
A z identitászavar, a közírás oly gyakran használt kifejezése,
megbasonlottságot jelent, benső otthontalanságot, amikor az ember
nem érzi otthon magát a saját bőrében, képtelen azonosulni önmagá

val, a véleményéve~ az ízléséve~ a nemzetével és így tovább.
Nálunk, ahol a lakosság ötöde neurotikus, ez az élmény gyakori, úgy

szólván előföltétele a neurosisoenoe. Állítólag az atlantibb tájakon ez is
másként van. Mondjuk, a dán tanítónősosem kockáztatta előmenetelét,ha
templomba járt, az se lehet probléma, hogy ő dán: a dánság mibenlétére
vonatkozó kérdés ott a világháború ótaföl se merült. Az ő megbasonlottsdga
"europaibb és modemebb": azt nem tudja eldönten~ hogy fiú legyen-e vagy
lány. Lánykéntkezdte, de nem elégítette k~ hogy mindigférfiakkal, ráadásul a
nőalávetett, kizsákmányolt lény a mai, modern világban, tehát megpróbálko
zott a férftságga~ de csalódott. Most éppen visszatérőben van nőimivoltához,
de egyre erőteljesebben gyanakszik: talán száz férfi és száz nő együttes
közreműködése is kevés? A boldogság egészen másutt van? És az a személy,
aki az ő bőrében lakik, kicsoda és mit akar? Miért szúkö~ miért sóvárog, és
miért érez nyomban csömört, ba megkapta, amit kért? Egyelőre bejár az
iskolába, de egyre bizonytalanabb abban, hogy mire tanítsa a gyermekeket.
Szívesen lenne magyar, mert itt vannakproblémák: társadalmiak, nemzetiek,
szellemiek, nagyszerű volna megoldani őket, bátran dacolva batalommal és
közvéleménnyel. Csakbát. Csakbát a bibi ugyanaz, mint amikor férfi akart
lenni. Az is öncsalás volt, nem lett igaziférfi egy másodpercre sem, turista volt,
magyarnak is turista lenne, mert nem sorsa, hisz bármikor visszabúzódbat
nyugatra dánnak.

Isten?
Ő sajnos nem hisz benne. Magyar barátnője sem. Éppenséggelnem ateisták,

de nem hisznek. A magyarlány konfirmált, szokásbó~a szüleikedvéért, a dán
kísérletezett buddbizmussal, Krisna-hittel; mind csuda izgalmas volt, határo
zottan van a vallásokban oalami, de egyik sem elég ésszerű. És ők szeretik a
dolgokat megérteni. Ez a modern emberelemi igénye.A vallások nem azésznél
kezdik, s ráadásul erőszakosak.Az egész embert kívánják és magyarázatukat
elbalasztják: majd ba az életedet megváltoztatod, akkorfogod érteni, hogy az
igazifölemelkedés leborulniIsten előtt, a valóságos méltóság a megakizottsdg,
a történetben mindig a gyönge győz, és identitásunk veleje az Istenbez való
basonlatosságunk. Hogy az ő képmásai vagyunk, ahányan, annyifélék, mégis
egyek, mertközöspontunk - középpontunk - Őt Őáltala lettünk emberek és
csakis általa lebetünkférfiak vagy nők, apák ésanyák, magyatok és dánok. Az
ő szeretetének melegefűti személyiségünk ottbonát . . .

Összes egyéni identitásunk alsóbbrendűés mint ilyen változékony, megza
uarodásra bajlamos, sőt nyomban meg is zavarodik, mibelyst az Ó mosolyd
nak visszfénye elbomályosul a lelkünkben.

Az identitásszavar, a megbasonlottság Istennel való megbasonlottság. A
többi csak következmény.
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