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MEGHívÁs KÖZBEN
Részletek egy naplóból
(I. Szegénység és tudomány) Ha valami nem szó szerint értendő, még nem biztos,
hogy hazugság. Maritain mondja: "Ha valami definiálhatatlan, még nem föltétle
nülzavaros." Lásd a szegénységet, melyre a szegénynek nincsen szava; az iga és
az ige ugyanannak a néma és a beszélő oldala. A szegénység itt és most, ahogyan
értem: a lélek; a test, a szellem elnémulása a szenvedésben, a létezésnek ebben a
mély völgyében. A völgy mintha a föld (sík mező, hegy) negatívja volna, csonka
ság és hiány; eza negatív mondja ki valójában a földről, hogy micsoda. Tehát a
szegénység - ebben az értelemben - az ember legbensőbbösszefoglalása.

A szegénység látszólagos ellenlábasa a boldogság - ama pillanat, ami van is
meg nincs is - szinién hely. Helyhez kötöttség, belegyökerezettség, hűség. Haza,
a hazatérés után. Mert az utazás, a vándorlás, az elhagyás, a kiszállás, a kitörés
és a lázadás, egyszóval ama tékozlás - a boldogság romantikája - a távlat csalása.
A látszat, melyhez oda vagyunk láncolva ugyan, ahol azonban nincs valódi hely
és haza. A tékozlás is lehet nagy öröm. Túl nagy nekünk; nem boldogság. Mind
abban, amit a hagyomány szerint a tékozlás jelöl, örömteli beszédesség van. A
boldogság azonban éppúgy, mint a szegénység: hallgat. Nem örömteli. Pillanata
az elnémulásé.

(Az arányok pusztulásához 1.) Túljutni a szenvedésen - példátlanul lehangoló
program. Kilépés a szenvedésből: amikor minden tudományos és szakmai kér
déssé válik, a működés kérdésévé, amikor nem kérdezünk többé alapjainkra,
nos akkor nem kérdezünk többé semmit. Tényeket regisztrálunk, szellemünket
tényfarkasoknak dobjuk. Leírjuk például az etika tényeit (?), holott megszűnikaz
etika. Éppen ezért a szegénység mint esszencia, túl van a tényeken, saját tényein
is. Olyan közel hajol létezésünk alapjaihoz, hogy komikussá teszi a kilépés prog
ramját a szenvedésből.

A szenvedésből kilépés programjának mondata: legyőzni a természetet; a szen
vedés elfogadásának és enyhítésének a mondata: együttélni természetünkkel.
Mintha egy egész kultúra sorsa múlott volna e két ige különbségében. A mai,
hódító tudományosságban van valami szeretetlen, még ha botrányos is erről be
szélni, még ha a szeretet kívánalma - mai értelemben - tudománytalan is. Ez a
"valami" az Ernst Bloch emlegette "technikai hideg", amely a földi boldogság
beteljesítésének képességére hivatkozik. A földi boldogság azonban csak öröm
teli beszédesség, a valódi: hallgat, tehát szegény.

A menthetetlen szegények fölénye minduntalan megszégyeníti az "én" menté-·
sükre irányuló tehetetlenségemet és törpe merevségemet; a mai részvét hasonlít
a tudomány hidegéhez. Az ember kispolgárisága és óvatossága ez, a létezés ment
hetetlen, forró és néma belsejével szemben.

825



(Az arányok pusztulásához 2.) (Egy pszichiáter panaszolja, hogy az elmebete
gek az egyre fokozódó gyógyszeres kezelés következtében is sivárosodnak, nin
csenek "színes" (ebben az értelemben: életerős) betegek többé. A gyógyszerezés
itt a társadalom és a tudomány kispolgárisága (lásd előbb), törpe védekezése,
technicizált részvét, rész-vétel nélkül és helyett. A boldogítás hidege. A túlzott
gyógyszeres kezelés megelőzi a kórleírást, ezért egyre kevésbé lehet leírni a kü
lönbözó eseteket. Megint a "helyett'). Nem abetegról van szó, hanem gyógysze
res megrendszabályozásról. Ahogyan a szellemi válság jele, hogy a tudomány
sokszor és egyre gyakrabban lemond a tárgy tulajdonképpeni lényegének, igaz
ságának kimondásáról és megértéséről, úgy itt is kérdésessé, sőt elfeledetté vál
tozik a beteg legbelseje. Annak ugyanis igazsága, noha egészen sajátos igazsága
van. A pszichotikusok igazságának az elfogadása egyáltalán nem lemondás az
egészségről, és nem is a betegség normává tétele, csupán elfogadás: rész-vétel. A
pszichiátriának ilyen értelemben talán nem is volna más dolga, mint ~ részvétel
(részesedés) egy másik nyelvben (nyelvből). Ez pillanatnyilag nem történhet
meg, hiszen olyan kimondott-kimondatlan tudományos közfelfogás az uralkodó,
amely szerint kétséges egyáltalán az említett lényeg és igazság léte, illetve meg
érthetősége. A betegek esetében ez az igazság- ők maguk, ahogy vannak: együtt
élni az ő természetükkel. Hogy mindez kétségessé, illetve (meg-Iérthetetlenné
lett, az a válság, az az arányok pusztulása.

A "megváltás"-terápia helyett a Mitleíd-íveleszenvedés-Iterápía tűnik kevésbé
hazugnak. A "megváltás"-terápiának mindenáron el kell fogadtatnia magát a be
teggel, maga alá kell rendelnie, tehát meg kell törnie bennerazt, ami ő, és csak ő

(ha beteg formában is). Itt tehát a "technikai hideg" a boldogság(gyógyítás) te
kintélyelvű, autoriter csalásává lesz, függetlenül az egyéni jó szándékoktól; csak
egy szerkezet leírásáról van szó. A megértése a Másik - idegen - nyelvének
egyáltalán nem lemondás arról, hogyenyhítsük azt a fokozhatatlan fájdalmat,
hogy valami nem tud élni. Az őrültnek "mindössze" ez az egyetlen baja: egyálta
lán nem tud élni, elviselhetetlenebbnek érzi a létet; mint mi. A Mitleid-terápiá
ról való lemondás az ember szuverenításáról, a személyiség méltóságáról, sza
badságáról és hasonlíthatatlanságáról való lemondás. Egyik idegen nyelv (mód- .
szer) egyoldalú ráerőltetése egy másik (talán kaotikusnak, grammatika nélküli
nek tűnő) nyelvre. A módszer megöli - itt - a tapasztalást, holott ez utóbbinak is
megvan, meglehet a módszere. Mert a tudományban elengedhetetlen és termé
szetes alapfeltétel ugyan a módszer, csakhogy az emberi személyiség forró, né
ma belseje, lényegi szegénysége nagyon korlátozott értelemben lehet tudomá
nyos tárgy. A szegénység és a szenvedés közösségének tényében egyenlőek va
gyunk, de módjában, formáiban (sorsunkban) abszolút különbözőek.Különbözó
ségünk a legmélyebb egyenlőségen belül van, és ennek elfogadása, vagyis a kü
lönbözőség (a soknyelvűség) elidegeníthetetlen joga csakis az előbhi: a teljes
egyenlőség előzetes elismerése által érvényesíthető.Az emberi lélek (akár beteg,
akár kevésbé az)megtapasztalása nyelvi kérdés, hallgatás és beszéd határpont
ján. Tehát az ember megtapasztalása a szegénység megtapasztalása.

Az agyongyógyítás (-gyógyszerezés) megöli a terápiás fantáziát (és a betegét), s
így végső soron a tudományt magát is, mely egykor elképzelhetetlen lett volna
"ingyen"-fantázia nélkül. A fantázia obskurus, fölöttébb gyanus szóvá változott,
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és ez a tény a tudományos gőgöt misztifikálja: a demisztifikáló tudomány ön
csalása, az önmagába harapó kígyó - ez az arányok pusztulása.

(II. Szegénység és arány) A mérséklet nem mindig mérsékelt; a szegénység léte
zési formája - mérsékelt intenzitás, téli álom, csökkent életműködések, dep
resszió (nem feltétlenül klinikai értelemben): befelé araszolás, az alig látható
lények kűlönös földhöz tapadása. Felőlünk, innen nézve azonban ez a létezési
mérséklet, például a szentek életútjában, kijelentéseiben alig elviselhető láza
dásként, aránytalanságként, a mérsékeltség teljes hiányaként jelentkezik. Nem
úgy jelennek meg ők, mint várnánk: egy mélyebb isteni proporció hírnökeiként,
valamely égi harmónia bajnokaiként, hanem az innen fölfoghatatlan isteni tékoz
lás és kiegyensúlyozatlanság szerelmes megszállottjaiként. Arányossági viszo
nyaik az emberi és az isteni dimenzió (nyelv) közőtt - érthetetlenek, és mérhe
tetlenek, holott léteznek, különben még azt sem tudhatnánk-érezhetnénk róluk,
hogy szentek.

Mindig az arányokról van szó, semmi egyébről. Érezni, hogy egy-egy súlyos
vagy-vagy elkerülése, illetve elkerülhetetlensége arányokon múlik. Ördögi volna
a vagy-vagy, isteni az és? Mintha mindig a szétválasztással, ezzel az elengedhetet
len létfeltétellel kezdődne egyúttal az arányok felborulása, az összekapcsolással
pedig az egyensúly helyreállításának kísérlete. Az összekapcsolás egyáltalán
nem tagadja mindazt, ami szétválasztandó, de a szétválasztás mintha tagadná'
mindazt, ami még egyáltalán összekapcsolható.

Kultúránk válságában, ma, régóta, a szublimáció és. a regresszió egyensúlyá
nak, arányainak a megbomlása kicsiben - a lélekben - ugyanaz, mint az emberi
és a természeti egyensúlyának a megbomlása nagyban: legyőzni, illetvealáme
rülni, az együttélés helyett.

A legyőzés, illetve az alámerülés a Rész-Egész viszonylatok felbomlása: vagy a
Rész teljes alávetése (legyőzése), vagy az Egész teljes tagadása (alámerülés: reg
resszió) révén. Mindent tudunk ma már a részről, a részletekről, csak a részvé
telről, tehát a részvétről nem tudunk semmit. Holott a rész-vét mint rész-vétel
színtén, megismerés, veleszületés, ahogyan a. francia ,megismerni' igében van:
con-naitre. A rész-vét mint megismerési forma pusztulása, tehát az arányok
pusztulása nyomán az Egész és a Rész nem viszonylik egymáshoz többé, a Rész
tudása az Egész hiányában pompázik. Nincs egész, hacsak nem az Egésznek az a
teljes elutasítása, az alámerülésben, az emberi lét teljes jelentés-vesztésében,
amikor - ma - a társadalom(társulás) üres tűzfalként jelenik meg a benne élő

nek. Negatív egész ez, csak jelentése nincs már a szónak.
Ha viszont minden az Egésszel függ össze, akkor nem jöhet létre elválasztás és

megkülönböztetés, csak zsarnoki káosz, ismét negatív egész. Ha minden csak
függvény, akkor semmi sem önmaga. Önmagunk - ez minden társulás alapfelté
tele. Ha viszont semmi sem igaz "önmagában", akkor mí van még? A külvilág
mint üres tűzfal és a belső világ: a személyiség rémítő minimuma, kataton ál-
lapot. .

Talán minden a megkülönböztetésen múlik. Mert ha valamit elválasztottunk
valamitől, még nem azt jelenti, hogy nincs köze többé ahhoz, amitől elválasztot
tuk. Nem az összefüggést, hanem a szimbiózist kell föloldani: leválni, de nem el
szakadni. A viszony, a dialógus az igaz, az egység és a szakadás a hazug.
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Ahol minden rész az egésznek van alárendelve, és így alig van önállósága, ott
nemcsak a résznek, ott az egésznek sem lehet soha igazsága - szabadsága. Ponto
sabban mindig az egyik rész válik egésszé, kinevezi magát annak, hogy rész és
rész között megszakadjon a nyájas összefüggés. Vagy ellenkezőleg: minden min
dennel összefügg - ez is egyik "formája" a káosznak - és így a rész-egész viszony
fölcserélődik, a rész ismét csak nem lehet önmaga, hiszen most már "egész".
Viszonyítás nélkül minden lehetséges.

A vagy-vagy a szigorúan szükséges megkülönböztetés szakadássá változtatása:
válságunkat kifejező kötőszó ez, válságunké, mely a földolgozás helyett a félre
értést - önmaga arányossági viszonyainak félreértését - kényszerül választani, a
döntés démoniáját a proporció divinációja helyett. S hogy minderre kényszerül,
az maga a válság: az arányok pusztulása.

Olykor úgy túnik, az élet divinális, rejtőzködő titkai mértékek, súlyok, feszült
ségek és oldódások, tiszta formák matematikai, illetve geometriai sorozatából
állnak. Mindent eldöntő szimmetriák és proporciók, részarányok és rész-egész
viszonylatok ritmizálják életünket. Szerkezetek mint kinyilatkoztatások, a beszé
den innen és túl. Sokszor' alapvető jelentőségű mondataink sem mondanivaló
juk, vagy nem feltétlenül igazságtartalmuk miatt azok, amik, hanem szerkezetük,
felrakásuk isteni arányossága és ritmusa révén.

(Az arányok pusztulása 3.) A szegénység állapotában rejlő összehúzódó, szo
rongó, depresszív és hallgatag elem ma fontosabbnak látszik, mint a gazdagság
táguló, kifelé forduló, hars nyáriassága. Ennek az összehúzódásnak, összetöpö
rödésnek szép és bölcs példája Gregorius (a későbbi Gergely pápa) kivetettsége
a sziklára tizenhét évre Thomas Mann A kiválasztott címú regényében. A sze
génység mint érték, pontosabban mint egy arányos értékvilág feltétele, melyben
a gazdagság is csak egy hely, a szegénység is csak egy hely, nos emez arányosság
tudása elveszett. A szegénység értékként való elfogadása egyúttal enyhítésének
kötelezettségét is magában foglalta; ennek a tudása elhomályosult. A szegénység
elfogadásában, túl a társadalmi és gazdasági tehetetlenségen volt valami nem
gyakorlati elem, mely az értékvilág felé mutatott, Egész kultúránk ilyen nem
gyakorlati értékekkel való szembesülésből és szembenállásból épült fel Ha ez a
drámai szembesülés a gyakorlati világ és az értékvilág között értelmét veszti, ak
kor - mutatls mutandis - az elszürkülő, .Jegyógyszerezett" beteg normális meg
felelőivé lehetünk. A nivelláció, a kataton feszültség-mentesítés az ellentéte
zés-kiegyenlítódés dinamikájának elvesztéséből származik. Kényszer szülte ezt
az állapotot. európai kultúránk drámai játszmái a 20. századra a végletekig fajul
tak, nyomukban jár a jogos rettegés minden "drámától" és a monotónia félre
értése. A tudományban e mostarri kultúra-állapot leképezése történik: kizárólag
a pragmatikus, gyakorlati, napi tudásnak van becse, Eredetileg joggal, később az
arányvesztés törvénye következtében öngyilkos módon értelmetlenné nyilvání
tottunk mindent, ami közvetlenül nem fordítható le az alkalmazásra, a múködés
re, a nníködtetésre. Holott alapvető kultúra-teremtőés fenntartó értékek fennál
lását nem az biztosítja, hogy igazolja-e őket a valóság, vagy sem, hanem az, hogy
közösen elfogadott axiómaként, viszonyítási pontokként kezeljük őket.

A depresszió, melyben legalább egyszer mindenki részesül, a szegénység sűrí

tett állapota; nem azonos akataton merevséggel és leépüléssel. Mintha a katató-
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nia végállapot lenne, a depresszió viszont a végső állapotok és dolgok megpil
lantása, érzékelése, felfedezése: téli álom, mely erőgyűjtés is lehet. Az ebben az
értelemben felfogott depresszióban ugyanazok a dolgok, amelyek az ember éle
tének alapjául szolgálhatnak, értelmüket vesztik; rejtélyes deszemantizálódás
következik be. Mozdulatlanság árulkodik róla, de nem élettelenség. A mozdulat
lanság ugyanannak a tevékeny létnek a negatívja. Kiüresedés ez, ugyanattól,
ugyanabban. Így a depresszió a krisztusikhenózisz emberi földi megfelelóje, az
emberi lény kettős: a világi és azon túli kötésének végső csöndje, tehetetlen pi
henónapja, amelyben a Semmi felé nyitottság az egyetlen, mident átfogó érzéke
lés, de ez a nyitottság és deszemantizálódás bármikor, észrevétlenül, radikálisan
jelentéssé fordulhat át, megelevenedik: Isten-szerelem lesz. A depresszióban a
Semmi éppen úgy szólít meg, mint a depresszióből való kilépés ellenőrizhetetlen

pillanatában egyetlen, szó, mozdulat, látvány (ugyanazok tehát, mint amelyekkel
egy pillanattal előbb értelem nélkül találkoztunk), most már Isten szemantíká
jának rendjében. Az ugyanarra vonatkozó értelemvesztés és értelem-telítődés

aránya rejtély, csupán megélhető.

A hit tapasztalás és a várakozás bizonyossága. A bizonyíthatatlan illető elhatá
rozás, döntés mérhetetlen szabadsággal jár. Mivel a földi módon nem bizonyít
hatót illeti, ezért nem függés, a szó mai értelmében. Ha a hit tapasztalás, akkor
fokozottan kegyelem, hiszen a tapasztalás tárgya akarattal fel nem kutatható,
rejtve van, legföljebb "egyszerre csak ott van". Ha a hit kegyelem, akkor a leg
mélyebb részvéttel, egyetemesség- és egyenlőség-tudattai kell párosulnia. Hiszen
nem mindenkinek adatik meg, mégis: egyek vagyunk; ha ezt-nem tudjuk, kivált
ságosnak hisszük magunkat - ahelyett hogy hinnénk -, és így visszatérünk ön
magunkhoz. A hit azonban részvét, tehát kilépés az enyhület-adás irányába,
amelynek semmi köze a kegyes jótékonykodáshoz, hanem csakis egy-egy, rette
netes, radikálisan azonosuló tett lehet a Másikkal, a szenvedők egyetemével
(Kierkegáard óta tudnunk kell, hogy a hit: akció, tettleges). A hit kiválasztottsága
tehát: alázat, ami önmagunktól való szabadulásra kötelez. Mert nem a személy
elismerése ez, hanern egy tölcsér kiválasztása, melyen át jön a Hang, egy lencse,
melyen át árad a világosság, ez a látványon túli látvány. Senkineksemmi saját
érdeme benne. Lehet-e kiváltság nélküli kiválasztódás a hitre? X válasz: önma
gunk és az egyetemességhez tartozás békéje lehetne. A kiváltság és a kiválasz
tódás tehát nem ugyanaz. Ezért érzi az ember, bár megfogalmazása történelmi
nehézségekbe ütközik, hogy kereszténység - szociális igazság (lelkiismeret) 
szegénység (sőt, baloldaliság): mélyen eredendően összetartoznak, csak alig le
het már meghatározni mindazt, ami bennük közös.· - A kiváltságra semmiféle
megalapozható indok nincs. A kiválasztódás viszont, ha alázat, akkor paradox
módon annak a fölismerése, hogy egyek leszünk, vagyis egyenlőek. Ezen a ponton
sejthető meg (de csupán sejthető) példáúl az ellenségszeretet parancsának az-ér
telme. Kiválasztódás és egyenlőség, szegénység és végső értékek - olyan isteni
arányosságok, mértékek, melyek a szokásos arányokra még csak nem is emlékez
tetnek; áttekinthetetlenül rendezett szövésminták egy végtelen szónyegen, innen
nézve.

Az európai kultúra mindig a végletek felé törekszik, a mérték és az arányJel;
állításától a felborításáig, és vissza. Mintha egyszerre lenne zárt rendszer és
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nyílt rendszer. A zárt rendszer, tökéletesedése révén a széteséshez jut el, a nyílt
rendszer, éppen eredeti válságossága révén új stabilizálódásra kaphat esélyt.
Mindkettőt látni, magunkban és kívül. De vajon nem éppen azért törekszik a
végletek felé az európai ember, mert a hagyományban középlényként van meg
határozva, s ez a helyzet mérhetetlenül ingatag, s a kiegyensúlyozatlanságnak
kell engednie? Pascal így beszél erről, a Gondolatok 72. artikulusában: "Az em
ber aránytalansága .•. Mert végre is mi az ember a természetben? Semmi a vég
telenséghez, minden a semmihez viszonyítva, közép a semmi és a minden között.
Végtelen messze van tőle, hogy felfogja a szélsőségeket, a dolgok végcélja és lét
elve leküzdhetetlenül rejtve van számára egy áthatolhatatlan titokban, mert
egyaránt képtelen meglátni a semmit, amelyből vétetett, és a végtelent, amely
ben elmerül. Mi egyebet tehet tehát azon kívül, hogy megsejt valami látszatot a
dolgok közepéből, örökös reménytelenségben afelől, hogy megismerje lételvüket
és céljukat? Minden a semmiből indult, s a végtelenségig vitetett. Ki tudja kö
vetni ezeket a csodálatos lépéseket?"

Tarkóvszkij misztikája az a hit, hogy bevonja filmjének nézőjét egy vizuális kö
zösségbe. Együtt nézzük Azt, anélkül, hogy Az megjelenne (vesd össze Stalker,
Soleris), csupán nézésünkben, e többes számú tényben, a tágra nyílt tekintetek
várakozásában ad hírt magáról Az, hogy itt van a közelben, ami posztuláló pil
lantásunkban. S misztikájának ez a visszakanyarodása tekintetünk mélyére: bra
vúr. Ráadásul a nézésben születő emberi közösség egyetlen vonással bír csupán,
a nézés hittel teli erőfeszítésében. Egyek vagyunk a látványban, melyazonban
nem jelenik meg a filmvásznon, csakis a látása. Filmjei tehát vizuális szeretet
lakomák, szinte parancsba foglalva a lemondást a gazdagságról, legyen az fosz
ladozó (Stalk,er), legyen az csillogó műanyag (Soleris}: A természet látványa mint
puszta, szegény kenyér a nézőnek s a benne állónak - ez a szeretetlakoma.

(Az arányok pusztulásához 4.) Most egyek lettünk a legközvetlenebb halálféle
lemben és életveszélyben. Mára létrejött az emberiség példátlan, áhított egye
temessége, csak abszolút negatív forrnában. A halálfélelmet, a bomba óta, szociá
lis és kulturális különbségeken túl mindenki tudja, éli. Vég-re leomlottak a falak
köztünk, ebben. Életünk fizikai értelemben sem a miénk, senkié; a kiszolgálta
tottság névtelensége tökéletes, fokozhatatlan. Az agónia és a meztelenség ál
lapota hasonlítható ehhez.samikor már semmi sem a miénk. Negatív krisztusi ál
lapot, történelmi khenózisz, abszolút kiüresedés, elhagyottság önmagunk által.
Éppen ezért lehetne - vakmerő fejenállással - még közösség is belőle. Ám közös
séget csak valamilyen hit tarthat össze. Minden kommunikáció alapja valami
lyen mértékű kommunió. A meghalás egyetemességének közős tudása semmi
lyen közösséget nem tarthat össze. A ma egyetemessége tehát szélsőségesenkö
zösségképtelen, éppen genezise: a közös halál-tudat miatt. Új, rossz fajta sze
génység, az elválasztottság egyeteme ez. Mégis egyek lennénk, mert "egy ember
ként" halunk meg? Atfordulhat mindez? Hogy van ez? Hiszen mi rejtőztünk el a
történelemben, s végül a történelem felfüggesztésében, nem pedig ama fölöttébb
elgondolhatatlan, akit rejtőzéssel és hallgatással vádolunk. Mozdulatlan jelenlé
te a szegénységben nyilvánul, a negatívegyetemességben valóban nem.

Pascal nádszálnak nevezi. az embert, Nietzsche meg kötélnek, aki "állat és
emberfölötti ember közt feszül - kötél a szakadék fölött." A kötél a sok, a nád
szál a kevés.
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