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Heideggerről olvasom, tódultak hozzá a diákok, mikoriban Frei
burgban majd Marburgban volt professzor. Híre ment ugyanis,
hogy van valaki itt az egyetemen, akitől gondolkodni lehet tanulni.
Hívei meg tudták különböztetni a .tudomány tárgyát és a gon
dolkodás dolgát. Tudták, hogy amit Platón vagy az utána követ
kezők "termeltek", az nem a tudomány ügye, hanem a gondolkodó
emberé. Úgy tapasztalta, a gondolkodás szenvedéllyé válhat, nem
úgy, hogy uralja a többi képességet és adottságot, hanem úgy, hogy
azok között rendet tart, és azok rajta, a gondolkodáson keresztül
érvényesülnek.

Ha ez lehetséges, és miért ne lehetne az, akkor reménykedhe
tünk. Gondolkodásunk talán rendet rak kínzó emócióink, lázadó
keserveink, gyötrő részvétérzésünk kuszasága között, amik szo
katlan erővel támadnak Ruanda menekülttáborát nézve.

Heidegger gondolkodásának egyik mélyreható jellege az, hogy
nem "valamiről" gondolkodik, hanem gondol valamit. Utakat
nyit a gondolkodás mélyébe, nem azért ás le, hogy új igazságot
hozzon felszínre, hanem az új ösvényekért, az új csapásokért.

Ruanda, Ruanda. Menekültek tábora.
Olvasom János jelenéseit.
Hogy lehet az, hogy 6 megengedi Ruandát? Szarajevót? .
A brazil utcagyerekek hordáit, akikre vadászni is lehet?
A törvény nem siet lecsapni a "vadász"-ra.
Látható a fekete halottak tömege. A még élő szenvedők. A ko

lerások. A csontsoványak fullasztó serege. Az ijedt asszonyok,
akik iszapból szűrik ki a vizet a szomjha lál ellen.

Eljött a vörös ló, am ikor a Bárány feltörte a második pecsétet.
Aki a vörös lovon ült, hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön
a békét, hadd gyilkolják egymás t az emberek.

Amikor a negyedik pecsét feltört, akkor fakó lovon a Halál kö
zelede tt, nyomában az alvilág, és hatalmat kapott a föld negyed
részén. Pusztíthalja az embereket fegyverrel, éhínséggel.
Később földr engés támadt, a Nap olyan lett, mint a szőrzsák, a

Hold, mint a vér, az emberek barlangokba, sziklák közé menekül-
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tek. Kiáltozták a szikláknak, szakadjatok ránk, rejtsetek el a Bá
rány haragja elől.

Ruandába, úgy látom, még csak barlangokba se lehet elbújni.
Az emberek nyöszörögni tudnak. Még hogy kiáltani! A közelben
egy vulkán kitömi készül.

A hetedik pecsét feltörése után csend. Majd zengett, villámlott
és a hét angyal felkészült, hogy megfújja a harsonát. Vérrel ve
gyes tűz záporzott. A föld harmada leégett. A fák harmada per
nyévé, a tengerek egyharmada vérré lett, és a bennük lakó állatok
egyharmada elpusztult. A vizek megkeseredtek.

Talán el is iszaposodtak.
Itt tartunk. Ruanda. Ruanda.
A jövő? Amikor a többi angyal is megfújja majd a harsonáját?

Ámbár, mi az, hogy múlt-jelen-jövő,mi az, hogy "idő"? Talán ez
a Ruanda valahol már megtörtént. És a többi, amit említettem a
Jelenések könyvéből és még fogok említeni, az épp a jövő héten
készül megtörténni valahol a világban.

A füstből majd a sáskák serege várható, külsejük, mint a harc
ba induló lovak, pofájuk emberarc, mellükön vaspáncél, fejükön
korona. Fullánkjuk, mint a skorpióké, parancsuk az, hogy kínoz
zák az embereket, kik Isten jelét nem hordják arcukon.

Nem is ők, hanem a késsel megjelenő angyal a legijesztőbb.

Aratni fog, akit leszüretelt, azt Isten harag-kádjába dobja, a kádat
kita}'ossák, annyi vér folyik ki abb?l, hogy felér a lovak zablájáig.

Allukig felért a véres folyóvíz. Usztak benne lekaszabolva, arc
ra borulva úsztak a többiek. És emitt vannak, akik még élve kín
lódnak Ruandában.

Hogy engedheti meg?
Heidegger diákjai efelől nem gondolkodnának, hanem valamit

gondolnának. És ha ezt teszem, miközben a tudatom szélén és a
recehártyám peremén ott a tábor és a sok emberarcú sáska, akkor
így hangzik az a "valami": ha az emberi kreatúrára ez a jellemző

és azt érdemli, ami a Jelenések könyve szerint várja - nem jel
lemző-e mindez arra is, aki megalkotta? Akinek a képére és ha
sonlóságára a kreatúra teremtődött? Kitől vettük képességeinket,
adottságainkat? Lehetséges az analógia Isten és a gyermekei kö
zött?

Ruanda, Ruanda.
Mennyire felel meg Isten az ember lélektani adottságainak? Ez

a kérdés érdekelte Karol Wojtylát, a doktori disszertációjában ol
vasom. Rémisztő a kérdés, ha Ruandából nézem.

Az ötvenharmadik lapon ezt mondja: "A teremtmények közül
egyik sem létesíthet lényegi kapcsolatot a Teremtővel, minthogy
legcsekélyebb belső hasonlóságot sem mutat az Ö létével".

Fölöttem a tudatlanság nehéz felhője.
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