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Karácsony, Jézus születésének átértelmezett ideje, hosszú évek óta nem tud iga
zán visszatérni errefelé, ahol vagyunk. Azóta, hogy nem történik meg, az idő

betegségében szenvedünk. Mióta van azóta? Amióta nem tudjuk megkülönböz
tetni a tisztánlátást és a kíméletlenséget? Azóta, amióta az emlékezés visszaszer
zése szinte hiábavalónak bizonyul, és így mindennél erősebb lesz Jézus mint
próbakő, mint a botránkozás köve (petra scandali), anélkül, hogy érthetnénk?
Vajonnem az az idő betegsége, hogy elfeledjük, "igen, igen, nem, nem", továbbá
hogy Jézus ki-állás (ek-stasis), illetve nem-evidens elszenvedése az emberré vá
lásnak, túl minden teológián? Az, hogy egészen emberré lett, a végső pillanatban,
amikor Pilinszkyvel szólva "semmit sem lát", az a botrány eseményének igazi
megtörténése - hogy hát nem királyként érkezik, nem királyként viselkedik,
nem királyként hal meg. Egy pillanatra kialszik isteni természete - ez az, ez a
kezdet, itt lehet egyáltalán bekapcsolódni az isteni történetbe. Jeles András egyik
napló-cédulája így beszél erről:

"Grünewald: Keresztvitel. Igen, ez az. A kép bal szélén a kilógó nyelvű ló és
a torz mosolyt mutató Jézus, az állat és a megváltó nézése, a szemek formája,
metszése, színe: megegyezik."

Vagy éppen a híres-botrányos variáció, a 13. század elején "egy bohóc emlé
kezete": Az erdőből rátörő rablókat azzal képeszti el, hogy toprongyos öltözet
ben a Nagy Király heroldjának nevezi magát. Illetve: szerelme, eljegyzése és
házassága Donna Povertával, vagyis a kéregető leprással. A jegyese szépségéről,

saját megigézettségéről rajongó kijelentéseket tesz, az őt körülálló falubeliek
nagy mulatságára. Illetve: amikor lova meghőköl a valóban előbukkanó kérege
tő leprástól, a megszokott iszonyodás fogja el, majd leugrik, és kezet csókol neki.
- Sokszor énekesnek, bohém népszórakoztatónak mondja magát. Illetve: de toto
corpore fecerat linguam, aki eljátssza a mondandóját, miközben lábai táncot járnak.
Időnként felkap a földről két fadarabot és hegedülni kezd velük. - Egy ízben
betegen elfogadja a diétás csirkehúst, ezért utóbb egyik barátjával végigcibáltatja
magát a falun, kötélhurkot vettetve nyakára quasi latronem. - Járja róla, hogy
szüntelenül rögtönöz és pofákat vág. A hatás mindig ugyanaz: gúny és ellen
szenv, viszolygás és botránkozás. Nuova pazzia (új téboly), mondják - és igazuk
van... Olykor sárral, kővel és záptojással hajigálják meg őt és társait, ezeket a
frátereket. Időnként ő maga erősködik, hogy ez megtörténjék. Egy ízben kon
templatív, erősen dadogó barátját a faluba küldi igét hirdetni egy szál alsóban,
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majd hasonlóan levetkőzveutána megy, hogy nyilvánosan, vidáman bátorítsa. S
végül egy bámulatos összecsengés a jóval öregebb, mítikus időben élt kínai
bölccsel, akiról feljegyzik: Csuang-ee időnként ugrándozik örömében és a hasát
verdesi, mint a madarak.

Látnivalóan nem tudok beszélni karácsonyról, mert mindig húsvétra terelő

dik a szó. Húsvét még most sem tud úgy s annyira elromlani, mint karácsony.
Az idő betegsége legelőször karácsonyt támadja meg, az emlékezést felejtéssé
pusztítva. Az idő betegsége; menekülésünk a belső csöndtől, ahol bármiféle
születés és szülés egyáltalán lehetövé válik. Pedig az ünnepi visszatérés, az örök
ismétlődés legbelül: csönd és mozdulatlanság, végtelen felnyílás, megnyitás,
amely ki-áll az időből t,az örökkévalóságban lesz csak igazán ismétlődés",

mondja Kierkegaard). Ezzel szemben az idő betegsége: "maga a bezártság, ez a
megnyílni és kitörni nem-tudás" - írja naplójába halálos betegen Andrej Tar
kovszkij. Nem az lenne-e a méltó karácsony, amikor a dermesztő télben galamb
koppan az ablakon és minden átváltozik ettől? S ez a galamb nem ugyanaz a
váratlan felhívás, amellyel Tolsztoj fordult egykor a világhoz, hogy "vessen vé
get a történelem hazug és szükségtelen komédiájának, és kezdjen el »egyszerű

ségben« élni"? Az idő betegsége a bezártság a sebességbe, az eltűnő és eltűntető

rohanásba, mely eredetileg csalóka kitörésnek, szabadulásnak tetszett. A kará
csony időtlen idők óta Jézus, a botrány, Jézus, az egészen emberré lett, Jézus, a
zsidó, Jézus a bűnösökkel egy asztalnál "lakmározó" negatív lenyomatává vál
tozott át. Karácsony nekem, az idő betegenek. Jézus húsvéti szenvedését jelenti,
mely a tőle való tökéletes eltávolodásban fakad fel. A karácsony, mint az idő

betegsége, egy eredeti, ősi, n~ annyira gonosz, mint inkább értetlen pör foly
tatódása és kiteljesedése, az O pöréé, Nem koncepciós ez a pör, hanem a feti
sisztikus jog diadala, a betű győzelme. a polgári szokás tompasága. A mai, igen
hosszú ideje tartó, negatív karácsonya radikalitás elvetésének jegyében áll. A
szakítás el nem viselésének biedermeyer ünnepe ez - Madonna colBambino, mint
polgári életkép, mint háziporcelán, mint nipp a polcon. Az idő betegsége tehát
a lemondás a kérdésességről. a kérdezés gunyoros elutasítása, a kész, kéznél
levő válaszok elfogadása és vállalása. A válasz, melyben az idő betegsége erő

szakosan, hisztérikusan és ellentmondást nem tűrő erővel sebesen kitör, a gyor
suló konszurnmáció, a negatív karácsony leglényege. A karácsony mint kvan
tum, a karácsony mint tömeg, a karácsony, mint szőnyegalá söprés, a karácsony
mint bekebelezés. Innen nézve, a Vulgata-fordításban e szavak - et consum
matum est - egészen különös, lidérces fényt is kapnak.

Ellenben: Jézus születésének, a Kezdetnek örökös, kimeríthetetlen folyamat
nak kellene lennie, mely nem csak lényének (kettős) természetébőlfakad, hanem
lényének helyzetéből. a módból tehát, ahogyan betört az univerzurnba és azóta
is ki-áll onnan, rníközben végletes radikalitással bele is gyökerezett, értelmezte
és összekötötte a különállókat. - Eg nincs Föld nélkül, a Törvény a Szeretet.
Vajon nem ebben a kikerülhetetlen összekapcsolásban rejlik az idő betegségének
gyógyítása? Vajon az idő meghaladása, aki Krisztus, nem szorul-e maga is az
idő fogságára? Csakhogy ez a ki-állás, ez a radikális karácsony mégis egészen
egyszerű, ősi tapasztalatra irányítja a figyelmet. Hiszen van-e a Jézusról szóló
híradásokban bármi is, ami belülro1 nézve, a csukott szemek mögött ne lenne
valószínű,ne lenne valóságos, sőt materiális; van-e itt valami, ami nem történ
hetett volna meg, beleértve a legképtelenebb csodákat, a feltámasztást és magát
a feltámadást is? Vajon nem ennek a belátása előfeltételezi-ea Karácsonyt mint
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