se tesz ki egyetlen szerelmet, milliárdos tö
meg, vagy kétannyi Nobel-díjas specialista sem jelent egyetlen személyt, aki lsten
mosolyát viseli arcán.

Tömegnek lenni és specialistává válni: ez a sorsunk? Ez az ezredvég korparancsa?
Tömeg és specialista egymástól el nem választható és el nem választandó. Ugyan

úgy, ahogy a termesz sem létezhet királynő, hímek, dajkák, gombatenyésztők,kato
nák, hírközlök. dolgozók és a többiek egyedeként. Egy-egy példány ugyanis csak a
lény bizonyos képességeit testesíti meg. Ennek persze vannak határozott előnyei, ter
meszéknél például a katonai puccs kizárt, mivel a termeszkatonák egyetlen félelme
tes harapó-szervvé fejlődtek - korcsosultak? -, magukra hagyatva táplálkozni is kép
telenek. Persze összeesküvés sem lehetséges, mivel a részek összeműködéseés a hir
közlés olyannyira hézagmentes, hogy a katonák, a dolgozók és más szaporodásra kép
telen egyedek gyűjtik a környezeti tapasztalatokat, melyek átörökítését a légkondi
cionált szülőszobábólki sem mozduló királynő intézi ...

A mi tömeg-ember-specialista helyzetünk abban vigasztalólag különbözik a terme
szekétól. és más társadalomalkotó, magas szinten gazdálkodó állatokétél, hogy azok
Isten vonását sosem viselték arcukon.

A mi szabadságunk korlátlan az övékéhez képest.
Mi letörölhetjük arcunkról Teremtőnk mosolyát, és életcélunkká tehetjük, hogy

ezután a szomszédunkra hasonlítunk, a sógornönkre, a kozmetikai szalonok futósza
lagjain gyártott filmcsillagokra.

Hogy lepipálni akarjuk őket? Egyre rnegy, a verseny=hasonulás. Innen egyébként a
divatnak leginkább kiszolgáltatott énekesek és slágerek zavarba ejtő egyformasága
Most a telt nő és a kappanhangú férfi jáI]a, holnap deszkalányok és recsegő bariton
fiúk özönlenek majd a színpadokra. Holnaputánig. amikor a fahangúak lesznek a sa
ros kor-egyéniségek ...
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Az egyén a tömeg hullámverésének tajtékja. A sztár! Az emberspecialista. Neki sike
rült mindenkit lepipálnia. Ő az. akit a többi házastársának, de legalább ismerősének
áhít. Rajta nem látszik. hogy tucatfigura volna. egyedi darabnak mutatkozik, sőt,

szemtelen merészséggel hirdeti, hogy ő bizony különbözni fog!
És valóban! Egy nyakkendős világban ő borzas és koszos, a slampok között szmo

kingot visel. az optikai trükkök helyébe színdinamikai trükköket vezet be a piktú
rába. Pukkasztja a polgárt, és a polgár ezt megfizeti, mert semmit se szeret jobban a
pukkadásnál. Legföljebb még a rádiókabarét. a versenyeket. a vegyi mámort, az in
tellektuális filozófiát. a sovinizrnust, a demokráciát, a videót. Egyszóval néhány olyan
bármit, ami testies kéjt ígér.

Az egyén a különbözés bajnoka. Zsenialitása abban rejlik, hogy a körből véletlenül
sem lép ki. Például ő a fogyasztói társadalom kellős közepén, a zabálók asztalánál
fogyókúrázik és véletlenül sem böjtöl! Aki ugyanis böjtöl. az gyomrán és testén ke
resztül a lelkét és egész személyiségét akarja befolyásolni. Aki fogyókúrázik, az nem a
lelkére összpontosít, hanem képzeletében édes sütemények és zsíros húsok helyett
karcsúságot zabál. Ugyanolyan rnohón, és ugyanolyan testiesen, mint előbb, amikor
az asztalnál habzsolt. Abba se hagyta.

9

A tömeg, mint minden emberi jelenség, természetes és akarva-akaratlan szellemi.
Pusztán testies kapcsolat csak igen kisszámú egyed közt lehetséges és ideig-óráig.
Legföljebb kifulladásig.

A lődörgő embersereget nagyjából egy évszázada rántotta egybe az ipari civilizáció.
A tömegtermelés, az egyre demokratikusabb és kiterjedtebb pártok, a százezres pél
dányszámú lapok, majd a film. a rádió. a tévé megjelenése, a tömeggyilkosságokat ját
szivá könnyítö haditechnikai újítások segédletével kitört világháborúk, a milliós
emberseregek háborús és békés vándorlása, a scientizrnus, a valláspótlékként hasz
nált ideológiák, a szekularizáció széttörték a hagyományos kapcsolatokat az emberek
közőrt. Eleinte talán akaratlanul. de mindenesetre könyörtelenűl.hogy a lehető leg
szélesebb körben hozhassanak létre közös nevezőt.

A modern tömeget összekötő eszme az egyszerűség és tévedés kizárása végett rá
van írva azokra a tárgyakra. amelyekért élünk és dolgozunk.

Az európai nyelveken röviden hangzó szó, a funkcionális analfabéták is fölismerik
az áruk fölső sarkában ragyogó csillag közepén; NEW! NEUE! NOUVEAU! ÚJ! Ez az
alapja iparnak-kereskedelemnek. zenének, festészetnek. szobrászatnak, film iparnak,
pártalapításnak. oktatásnak, házasodásnak. tudománynak.

Hogy az újdonság eszméje a század szellemi, politikai és gazdasági életének megha
tározója lett, csak részben függ össze közérthetőségével. Legalább ennyire fontos.
hogy nem személyhez. az életet a léttel azonosként élő lényhez. Isten barátjához szöl,
hanem az egyénhez. A tömeg atomjához, akinek szellemi elkötelezettségei nincsenek.
Jól is venné ki magát. ha lennének! Rögtön konzervatívvá és reakcióssá válnánk, a
haladás gátolóivá. és nem tudnánk önfeledten hitet tenni a következő mosópor, film
politikai nézet, házastárs, izmus mellett.

Szabadság? Rámondani illetlen cinizmus volna, gyakorolni azonban természetes.
Egyébként valóban szabadok vagyunk az emberi elkötelezettségektöl, Éppen ezért
használjuk oly gyakran az efféle kifejezéseket, mint az enékválság. Mintha az értékek
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volnának válságban, és nem mi, akik az átlagosnál kissé nehezebb körülmények kö
zött rögtön gyöngének bizonyulunk az értékek követésére.

Az értékválságos szabadság az egyénné töredezett lény alapvonása. Azt jelenti, hogy
ö fölmentett. Az átmeneti kor fölmentette öt a világ építése alól, és fölhatalmazást
kapott, hogy kisüssön valami újabbat - nem jobbat! - a tudás, a szeretet, a becsület
helyett.

Az ilyesféle intellektuális igyekezet mutatja az egyént illetéktelenül személynek.
Nota bene, az a perverzitása, hogy személyként mutatkozzék be, mert szereti a szavak
értelmét összemosni és sokat ad a forradalmi látszatra. Akinek kedve van hozzá, az
hamar leleplezheti. Elég egy kicsit megkapami, összehasonlítani az illetö valamely
tettét és szavát, máris kiviláglik, hogy esze ágában sincsen megfordulni, jellemét job
bá tenni, életét a léttel összekapcsolni. Legfőbb törekvése kedveléseinek és adottsá
gainak kiélése. Divatos eufemizmussal ezt önmegvalósításnak nevezi, ami igazából
néhány rossz vonásának, például a hiúságának, a karrierizmusának a környezetére
való ráerőszakolását jelenti. Rendszerint hangzatos elméleteket szövöget a világ, a
munkahelye, a természet átalakításáról, ahelyett, hogy saját viszonyait rendezné a
családjával, a barátaival, a lelkiismeretével. Vagyis a világgal!

Ha megtenné, akkor egyénből személlyé válhatna. így azonban marad, aki volt:
specialista.

10

A specialistaság az egyén lelki kényelmére lett kitalálva. Azt jelenti, hogy senki sem
felel se az egészért, se önmagáért, hanem csak valamilyen részletért. Ez az első lépcső.

Azélet a létről leszakadt.
Kire-kire csak a saját ügye tartozik, a lét senkire. Igényes fölfogásban ez úgy fest,

hogy a specialista körömszakadtáig védelmezi azt, ami az ő asztala. Az ő szakmai kö
rébe tartozó engedményt a kollégája teszi meg, aki máskülönben a magáéból egy jot
tányit sem enged. Ez a harmadik kollégára marad ...

Persze itt csupa okos emberrőlvan szó, mind fölsö iskolát végeztek. tehát tisztában
vannak a helyzettel. Azzal is, hogy egy minél inkább specialistákból álló társadalom
ban nemhogy az egész, de egy köpet bagó felelősét se lehet fölkutatni.

A specialistának külön van valamilyen világnézete, életfölfogása. erkölcse, ízlése,
amit megél; és külön a foglalkozása és az intellektusa, amiből él. így például lehet
valaki Avilai Nagy Szent Teréz-kutató anélkül, hogy a Belső várkastélyban valaha is
megfordult volna; Csontváry-szakértő napút-élmény nélkül; humanista és bomba
tervező.

A legtöröttebb az a modem tudós, aki a "tudománynak nincsen etikája" jelszavával
nevelkedett, és nem is emlékszik arra az elödjére, aki tanulmányait üdvössége végett
folytatta.

Az üdvösség kérdését a specialista természetesen föl sem vetheti, legföljebb intel
lektuálisan, valami szakcikkben, honoráriumért.

Az üdv ugyanis a Teremtő mosolyából származik. A végtelen lét eleme, szemben az
élettel, amely a születés és a halál közti pár nyúlfarknyi évtized. Az üdv a kettő sors
kapcsolata, valóságos egybeolvadása. Intellektuálisan ez fölfoghatatlan, sőt az okos
kodás látszögébőlélet és lét ellentétesnek mutatkozik. Ellenségesnek!

A rövid és kopár élet kifosztottnak, lenézettnek, kisemmizettnek érzi magát. És 
nincs jobb Hamvas Béla kulcsszavainál - a "mohó életéhség" .Jétrontásra" veteme
dik. Ahogy ez már lenni szokott, az üdv nélküli élet. úgy érzi, hogy kárpótlásul joga
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van a Iéttöl bánnit elzabrálni. Szabad boldogulása puszta eszközének tekintenie és
kifosztania a másik embert, a természetet, a Földet, a bioszférát.

Tevékenysége entropizálódás, templombontás, hátrálás az úton.

II

A Teremtő mosolyának visszatükrözése arcunkon nem csupán a társadalom, de az
anyagi világ fönnmaradásához is nélkülözhetetlen.

Az anyag önmagában, az ősrobbanás óta becsülhetőidőben és az azóta létesült tér
ben, e zártnak mondható rendszerben entropizálódik. Halad a rendezetlenség felé,
süllyed, bomlik. Ebből az állapotából az Isten hasonlatosságára teremtett lény emeli
ki a munkálkodásával. Fölfelé rnozdítja, ahogy az ősidők Melkizedek papkirálya óta a
Magasságos Isten szolgái teszik: Őfeléje emelik az anyagot. Az áldozatban kenyér és
bor színében, de mindenképpen az anyagi szférából a szellemi felé.

Nemcsak akkor, amikor a pap végrehajtja az átváltoztatást, hanem mindenkor,
amikor Isten egy barátja munkálkodik. Az ilyen ember minden munkáját szeretettel
végzi, a tárgyakat széppé teszi, a növényeket, az állatokat úgy gondozza, hogy jó le
gyen nekik. Hogy jó legyen lenni. Hogy az egész lét javuljon. Hajdan a mosolygó em
berek gyümölcsfákat ültettek árkok, dülök mellé, hogy legyen eledelük az idegenek
nek és a madaraknak. Utóbb ezeket a fákat praktikus és mosolytalan emberek kivág
ták, mert megállapították, hogy a fák útjában állnak a traktoroknak, törzsüket a fa·
ipar megvásárolja.

Amit ma környezetszennyezésnek nevezünk, az éppen a mosolytalanság következ
ménye. A Teremtő rnosolyát nem közvetítjük az anyag felé, helyette trágyalevet, ola
jat és kénsavat eresztünk a folyókba. A mosolytalan ember persze szeretne végre föl
derülni. Verseng tehát. Verseng mindenben. Gazdaságát a szakadatlan és korlátlan
növekedés ösvényére irányítja, hátha a sikerélmény majd. .. Leigázza a természetet,
meghódítja, lábai alá veti, de sehogy sem sikerül megnevettetnie önmagát. Legna
gyobb győzelmeialkalmával sem érez többet egy sikeres gengszternél, mert egy pilla
natra sem feledkezhet meg arról, hogy helyzete illegitim. Tudósokat és akadémiakat
hív hát egybe, mondanák meg, mi a teendő.

Az ember igazi helyzete a világban a szeretetközvetítő uralkodóé. Isten így adta át
neki a Földet. Nem azért kapta, hogy hatalmaskodjék fölötte, hanem hogy uralkodjék
rajta. Legitimitása egyenesen Istentől ered. Kapta a világot, örökbe, tehát semmi
szüksége arra, hogy kirabolja, mint egy szpáhi.

A hódító csak addig hitegetheti magát a legitimitás érzésével, amíg nála erősebb

nem kopogtat birodalma határain. Mélyen világít rá e helyzetre Montesquieu állam
elmélete, amely - sajnos - a mostani helyzetben még mindig a leghasználhatóbbak
közé tartozik.
Ő az "Isten kegyelméből"hatalmaskodó királyok bukásának korára való fölkészü

lés jegyében Isten helyett a nép absztrakciójába helyezte a szuverenitás forrását. A
nép akaratáról azonban meggyőzödni úgyszólván lehetetlen volt a 18. században;
mellesleg ma sem könnyu, és nem is mindig célszerű. Nos, Montesquieu igazán jóhi
szeműen a hatalom hármas megosztását ajánlotta az államoknak, hogy a törvényho
zói, a végrehajtó és a bírói hatalom egymást ellenőrizze és korlátozza. Montesquieu
jól tudta, hogy önmagában egyik sem lehet legitim. Tehát a hatalmasoknak olyasfé
leképpen kell müködniük, mint valami intelligens rablóbandák szövetségének, amely
egy túszt őriz: a népet. Mindegyik rajta kell tartsa a szemét a másik kettőn, nehogy
azok nagyra nőjenek, és maguknak kaparintsák a rabot. Ezen az állapoton az sem
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segít, hogy az újabb elméletek szerint a sajtó is csatlakozott a hármakhoz negye
diknek.

Csatlakozhatnak még bárahányan, a legitimitás kérdése nem oldódik meg, és az
anyag fölötti hatalmaskodás sem válik felelős uralkodássá.

12

Adám és Éva lázadása fölfelé törekvés volt. A Kígyó ösztönzésére ugyan, de Istenhez
kívántak hasonlatosabbá lenni. A Kígyó így biztatta őket: ... mely napon abból esz
tek, szemetek felnyílik és olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a
rosszat. Hogy igazat mondott, azt maga az Úr nyugtázta: Lám az ember olyan lett,
mint egy közülünk. ismer jót és rosszat.

A bűnbeesés tehát az Isten és az ember közti hasonlatosság megerősödéséreveze
tett, így része lehetett a Teremtés eredeti tervének. A Kígyó persze többet is remélt,
azt, hogy az embert az Úr vetélytársává teheti azzal, hogya jó és a rossz tudásával ki
emeli az állati halhatatlanságból.

így vagy úgy, a Tudás fájának gyümölcsét megemésztettük. többé nem tehetjük
butává magunkat következmények nélkül. A Paradicsomból való kiűzetés utáni kor
szakunk a Tudás korszaka is. A történelem példái mind mutatják, hogya mai napig
az egyetemes emberi tudásból elsajátított és fölhasznált rész szerint osztoznak a né
pek a föld birtokán.

A második, a Szemjasza és Azazaél vezette lázadáskor a tudás összes fegyverével
indult a küzdelem. De a Sötét Angyal, okulva a korábbi tapasztalatokból, az embert
az Isten-vonás letörlésére is rávette. Láttuk, a tudás-törvény teljes betöltése ama bizo
nyos mosoly nélkül katasztrófához vezet.

Vajon lázadás zajlik-e most is a világban?
Annyi bizonyos, hogy tömegemberi mivoltunkban okosnak, tudományosnak és

együgydnek tesszük magunkat. Szeretnénk megfeledkezni arról, hogy a Tudás fájá
nak gyümölcse elsősorban a jó és a rossz megkülönböztetésére tanított bennünket.
Ezt tudni azonban kényelmetlen, sőt korunk legfőbb kényelmetlensége. Nagyon, de
nagyon szeretnénk nem tudni a jó és a rossz közti különbséget, és nagyon, de nagyon
szeretnénk, ha erről alkalmanként a specialistáink világosítanának föl bennünket a
békeidőben és a hatalmasok a válságok korában. Akkor a felelősség is az övék lenne
s nem bennünket, kisembereket nyomasztana ...

A megváltás azonban megtörtént. Az Úr az utolsó vacsorán megmondta tanítvá
nyainak: nekünk, hogy minden titkot ránk bízott. Éppen ezért nevezett barátainak
bennünket.

Tudatlannak, butának. mosolytalannak többé nem tehetjük magunkat. Különösen,
hogy láttuk, a Messiás hadai pontosan abban a harcmodorban indultak Róma ellen,
amit a Mester előírt. Ha megdobták őket kővel, kenyérrel dobtak vissza, ha a jobb
arcukat megütötték. nyújtották a balt is, és mentek, mentek Néró fáklyainak. a vér
padra, az oroszlánok elé.

Győztek. És utólag: győzni talán könnyebb is volt, mint megülni a babéron, meg
őrizni a hatálomban a Teremtő mosolyát.
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