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4.

Amikor Isten azt mondotta volt: legyen világosság - akkor világosság támadt az
addig ablaktalan létezésben, kirajzolódtak a tárgyak körvonalai, megjelentek a
formák, amelyek elkülönítik a világ jelenségeit, határokat alkotnak s ezzel meg
teremtik a tartalmat; különneműséget teremtenek az anyagban - és a világ
létrejött, még nem tenger és nem szárazföld, nem volt még nap és hold, sem
fák, sem növények, madarak és élőállatok sem voltak; egyedül az történt, hogy
a teremtés legelső mozdulataként elválasztá lsten a világosságot a setétségtől és
nevezé lsten a világosságot nappalnak és a setétséget nevezé éjszakának és lón este és
lón reggel: elsó nap - és aztán jött a második, amikor mondá lsten: Legyen
mennyezet a víz között a mely elválasztá a vizeket a vizektől - és eljött a harmadik,
amikor szétvált a szárazföld és a tenger: és amikor hait« a föld gyenge füvet az ó
neme ezerini. és gyümölcstermó fát, a melynek gyümölcsében mag van az ó neme sze
rint; a negyedik napon pedig megteremtette Isten a napot, a holdat és a csilla
gokat, hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, lelkünk nappalán, amikor be
lemerülünk a világ fényességébe és elszakadunk a sötéttől, mely akárha kezdet
ben a létezést, a mi lelkünket is betölti ősanyagával, mely hasonlatos a vizekhez,
melyek felett Isten lelke lebegett - és a nap, a hold és a csillagok elválasztják a
világosságot a setétségtől. Es látá lsten, hogy jó. Es így nekünk is el kell fogad
nunk, jó az, hogy életünk megoszlik a nappal és az éjszaka között, értelmünk
világossága és érzéseink mélyfekete alaktalansága váltakozik az időben, és hogy
szívünket ez a váltakozás, tudatunk ébrenléte és kíalvása, ráérzésünk ébersége
és elpihenése készteti lüktetésre - szabálytalan lüktetésre, amilyen szabálytalan
csak az az idő lehet, amit Isten minden szabály feletti tökéletessége hozott létre,
az időt megteremtő szóval, mert mondá: Legyenek világító testek az égmennyezetén
és legyenek jelek - és teremtő Isten az állatok sokaságát, amivel benépesítette a
földet, a nappalokat és az éjszakákat, hogy legyen ami nappal él, vadászik és
szaporodik, és legyen olyan is, amelynek birodalma az éjszaka sötétje, lelkünk
sötétsége, legyenek élőlények, melyek embert sohasem láttak és legyenek olya
nok, amelyek csak bennünk élnek, abban a belső sötétségben, melyból álmaink
színes mintáit szövik a teremtés továbbhangzó szavai, e visszhang-rezgések,
melyek annak a szónak emlékét őrzik, amikor a hatodik napon mondá lsten:
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Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra: - és ezzel a mondással
befejeztetett az, ami ezzel a befejezessel kezdődött a világban: a teremtés folya
mata - és lőn este és lón reggel, és lőn világ, mely megteremtetett, mert mondá
Isten, és lőn ember, hogy uralkodje1c a tenger halain és az ég madarain, a barmokon,
mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon, uralkodjék ön
magán, hogy meglássa és elfogadja a teremtést, az időt, meghallja a szót, mely
megteremtette és megteremti újra és újra, míg el nem jött az időknek egy olyan
pillanata, ami egyetlen időfolyamnak sem lehetett hulláma, tajtéka és perméte
sem, nem volt tóbahullott vízcsepp, csillag, mely csengő gyűrűket pendít meg
az áthatolhatatlan mélyben, mert őt, aki akkor erre a világra született, Isten nem
szó által teremtette, mint egykor az embert saját képére és hasonlatosságára 
hanem az Ige lett testté és lakozze1c mi közöttünk / és láttukaz ő dicsőségét, mint az
Atya egyszülöttjének dicsőségét / aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

5.

Volt tehát - s ha az időt nem semmibe futó, hanem tengerben összegyűlő

folyamnak képzeljük, és az a gondolat, hogy forrásból, a teremtés pillanatából
buzog fel, nem teszi kötelezővé számunkra azt a másikat, hogy ívét, mint egy
parabolát, szimmetrikusnak lássuk - ha tehát elfogadjuk szenvedésteli részvé
telünket a teremtésben, az emlékezést arra, hogy éppolyan gyötrelem az erecs
kék küszködö kapaszkodása a földkéreg kemény kőzetében, s áttörésük e kő

zetnek a levegővel érintkező, minden másnál keményebb határvonalán, mint
amilyen fájdalmas a vízerekkel újra meg újra átszabdalt földnek, e misztikus
golyóbisnak, a folytonosan csontmerev falakba ütköző, kanyargásra késztetett,
és e bujdokolásban tudat nélkül is a reménytelenség kínját megélő búvópatakok
iszonyatos erőfeszítését elviselni - s ha e két egymás ellen feszülő és mégis
egymásbemerülő kínban felismerjük Isten fájdalmát, azt, ahogyan a teremtés
mondatait a semmi hangot nem vezető közegén át kilökte magából, és egyszer,
egyetlenegyszer rádöbbenünk arra, hogya teremtés szavában két, egymással a
küzdelemben összefonódó jajszó egyesül: Isten morajlása, aki önnön mozdulat
lan fenségét, örökkévalóságát a mozdulatlan mulandóságra váltotta át, akinek
a világ megteremtésében át kellett élnie a saját istenségét átrendező megrázköd
tatást, a mindenség viharát - és valamennyi teremtményének sikolya, amellyel
nem az álomból, hanem a semmiből törnek elő, nedvesen, a lételőtti mocsarak
iszapjától szennyezetten, hogya testükre tapadt hinárt, folyondárt, a világ mag
zatmázát dörzsölődvekaparva, nyalogatva próbálják majd letisztogatni - mert
hogyan is érezték vagy tudták volna már, megteremttetésük magányában azt,
hogy van egy kéz, egy száj, egy lehellet mely megpróbálja mindezt leválasztani
róluk - s ha rádöbbenünk arra, hogya születés fájdalma, melyben anya és
magzat kínja kiegészíti, fokozza és oldja egymást halványemlékképe a megte
remttetés fájdalmának - akkor vajon képesek vagyunk-e felidézni az idő szü
letését, mely mindeme fájdalmakat egyesítette feltörő forrásában, és képesek
lehetünk-e arra, hogy mulandóságunk példája nyomán ne kényszerüljünk azon
nal a születésünk ellentétpárját látni, az időt ne véljük elcsorgó pataknak, s a
világ szerkezetében felismerjük Isten erejét, aki nem része az időnek és nem is
független tőle, hanem ő maga a csepp, mely az örökkévalóság vizébe hullik, e
vízbehulló csepp pedig azonos az örökkévalóság tengerének anyagával, hullám,
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mely nem feszítheti szét önmagát, gyűrűzés,mely folytonosan visszatér önma
gába/ különbözik és megkülönböztethetetlen a tó csészéjében nyugvó állóvíztól.
csakúgy, mint a lélekmélyi kút kerek tükrétól. - s ha ennek sejtelme átfut raj
tunk/ akkor talán képesek leszünk elhinni az örömhírt, hogya szélfútta éjsza
kában/ sziklás, kopár hegyhátak és sziklás erdők közepette, gyér levelű fenyők,

ciprusok és a föld minden gyötrelmét megcsavart törzsük kérge alá gyűjtő olaj
fák tájékától övezetten, világunk egyetlen pontján, abban a barlangban, melyet
akkor istállónak használtak/ szennyes szalmán/ barmok és pásztorok közt, mint
csillag lobbant fel egy pillanat, melyben nem az időtlenség lépett át az időbe,

de nem is az idő szédült bele az örökkévalóságba, hanem idő és időtlenség

metszőpontján, első légvételének éles hangján felsírt egy csecsemő,aki született,
de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett.

6.

istennek csak villanásait észleljük, mint messziről,a tengeren a forgó világítóto
rony fényszóróját: azt sem tudjuk, csillag, város- másik hajó, vagy tán nem is
más mint csillamlás a vizen: fény, mely nem az égből a levegő közegén át érke
zik/ és nem is a sugarakat ébresztő víznek üvegkemény és mégis ingó tükörfel
színéről verődik vissza, hanem ismeretlen forgásból, talán saját szemünk mélyé
ről fakad és a sötétség bársonyleplein gerjeszt csillámló pontokat, kiszámítha
tatlan helyeken s az idő kiszámíthatatlan pillanataiban önmagának és a világnak
hulláminterferenciájával fellobbanó tüzeket gyújtvc e valójában fényt-elnyelő

anyag mélyén; Isten nemcsak felfoghatatlan, hanem elképzelhetetlen is és min
den megnyilvánulása közül azt tudjuk a legkevésbé követni, hogy léte időtlen

teljességében a sorsnak nevezett végzet - vagy végzetnek nevezett sors átélé
sére éppenúgy képes, mint tökéletességében a tökéletlenség megtapasztalására
- vagyis hogy minden tudás feletti végtelenségében véges alakzatát is szem
lélni képes - tehát azonos önmagával és idegen attól, aki szintén önmaga; s
ezért, a saját képzeletünk tehetetlensége és a sejtelmeink fátyolán átsziyárgó
fényesség káprázatában szívünk is beleszakad abba a fájdalomba, amit az Orök
kévaló érezhetett amikor egyszer, egyetlenegyszer átlépett az időbe - mert na
gyobb lépés volt ez, és éppen ezért ijesztóbb és felfoghatatlanabb mint a terem
tés/ mely az O létezésén nem változtatott; ez azonban lényét változtatta megJ
Neki, akinek léte és lényege megkülönböztethetetlen - így aztán az az erő

rendült meg, mely a mindenséget is magába fogadja/szívünk Isten mozdulatá
nak erőfeszítésébe szakad bele, a végtelenséget megrázkódtató mozdulatba,
mellyel magáraveszi a végességet; s abban, hogy e végesség formája éppen az
ember mulandósága, nem az ráz meg, hogy most már mindig úgy érezhetjük,
fájdalmainkban isteni felfokozottságában van velünk, hanem hogy önmaga is
tenien mérhetetlen szenvedését, a mulandóság minden másnál teljesebb és ezért
nem mulandó formájában úgy éli meg, hogy lényének időben élő alakjában, a
világmindenség mérhetetlenül kicsiny, emberi fogalmaink szerint harminchá
rom esztendővel kifejezhető pillanatában egyszerre volt önmaga és önmagától
is elhagyatott; az, aki nem hisz, mert ő maga a Hit, nem csak Az, akiben hisznek,
hanem kiáradó lényege visszfényeként a hit lehetősége, plántája az emberi lé
lekben; hit, mint cselekvés és hit mint az odairányulás tárgya, teljesebb és töké
letesebb annál az emberi hitnél amit magába fogad - mégis, ugyanakkor az is,
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aki hisz, emberi mértékkel, a kétkedés és a bizonytalanság poklait bejárva 
önmagától elhagyatva is önmaga tehát, s a megfoszttatás Istent, aki magát em
beralakban megismerni és megélni akarja, nemcsak önmagától, mint az én-től,

hanem Istentől, mint a megnevezhetetlen titoktól is védtelen messzeségbe távo
lítja - hiszen egyedül Isten az, aki - ésvajon nem éppen ez Istenségnek egyik
lényege? ..:.... egyszerre önmaga és önmagának is megismerhetetlen Istene - s
ha azt mondjuk, önmaga, ezzel nem Istenségéból rekesztjük ki az én és a te
világába, hanem lényével kapcsolatban feltételezzük az önmagábamélyedésnek
lehetáségét: önmaga látványának szemlélését a mindenségben - de ugyanak
kor azt is tudjuk, hogy önmaga képe nem verődhet vissza semmiről, hiszen
mindaz, ami tükrözné, ugyancsak önmaga; a nemlétező burok, mely körülveszi,
a mindenség határtalan határa, e virtuális gömbfelület külsö felszíne éppanyira
az ő világának belső határa, mint a koncentrikus felület - és éppen ezért Isten
emberré-összehúzódása egyszerre jelenti azt, hogy szentsége végtelenségén. e
fényes fátyolon szakadások jelentkeznek, elmálló rések, melyen át, a halál kigő

zölgésének folyamataként a semmi árad be a teremtésbe - a semmi, mely
ellentéte a teremtésnek (és vajon Isten létével összeegyeztethető-e hogy valami
is idegen, vagyis másból eredő legyen, mint teremtett világának anyaga, hogy
a teremtés után létezhessék a semmij) - és vajon nem azért létezik-e, mert Isten,
mint a halandó élet szenvedését, magáravette és ezzel beolvasztotta önmagába?
- és jelenti azt is, hogy e halandóvá zsugorodott örökkévalóság képes minden
töredéket a tökéletesség burkába foglalni, úgy, hogy az, ami eltört, és az, ami
egész, az időben elválaszthatatlan és megkülönböztethetetlen egymástól-

amiként az időben elválaszthatatlan és megkülönböztethetetlen az, amikor
lsten, szavának erejével, megteremti a világot, és amikor nem a szó által, ha
nem maga, mint testet öltött szó, teremtett világának részeként, megszületik.

7.

És az isteni tudat, melyről azt képzeljük, hogy nem ismeri a részekben-látás
osztottságát - a képességet, mely egyszerre tűnik áldásnak és átoknak, de
még inkább egyszerre tűnik áldásnak, mint adománynak, és olyan emberi
sajátosságnak, melynek semmi összefüggését nem látjuk az istenivel - holott
lehet-e valami is az emberben, ami ne függene össze Istennel? - tehát a ré
szekrebontás képessége és kényszere, melyet mi a magunk mindennapi vilá
gában az isteni látás fölé helyezünk - de amely valójában mérhetetlenül ke
vesebb annál, hiszen Isten szemében a fel nem bontott kép tökéletessége olyan
árnyalatokkal és a részek oly végtelen sokaságával gazdagabb a miénknél s
mégis, annyival egészebb annál, hogy hasonlót a mi részekból összeálló vagy
részekre bontó látásmódunk soha meg nem ismerhet - vajon ez az isteni
tudat átélhette-e a magáétól oly idegen szenvedést, a határok közé zárt és
részekre bontott megismerés szenvedését, az emberét, aki újra és újra megéli
- és e megélés által újra és újra megismeri nemcsak önmagának és nemcsak
a világnak végességét, hanem a végességet, mint a szenvedés ősforrását, a
határokat, mint bezártságunk eszközét, a karámot, mely bekeríti életünk terét,
a gátakat, melyek között létünk folyója elzuhog - és azt is, hogy éppen a
végesség, a behatároltság, az összesűrítés által emelkedünk, és csakis ezáltal
és ennek köszönhetóen emelkedhetünk mindezen gátak fölött a számunkra
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mindörökre elérhetetlen szabadság megsejtéséig - amely szabadság nem
más, mint a különbözőségeknek határok nélküli érzékelése, Istennek az a ké
pessége, hogy az anyaggal teljesen betöltött térben képes egy másféle anyag
gal teljesen betöltött teret teremteni s ez a kettő egymástól különbözöen,
ugyanott és ugyanakkor a létezés fogalmának minden követelményét teljesíti,
és ezzel megnyitja előttünk azt a kaput, az ég kárpitjának azt a nyílását, me
lyen át a létezés különböző rendjeinek sejtelme árad életünk határok közé zárt
rabságába - e börtönbe, mely éppen a rácsok közé zárt áporodott levegőjével
(mely hiába jár át e körénk épített rácsok résein), folyton szűkülő falaival,
melyek minduntalan visszaverik pillantásainkat, e röppályájukat megfordító
nyilakat, melyek szemgolyónkon újra és újra áthatolva, egyetlen vérző sebbé,
szakadékony fátyollá tépik látóhártyánkat (és talán éppen azért, mert a fal,
melyről visszaverődnek egyszerre a sötétség fala, mely elnyeli e nyilak lendü
letének energiáját, és olyan fényesség, raely örökre megvakítja azt, aki egyszer
beleveszett e káprázatos ragyogásba - mert kiégeti a szemet, hogy csak VÖ
rösen izzó, majd hamuvá és pernyévé szúküló vasszürke csésze maradjon
egykor idegvégződésekkel zsúfolt homorulatán) - hiszen a teremtésben is
Isten szeretete egyesül Isten fenségével, annak a lénynek életrekeltésében, akit
ez a szeretet véd meg attól, hogya fenség rettenetébe belepusztuljon; s e
kettősség tudatában másféle derengésben látjuk meg azt is, mi az, hogy élet:
hajszálvékony híd, pengeélnyi ösvény a hegygerincen, meredélyes sziklafal és
feneketlen szakadék között, elpattant és semmibehullott szikrája Isten létezé
sének, és mégis, semmibehelyezett sziklája a létezésnek, melyen a lassan rá
rakodó föld morzsalékában megfogamzik a mag, mely egyszer majd áttöri a
kérget, és megszületik a fényre - azért, hogy a létezést átlelkesítse saját szen
vedésével, mely elsődlegesebb minden más érzésnél, mert bár érzés maga is,
úgy viszonylik ahhoz, mint a lét, Isten léte viszonylik az ember életéhez

mint ahogyan a teremtés viszonylik a születéshez, az öröktől elrendelt az
éppen megtörténőhöz.az a halál, melyet Isten vett magára, miérettünk, a mi
elmúlásunkhoz Ai időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az
erős férfiak, ésmegál~nak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak
az ablakon kinézők. Esaz ajtók kívül bezáratnak, a mikor is a malom zúgása halkabbá
lesz; és felkelnek a madár szára, és halkabbá lesznek minden éneklő leányok. Minden
halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandolafa meg
virágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor; mert elmegy az
ember az ó örökös házába, ésaz utcán körül járnak a sírók. Minekelőtte elszakadna az
ezüst kötél, és megromlana a~ arany palaczkocska, és a veder eltörneK a forrásnál, és
beletörneK a kerék a kútba, Es a por földdé lenne," mini azelótt volt; a lélek pedig
megtérne Istenhez, aki adta volt azt.

(Folytatjuk)
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