
31

BOLDOGTALAN BESZÉLGETÉS
Platón Phaidrosz címú dialógusában Szókratész elmesél egy
mítoszt. Ez a mítosz – melyet Szókratész „õsi hagyományként”
mond el beszélgetõtársának, Phaidrosznak – az írás megszületé-
sérõl szól.

„Azt hallottam tehát, hogy az egyiptomi Naukratisz körül az
ottani õsi istenek között volt egy, akinek az íbisz a szent madara:
az istennek magának Theuth a neve. Õ találta fel a számot, a
számolást, a mértant és asztronómiát, továbbá az ostáblát és a
kockajátékokat, végül az írást is. Egész Egyiptom királya akkor
Thamusz volt, a felsõ vidék nagy városa táján, amelyet a görögök
az egyiptomi Thébainak neveznek, az istent pedig Amurónnak
hívják. Eljõvén hozzá Theuth, bemutatta a múvészeteit, és azt
mondta, hogy a többi egyiptomival is közölni kellene õket. A
király pedig kérdezte, hogy melyiknek mi haszna van; s mikor
elsorolta, aszerint, hogy egyetértett-e vele vagy pedig nem, az
egyiket helytelenítette, a másikat megdicsérte. Azt mondják,
Thamusz sok mindent kifejtett mindkét irányban Theuthnak
múvészetérõl, ezeken hosszú volna végigmenni; mikor pedig
az íráshoz érkeztek, így szólt Theuth: Ez a tudomány, király,
bölcsebbé és tartósabb emlékezetûvé teszi az egyiptomiakat;
mert az emlékezet és a tudomány varázseszközét találtam
itt fel. Az pedig így válaszolt: Ó, te ezermester Theuth, az
egyik abban kiváló, hogy feltalálta a mûvészeteket, a másik
viszont meg tudja ítélni, mennyiben járnak kárral és haszon-
nal azok számára, akik majd használják õket. Így most te is,
mint az írás atyja, jóindulatból épp az ellenkezõjét mondtad,
mint ami a valódi hatása. Mert éppen feledést fog oltani azok
lelkébe, akik megtanulják, mert nem gyakorolják emlékezõ-
tehetségüket – az írásban bizakodva ugyanis kívülrõl, idegen
jelek segítségével, nem pedig belülrõl, a maguk erejébõl fognak
visszaemlékezni. Tehát nem az emlékezetnek, hanem az em-
lékeztetésnek a varázsszerét találtad fel. S a tudásnak is csak
a látszatát, nem pedig valóságát nyújtod tanítványaidnak,
mert sok mindenrõl hallva igazi tanítás nélkül azt hiszik majd,
hogy sokat tudnak, pedig a valóságban általában tudatlanok
és nehéz felfogásúak, hiszen bölcsek helyett látszólagos bölcsek
lettek.

Platón itt annak a meggyõzõdésének ad hangot, hogy az
írott szó silányabb, mint a beszélt. Hogy a beavatásszerû „igazi
tanításban” csak az élõszó ereje részesíthet bennünket. A hangzó
beszédben ugyanis él a szó szelleme. A szó, azzal, hogy leírjuk,
maradandóságot kap, de ennek ára van: elszáll a hang varázsa,
ami a beszélgetés levegõjét betölti. Ami a beszélgetésben körül-
vesz, az írásban tárgyiasul. Olvashatjuk ugyan hangosan a szöve-
get, fel is olvashatjuk másnak, a hatás mégis egészen más lesz,
mint élõ beszélgetésben. Hangunk mintha egy halottat idézne
meg. Ez a halott a logosz, a szó szelleme. Persze az írott szónak
is van szelleme. Az írott szó szelleme úgy viszonyul a mondotté-
hoz, mint a világ dolgai ideájukhoz: csak árnyképe annak. Az
idea-tan ilyetén rávetitése a beszéd-írás konfliktusra persze egy
másik párhuzamot is maga után von: miképpen a világ dolgait

vizsgálva felismerhetjük az ideát (azaz: visszaemlékezhetünk
rá), úgy az írott szöveg is alkalmat adhat arra, hogy a bölcses-
séghez felemelkedjünk. De az emelkedés elõfeltétele mindkét
esetben a lélek emelkedett állapota. És az igazi beszélgetésnek
is ez az alapja.

A lélek emelkedett állapota készenlétet jelent annak befoga-
dására, ami utolérhet bennünket egy beszélgetésben. A dialógus
résztvevõjeként készen kell állnunk arra, hogy belebeszélgetve
magunkat a szellem áramába, végül elragadtassunk. A beszél-
getõ, emelkedett lelkek úgy érzik, leszáll rájuk a beszélgetés
légköre. Innentõl szenvedõ szerkezet. Az igazi beszélgetés felté-
telei: képesség, munka, passió.

A korai társadalmak a kimondott szó társadalmai voltak. A
tudás megõrzése, továbbadása a kimondott logoszban történt
meg. Amikor az élõszó erejét a leírt szó maradandóságára cse-
rélték, megszülettek a könyvtársadalmak. Az emlékezet törté-
netének elsõ nagy korfordulója volt ez. A második korfordulót
ma éljük. A könyvet felváltja a számítógép, az olvasást az Inter-
net, a mûvelõdést a kommunikáció. Úgy tûnik, Platón a mítosz
közreadásával is maradandót alkotott. Nézzünk körül: rengeteg
„látszólagos bölccsel” vagyunk körülvéve. A tudás soha nem
volt elérhetõbb, mint ma, az információs társadalmak korában.
A mai civilizált társadalmak emberei egész életüket egy infor-
mációs háló közepén töltik. Õk – ahogy Platón megjósolta –
azt hiszik, hogy sokat tudnak. Csakhogy tudásuk nem hoz böl-
csességet, információik nem állnak össze szellemmé. Õk ezt a
hiányt nem látják, mert e hiány felemlegetése nem információ.
Az informálódás szintjérõl ez az ûr beláthatatlan.

Jan Assmann A kulturális emlékezet címú könyvében Luh-
mannt idézi. Luhmann szerint a kommunikáció elõfeltétele a
közlés és az információ közti különbség megtapasztalása. A
szóbeli érintkezésben a különbség elhalványul. Az írás az,
ami ilyen megkülönböztetésre késztet – mondja Assmann.

A kimondott szóban a logosz él, közlés és információ a be-
szélgetés jelenlétében egyek. Az írott szóban az információ a
jelenléttõl eloldódik. Közlés és információ szétválik, egységük
elfelejtõdik. A felejtés nem más, mint az ottlét kimerülése. Így
a kommunikáció nem más, mint a kimerült ottlétek közös
megtapasztalása. Kimerült együttlét. Az írás arra büszke, hogy
„nem a levegõbe beszél”, hanem információt közöl. Az írás tárgy,
aminek meghosszabbított léte feledteti a pillanatot.1

Pedig a lényeg a pillanatban lakik. A beszélgetésben köré
tömörülnek a szavak. Amikor két ember valódi beszélgetésbe
kezd, megsúrúsödik a levegõ körülöttük. A kimondott lelkének
értelme ölel: a csönd. A beszélgetõtársak, miközben közeled-
nek egymás felé, (platóni módon) saját középpontjuk köré
tömörülnek. Saját középpontjuk köréjük tömörül.2 A beszél-
getés nem más, mint saját-magunk-köré-tömörülés, és a másik
középpontja köré tömörülés, és magunk-maradás, és másikká-
lényegülés. Ezek paradoxonok és nyilvánvaló tények. A
beszélgetés kigyûjt, fenntart, összehoz. Az információ beolvaszt,

Végh Attila
ÍRÁSOK

1 Ebbôl próbál kiutat találni mondjuk a vers, amikor megteremti saját,
ottlétre kényszerítõ légkörét
2 Nem üres szójátékról van szó. Platón szerint a gondolkodás a lélek
önmagával folytatott besszélgetése. A lélek önbeszélgetése modellje a
dialógusnak Ez a dialógus centruma, betömörült énje. A lélek önbeszélge-
tése a dialógus végsõ célja. (A beszélgetés ógörögül dialogoz . Ha a szót
szétszedjük, valami olyasmit kapunk, mint át a logoszon, átmenõ logosz,
valamiért való logosz. A beszélgetés tehát mindenképpen olyan aktus,
amelynek bensõbb, magasabb célja van. Mondjuk a lélek önbeszélgetése.)
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eloszlat, eltávolit. A beszéd az együttlétben sétáló különlét, az
információ a különlétben rohangáló együttlét.

Az írás sokat megõrzött a beszéd szellemébõl. A
kommunikáció azonban lefõzõdött arról a szálról, ami a logoszt
az írásban megtartja. Állítsuk hát élesebb fénybe a történet
kezdetét és végét, a beszédet és a kommunikációt.

Platón filozófiájában fontos a saját középpont köré tömörülés
tana. A visszahúzódott, megsûrûsödött lélek önmagával be-
szélget. Ezt az öndialógust nevezi Platón gondolkodásnak. Az
önmagáig tisztult (emelkedett) filozófus lélek azután beleviszi
magát a beszélgetésbe, annál intenzívebben, minél alkalmasabb
beszélgetõtársra talált. A saját középpont köré tömörülés képe
a gömb. Ez a tökéletes forma. Gömbszerûnek képzeljük a bol-
dogságot, az önmagával megelégedett, önmagában elegendõ
életet, azt a felszínt, amelynek minden pontja egyenlõ távolságra
van a titkos, érinthetetlenségbe zárt középponttól. A boldog
élet koncentrált, saját maga köré tömörült tartam.

A görögök még tudták, hogy a boldogság nem állapot, amit
ki lehetne harcolni, amibe bele lehetne gyalogolni, vagy amit
begombolhatnánk magunkon.3 Ógörögül a boldogság
????????? . A szóban ott az istenség, végzet, sors jelentésû ????
??? . (Az ??  valaminek a jóra fordulását, helyes voltát jelöli.) A
boldogság az istenek dolga, nem mi döntünk életünk
gömbölyûsége felõl.4

A gömbben csönd van. A beszélgetés csöndjében (angyal
szállt el felettünk) megidézõdik egy magasabb hatalom, ami a
beszélgetés alatt, mögött él. Heidegger Lét és idõ címû könyvé-
ben ezt olvashatjuk: Aki az egymással-beszélés során hallgat,
az tulajdonképpenibb módon adhat értésre valamit, azaz
inkább alakíthat ki megértést, mint aki nem fogy ki a szóból.
… Csak az igazi beszélésben lehetséges a tulajdonképpeni hall-
gatás. … A hallgatagság a beszélés móduszaként oly eredendõen
artikulálja a jelenvalólét értelinességét, hogy belõle származik
az igazi hallani-tudás és az áttekinthetõ egymássallét.

Az igazi hallgatás alkalom a csöndre, de a csönd nem
elõidézhetõ. Miként a boldogság: magától áll be.

Az írás hallgatása közel áll a beszédéhez: csak üres papír, de
cezúrái a lélek légzési ütemére szabva. Az olvasás hallgatásában
még gyakran beáll a csönd. A kommunikáció csöndje üres zúgás
és fekete képernyõ: süket semmi. A kialudt információ helyén
nincs hajnal.

A beszélgetésnek légköre van, az írásnak kontextusa, a kom-
munikációnak használata. A beszélgetés magasabb egysége,
aurája valahonnan alászáll, a beszélgetõkre ereszkedik. Az írás
magasabb egysége, kontextusa magának az írásnak a múve
ugyan, de még mindig képes arra, hogy a hangulat búráját vará-
zsolja olvasója fölé. Az információnak nincs aurája, hangulata;
már csak célja van: a puszta felhasználás. Az írott szó társadal-
mának emlékeztetõkre van szüksége. Emlékeztetni annyit
jelent: elkísérni valakit egy olyan gyalogúton, ahol már járt, de
élinénytelenül. A kommunikáció két élménytelen lélek remény-
telen emlékkísérlete. Információt cserélni csak a szellemtõl
végtelenül távol lehet. Itt élünk. Rohangálunk semmi dolgok
után, szóródunk, kommunikálunk. Kommunikációnk a beszél-
getés boldogtalansága.

A GYORSULÓ EMBER
Nem ismerhettük hallatlan fejét,
melyben szeme almái értek. Ám a
csonka test mégis izzik, mint a lámpa,
melybe mintegy visszacsavarva ég

nézése. Különben nem hintene
melle káprázatot s a csöndes ágyék
íves mosollyal, mely remegve lágy még,
a nemzõközépig nem intene.

Különben csak torzult és suta kõ
lenne, lecsapott vállal meredõ,
nem villogna, mint tigris bõre, nyersen,

s nem törnék át mindenütt busa fények,
mint csillagod mert nincsen helye egy sem,
mely rád ne nézne. Változtasd meg élted!

(Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló torzó
Tóth Árpád fordítása)

Rilke Apolló-torzójának nem létezõ, tehát örök tekintetében
sok minden elhamvad, sok minden feléled. A szellembõl figyel
bennünket valami, aminek nincs neve. Csak helyének van neve,
de az is több szempontból gyanús: terhelt, lejáratott, értelmetlen,
nyomasztóan sokértelmú. Aranykori fényben hamvadó korok
már csak így gondolkodnak. De hogyan értsük a kategorikus
imperativuszt, mely hirtelen, egy váratlan pillanatban dörög
ránk, éltünk megváltoztatására híva fel? Honnan jön ez a hang?
Nem tudni. Mindenesetre az, hogy képesek vagyunk meghalla-
ni ezt a hangot, támpont lehet. Maga Rilke szól hozzánk, de egy
magasabb tudás felõl. Akár egy médium: közvetit magunktól
magunkhoz. Igyekszik megértetni értetlen, tökéletlen énünkkel
tökéletes önmagunk sóhaját Az idõben leromlott szobrot busa
fények járják át. Ha villanásuknak képesek vagyunk megnyitni
életünk, akkor a verset nem csak megértettük, de elni tudtunk
vele: sikerült megélnünk egy pillanatot, mely új, valódi kezdet.
És ha ezt a pillanatot valóban megéltük, ha képes benne meg-
gyökeresedni egy új elvárás önmagunkkal szemben, akkor
megtörtént a csoda: a megértésnyi kis idõt úgy tettük magun-
kévá, a kis idõ úgy tett magáévá bennünket, hogy ezzel benyi-
tottunk a nagy idõbe is. Pillanat és öröklét összenyelt.

A mai átlagember nem érti az idõt. Nem érti a nagy idõt,
melybe az élet értelme fut ki, melynek megértésküszöbe a
halál megértése. De nem érti a kis idõt sem, a pillanat értelmét;
nem tudja, hogyan kellene úgy megélni a pillanatot, hogy ezek
az életmozaikok végül valami hiteles képpé álljanak össze. Az
ember nemigen tud mit kezdeni azokkal az idõkkel, melyek a
fizikai idõt egyfajta morális idõfogalom felé haladják meg, a
morál legmagasabb értelmében. A modern társadalom zajától
megbolondított embernek nincs sok esélye arra, hogy kimász-
szon a tömeglét ama barlangjából, melyben üldögélve érdeklõ-
dése puha árnyalakokra vetül, miközben öregíti a puszta fizikai
idõ. Akinek mégis sikerül hiteles, értelmes életet élni, azt a szel-
lem emberének nevezzük. Õ lassacskán egy kaszt képviselõ-
jévé, a par excellence emberré nemesedik, olyan alacsony lét-
szintre süllyedt a tömeg körülötte.

3 Ezt csak késõbbi, individualista-demokratikus felfogású korok emberei
hiszik. Õk, fölértékelve az én harcait a boldogságot nemcsak
kiharcolhatónak vallják, de nem is igazán tekintik erénynek a „jó születést”
(???????? ), hiszen azt ajándékba kaptuk, nem mi „küzdöttünk meg” érte.
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A tömeg tehát, a kényelmesek, a titkos szomorúak tömege
a szellem felé zárt, fogyasztói életet él. Nem érti a kis és nagy
idõt, bosszút áll hát a közepes idõn, a hétköznapi cselekvések,
a mindennapok idején. Megérzi, hogy összehúzott, a szellemtõl
érintetlen életet él, és megpróbálja a trükköd összehúzódva
kiterjedni. Az idõben ellenséget lát, aki aljas módon megöregít,
beférkõzik a dolgokba, meghosszabbítja az elérési utakat.
Márpedig a gyors elérés, a gyors kielégülés, a gyors meggazda-
godás, a gyors karrier, a gyors élet a mai kor fõ kívánalmai. A
magát modernnek érezni akaró ember pedig fejet hajt, és
mindennapi cselekedeteiben arra törekszik, hogy az idõt kiszo-
rítsa dolgaiból. Jobb, ami gyorsabb: ez fõ életelve. Ez az idõgyil-
kosság, ez a szellemgyilkosság az, amihez a mai technika ért,
amiben a mai technizált ember él.

Mert mi is történik? Az átlagemberben a diktátor hatalomra
kerül, és lelöveti a filozófust. Nero megöleti Senecát. Az ember
nem mer szembenézni azzal, ami a szellemmel szembesíti, hát
megöli. Nem érti a nagy idõt, a kis idõt, megöli hát azt az idõt,
melyhez hozzáfér: a közepest. A szellem bosszúja, hogy a meg-
ölt idõ helyén tett cselekedetbe, élt életbe visszajár a halott idõ
szelleme. Súlyosabban, nyomasztóbban, felismerhetetlenebbül,
tehát mélyebben. A diktátor álmát a filozófus kísértete járja be.
Nero, amikor ráküldi embereit Senecára, voltaképp a költésze-
tet öletné meg, a könyörtelen, arisztokratikus szellemre mérné
mikroarisztokratikus, mikrokönyörtelen csapását. A mikroarisz-
tokratizmus neve: felfuvalkodottság; a mikrokönyörtelenség
neve: kegyetlenség. És mivel Seneca halott, már nem õrzi a
Semmi kapuját egy barátságos szellem, a sötét ûr kiárad hát, és
elnyeli a törpe óriást. Úgy nyeli el, hogy meghagyja magában.
Óriás tokjában hagyja a törpét.

Az idõhalálban álló, tevõ ember azt hiszi, gyorsabban jobb.
Utazás helyett repülés, levelezés helyett e-mail, beszélgetés
helyett SMS. Az ember élete azonnalivá válik. Anyagot, tárgyakat
neki, azonnal. Így kondicionálta megfoghatatlan rabszolgatartója:
a korszellem. A modern, felvilágosult rabszolga dolgozik és
fogyaszt. E két semmit rohanással férceli világgá. Rilke Apolló-
szobrának tekintetében, tekintetével talán megpillanthatjuk e
rabszolgalét hiábavalóságát, és egész életünkkel elfordulhatunk
tõle. Hogy merre? „A filozófus egész életében halni tanul és hal”
– mondja Platón. Ez a platóni mondat – a filozófuslét kis és nagy
idejét, pillanatait és létirányát összekötve – a gondolkodó em-
ber életének minden pillanatába a nagy idõ értékét állítja, éle-
tének vízszintesébe folyamatos függõlegest húz. A horizontális
létértelmet vertikális létértelemmel teliti, a szenvedést mint
ismérvet mutatja fel, az érzetvilágot szenvedéllyel tölti be. Erre
a nagy idõkeresztre feszíti létét az azt legmélyebben érteni
vágyó ember, kinek prototípusa a filozófus.

Míg a pillanat, a kis idõ befelé haladja meg „azt, ami vari’,
lévén az a pillantás, mely az itt-és-mostban csak egyfajta morális
koncentrációban megragadható, de oly könnyen elszalasztható
létkaput, útlehetõséget vesz észre, addig a nagy idõre tekintõ
pillanat az a vallástalan teljesítmény, melyre tevõn fölfeszülve a
létét érteni vágyó ember pontosabban kezd szenvedni. Ponto-
sabban, hisz megkapta azt az ambivalens, külsõként felismer-
hetõ, de csak belsõ közelitésben felfénylõ vonatkoztatási pontot,
melyet jobb híján szellemnek nevezünk. A kötelezõ módon
csak pontatlanul elszenvedhetõ, de a pontosság, a szellemre
tartott megélés lehetõségét mindig lehetõségként õrzõ lét
ajándéka ez: a végtelen bizonytalanságban, a múlás-örökölte

folyamatos jelenben szépen tönkremerni, elherdálódni minél
pontosabban, minél herdálódásértõbben. Hogy megsejtsük,
miféle az a küzdés, mely valóban a cél maga.

Valamiféle fénypillanat ez. Ettõl kezdve az ember igyekszik
úgy cselekedni, hogy megérthesse: miként cselekszik. „Bocsás-
satok meg nekik, hiszen nem tudják, mit cselekszenek” –
mondja a könyv. Az idõkeresztben élve már tudjuk, mit cselek-
szünk, innentõl nem számítunk a többiek bocsánatára. Magunkra
vettük azt a keresztet, ami csak a miénk, ami mi magunk va-
gyunk, ami mi kell legyünk. A végtelen magány pillanatában
beleálltunk a keresztfénybe, talán mert ide vonzott az ég és
belsõ csillagaink. A végtelen magány pillanatában vállaltuk
annak megélését. Szinte emberfölötti tett ez, ahogy a súlya is
az. Innen egyre nehezebb az út, és egyre könnyebb. Egyre
nehezebb, mert nem számíthatunk a többiekre, és egyre
könnyebb, mert nem is számítunk. Otthonaink, melyekbe bele-
felejtettük (szintén Heidegger által megpillantott) eredendõ
otthontalanságunkat, gyér fényeket szórnak utánunk. Hátrafor-
dulunk. Valami húz, valami taszít. Húz vissza az egyszerûség, a
begyakorlott élet, húznak a jövó vázlatai. Taszít a tudat, hogy
mindez gyávaság, hogy ez a visszafelé-remélõ lény nem is én
vagyok.

A határra értünk. Itt mélyebbnek hangzik a kérdés: ki
vagyok én?

Ha Rilkét megértettük, akkor értjük azt is, hogy a „ki vagyok
én?” valójában a „ki voltam én?” kérdése. A görög létfelfogás
szerint csak akkor mondhatunk valakit boldognak, ha kivárjuk
teleutaiosz biosz-át, élete végét, és látjuk: az is boldog. Csak a
boldog vég hitelesíti – mintegy visszamenõleg – az életet. A
nagy határon állva, a boldog idõkeresztre feszülten egyszercsak:
hopp, belelátunk a végsõ napba. Innen még mindig visszariad-
hatunk. De ha nem, megkapjuk az egyetlen lehetséges beava-
tást: látjuk magunkat, ahogy az elmosódó kis-, közép- és nagy
idõben átvesszük a múlt idejû ajándékot. Értelmes életet éltünk.

NOLI ME TANGERE

sok több jeleket is tött Jézus az ô tanítványai elôtt
melyek e’ könyvben nem írattattak meg
mondom nektek ez az írás legjobb mondata
mert csak az idô van amíg
a toll a papírig elér
az éhes lepke nyelve letekeredik
addig szeretlek benneteket
amíg értetlenül hallgatjátok álmom
hogy az isten természetvédelmi terület
odabenn megbékélt füvek kihalt madárhangok
álomvizslák szomorú vadászösvényei

Az ügyész sétája c. verseskötetbôl


