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BORBÉLY SZILÁRD

A tett végtelensége

Az ásatások romok alatt romokat találnak, több rétegen keresztül. Az ember
világa a mitikus aranykor romjaira épült. Az utóbbi mondat azt jelenti, hogy ma
is az aranykor romjai között él az ember. Az aranykor romjai a nyelvben talál
hatók, a mítoszokban és a mesékben. Az aranykor az a nyelv előtti világ, amely
ből a nyelv keletkezett. Pusztulásával született meg a nyelv, amely az aranykor
ról beszél. Nyelv előttisége miatt idő előtti is, az istenek kora. Az aranykor az
ember nélküli világ nosztalgiája, kísérlet a világ ember nélküli elképzelésére. Az
aranykori ember mezítelensége a test nélküliség, a tiszta szellemi létezés jele. A
világba belesimuló behatároltság, mint az állatok jámbor magánya. Az ember
nélküli világ elképzelésére irányuló aranykomosztalgia a boldogság honának
emberen kívüli keresése. Az aranykori mezítelen emberi test zártsága a közve
títés hiánya és önmagával határoltsága miatt a történeti ember számára elkép
zelhetetlen.

A boldogság keresése az aranykorba való visszatalálás útját kutatja. Az ember
nem látta az aranykort, a nyelv csak az aranykor pusztulását őrizte meg. Mégis
az aranykor nosztalgiájától hajtva az ember ennek a kornak a nyomait keresi az
általa ember nélkülinek képzelt világokban: a földgolyó lakatlan vidékein, az
apró lények világában és az anyag mélyén, a csillagok között. Az aranykor
egyetlen tanúja Isten, az ember vagy Isten által, vagy Isten halála által juthat
vissza az aranykorba. A történeti ember világa képzelete által az aranykor pusz
tulása után annak romjaira épült. A történeti ember képzelete az aranykor nosz
talgiájából építkezik, a képzelt világok sokaságát az aranykor soha el nem érhető

igézete jegyében teremti meg. Az ember által az aranykor igézetében teremtett
világok embernélküliségre törekszenek. A képzelet az embernélküliség elvét kö
vetkezetesen alkalmazva jut el az embertelenségig. Az aranykor keresésének
igézetében az ember észre sem veszi, hogy valójában önmaga hiányát kutatja.

Az aranykor, az ember nélküli világ az eniber és a világ megváltozása miatt
tűnik el. A világ emberrel teljes lesz, mivel az emberi test elveszíti addigi zárt
ságát, kinyílik a világ felé. Az élőlényekre és a dolgokra jellemző magány és
behatároltság helyett az emberi test igényli a világot önmaga felépítése érdeké
ben. Az önmaga töredékességére ébredö ember a teremtést általa befejezendő

nek érzékeli. A teremtés befejezése és a boldogság elérése önmaga zártságának
a visszaszerzése árán lehetséges. Mindennek legnagyobb akadálya az aranykor

Vörösmarty Mihály: A rom című verse kapcsán.
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pusztulásával megjelenő idő. Az aranykor utáni világ az időbeniség világa. Az
idő nem a test által, amelynek saját ideje van, nem is a dolgok, hanem az ember
alkotta tárgyak által mérhető. Az időbeniség világában az ember tevékenysége
fokozatosan a világ egészére terjed ki, önépítéséhez a teljes világot igényli. A
teljes világ azonban csakis az idő teljessége által birtokolható, az idő ura egyben
ura ennek a világnak is.

Az ember nélküli világ keresése az aranykor utáni nosztalgián túl a világ
feletti maradéktalan hatalom megszerzésének eszköze. A felvilágosodás az
aranykor-mitosz felelevenítőjekéntaz emberi létezés idejét véglegesen elszakí
totta a világétól, és a történelembe helyezte. Ezután a művészet is az ember
nélküli világ képzeletének a helyévé vált a tudományok kísérleti terepeihez ha
sonlóan. A teremtés befejezetlenségének tudatától indíttatva az ember a világot
önmaga testének részeként kezeli, és fel akarja építeni. A világgal szemben épí
tőként lép fel, de a mesterségesen épített dolgok törést okoznak, a pusztulást és
a pusztulás idejét jelenítik meg. Az építő ember teremtőként fellépve Istennel
kel versenyre. Az építmény azt az időt adja az ember hatalmába, amely a pusz
tulás által a pusztítás erejét jelenti, s ezáltal végzetesen becsapja. Az ember te
remtette világ eszményképe a rom, istene a Romisten.

Az ember nélküli világ eszménye az ember hiánya által lesz a teljes ember ha
sonlata, aki ezért úgy viszonyul a világhoz, mint testének tükörképéhez. Teste vi
lágnyivá növekszik, és a világot testeként használja, és e kettő között tükörként
közvetít a nyelv. A test és a világ közötti távolságot az idő megszüntetésévellehetne
felszámolni, ez az azonosuláson túl a világ maradéktalan uralását is jelentené. Az
idő megsemmisítését vagy a világ, vagy a test eltüntetése tenné lehetövé. A világban
az önmaga hiányát kutató ember öntudatlanul is saját halálát szeretné megtalálni.
Az aranykor ember nélküli világába a test halálán keresztül nyílik út.

Az emberi testnek kitágulása és feloldódása által eltűnik a halál, s az ember
úgy él, mintha már túl lenne a halálon. Eletének halálontúli lebegésével nem
tud mit kezdeni. Testének határai létezése helyett téri korlátozottságát teszik
számára bizonyossá. Az ember testét térbeli behatároltsága miatt építményként
kezeli, amely emiatt aztán építményei függelékévé válik. Testét a jeruzsálemi
templommal azonosító Jézus leleplezi ezt a szemléletet, és az ember világ iránti
függőségét maradéktalanná teszi azáltal, hogy halála révén az egész világ a
testbe záródott. A világ testté lett, és ennek a testnek az ideje történelemnek
nevezve egyetemessé vált. Az ember pedig még töredékesebbé, nyitottabbá és
kiszolgáltatottabbá. A világ teljessége és részlegessége, a tudás töredékessége és
a színról színre való látás új értelmet nyer. A test teljességének illúziója a halál
előtti halál által lerombolódott, és épp a világban keresett halála által állítható
helyre. Mintha az embert a test halála az aranykor ember előtti világába vezetné
vissza. De az idő korlátait nem lehet átlépni, a történeti ember ideje a tett végtele
nébe tart, nem az aranykorba. A történelemben a pusztulás és a pusztítás tárgyai,
a romok az idő hordozói. A rom ugyanis a jövőbe mutat, hiszen minden építmény
egy majdani rom előképe. A rom az eljövendő igazi arca, a kozmikus jövő múltként
megélhető lehetősége. A rom a világ halál előtti halálának a jelenléte. A pillanatba
záródott építményt a rom szabadítja ki, és juttatja el az idők teljességébe. A testként
felfogott világ idejét az önmagát romként szemléló ember sajátíthatja ki. Atestbe
záródott világ felől tekintve a rom a világ nélküli ember, aki a jövőt múltként képes
átélni, és ezáltal megteremti a jelen bizonyosságát. Ilymódon nyílik lehetősége

legyőzni az időt, és rátalálni a halálra.
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A halál legyőzője az idő tererntőjévé válik, és a világ korlátlan ura lesz. A
feltámadásba vetett hit szekularizálása a világnak az ernber általi újrateremtésé
ben bizakodik, a mennyei Jeruzsálem helyett az evilági Edenek felépítésében
tévelyeg. A magát teremtménynek tudó ember a világhoz tererntőként viszo
nyul, de ahhoz, hogya közte és a világ között feszülőellentmondást feloldhassa.
egy új nyelven kellene megtanulnia. A teremtettség gondolatán az evolúciós
elméletek sem lépnek túl, csupán a kereszténység időszemléleténekparafrázisát
adják. A világ öntökéletesedésébe vetett hit veszedelmes következménye, hogy
az idő birtokbavétele mintha a világ feletti végső győzelmet jelentené.

A rom világ nélküli embere magában a világ képzeletét látja tükröződni. A
tükröződés nem csak szerkezetté alakítja a világot és nem csupán térben kettőzi

meg, hanem időben is. A tükör által megjelenő szerkezetben a megkettőződés

helyett az azonosságot kell létrehozni, ez az idő sebesség általi lerövidítésén
keresztül lehetséges. A történetiség gondolkodása abban az illúzióban ét hogy
megtalálta az időben való mozgás vezérfonalát. A legnagyobb kísértést éli át
ezáltal az ember, hogy ő a teremtés ura. Ennek a kísértésnek úgy válhat a fog
lyává, ha egy külső nézőpontot keres, ahonnan a világra és benne önmagára
mint teremtő nézhet vissza.

Ez a teremtőnek elképzelt rápillantás a világ embertől való megfosztását ered
ményezi, hiszen a teremtő nem lehet a bukás kockázata nélkül önmaga teremt
ménye. Ennek a szemléletnek az előkészülete kezdődött meg a festészet pers
pektivikus térábrázolásával, ahol az emberi test megszúnt a kép belső világának
természetes része lenni, ahogy ez a középkori táblaképeken és az ikonfestészet
kozmikus mozgásaiban jelen van. A kép nézője többé soha nem léphet be a
képbe, nem azonosulhat a kép világának szent történetével. A perspektivikus
festészetben az emberi test körülhatárolódik. körülötte a világ megkettőződik.

A test elveszíti a tájjal való azonosságát, a képen kívülre kerülve arra az önma
gára nézhet vissza, aki körül a világ térré rendeződik. Kívülről látja önmagát,
és ennek következtében nem lehet a szent történés része. Képei a szó igazi
értelmében nem szentképek, sokkal inkább istenkáromlások. mert nem a szent
történés dicséretét zengik, hanem az ember teremtő voltának nagyszerűségét.

Semmivel sem visznek közelebb a szentség titkához, épp ellenkezőleg,a képen
kívüli néző megszerkesztését végzik el. Olyan tükröt tartanak eléje, mely kéJr
telen a szentség titkába bepillantást nyújtani, persze nem is ez a feladata. Benne
az ember önmaga világát akarja viszontlátni, melyet épp most és ezzel a moz
dulattal teremt.

A világnak ezzel a perspektivikus hasonlatával a szent történés környezetét
akarta helyreállítani. Babilon építésének elbeszélése is arról szól, ahogy az ember
a kiűzetés után megkísérli visszaállítani az Édent és ezáltal saját világát is meg
szentelni. A téglára egyszerűsített világ azonban az építéssel nem csak az épet
rejti magában, hanem a rombolással a romot is. Az olyan teremtés, amely nem
az egészből indul ki, hanem a részból. eleve romokat épít. Az Eden helyettesítése
Babilonnal az égbetörés elérhetetlen vágyát jelenti. Az ember nem építheti fel az
aranykort, az ember nélküli világ épségét. A kudarc rádöbbentette vállalkozása
lehetetlenségére. A téglából épült világ egészen új világot hoz létre, amelyben
végsőkig egyszerűsítettségeáltal már jelen van a perspektivikus széttagoltság,
amely a kép illuzórikus középpontjából a semmibe tágul, keresztül-száguldva
a nézón, A képnek ez a semmibe tágulása az idő végtelenségét hívja elő. A
téglából épült világ kudarca után a világnak az ember számára való egysége
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véglegesen, és még a vízözön pusztuIásánál is visszavonhatatlanabbul meg
szűnt. A rom világ nélküli embere megváltoztatta az embemek a teremtéshez
fűződő viszonyát, miáltal az ember és Isten közötti beszéd lehetősége épp úgy
csorbát szenved, mint az emberek egymás közötti megértése. Nem a nyelvek
sokaságának létrejötte által, hanem a nyelv használhatóságának korlátozódása
által. A nyelv azóta nem megnevez valamit, hanem megkettőz.A beszélők pedig
valamennyien saját nyelvükbe záródnak be.

Az ember teremtőképességénekszellemtelenségét mutatja, hogy előszöra ha
sonmást, a makettet készíti el, ezt tervnek nevezi, tevékenységét pedig tervsze
rúnek. A terv az idő kísértéséből él, az idő birtoklását előfeltételezi. Ez a meg
kettőzés a tudomány nyelve és világa. A festészet perspektivikus ábrázolása
nem független a tudományoknak a világra vetett pillantásától. Az embert elvá
lasztja a környezetétől, ezután válik lehetségessé az emberre koncentráló portré
éppúgy, mint az embertől megfosztott csendélet, az enteriőr vagy a tájkép. Az
ember tevékenysége a festészet utánzóképességének fejlődésében is arról árul
kodik, hogy teremtő tevékenysége egyedül a tükör megalkotására irányul.

A tükör ~ látást segítő eszköz, az ember korlátozott képességeit hivatott ki
egészíteni. Altala nemcsak önmagára képes visszanézni, hanem segítségével a
világot és benne önmagát is külső nézőpontból láthatja. Az önmagát teremtő

ként elgondoló ember a tükör kivetített pozíciójába helyezkedik, számára a tü
kör jelenti a mindentlátó szemet. A tükörlátás csak a látvány rögzítése által
fejleszthető. A látvány rögzítése az idő segítségévellehetséges, amely a pillanat
megszüntetése által az idő folyamatába helyezi a világot. Az idő megszüntetése
helyén építhető fel a világ nélküli ember, a rom. Ebben az általa teremtett kö
zegben teremtő pozídóját csak úgy őrizheti meg, ha a világnak hátat fordít, és
tekintetét mozdulatlanul a tükörre függeszti. Egyetlen mozdulat elegendő,hogy
a semmibe hulljon.

Amikor az ember az általa teremtett tükröt összetéveszti Istennel, az egyetlen
világon kívüli nézőponttal, önmaga nagyságának kísértésébe esik azt gondolva,
hogya teremtő hatalmát az jelenti, ha meg tudja változtatni a világot. Isten
mindenhatóságának a titka azonban az, hogy hagyja a világot annak lenni, ami.
Az ember világ feletti hatalma önmaga megkettőzéséből.hatalma előképéből.

az aranykor világából származik. Az aranykori ember mezítelenségét a történeti
ember egy elpusztított világgal kívánja befedni, önmaga testévé téve a világot.
Ebből a testből lép elő az idő, amely fölött azt hiszi, hatalmat kapott, és Isten
helyére léphet. A testként elképzelt világot a végtelenbe akarja építeni, pedig
Isten trónusára csak a saját nézőpontjából, a horizonttal egymagasságbólláthat.
A maradéktalan hatalmat a halál által, önmaga világgá vált hullájában találhatná
meg. Tettei végső eredménye a hulla világ nélküli világa, a semmi végtelensége:
"Rom pedig ült egyedül és a sivatagba kinézett."
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"Akik az üldözésbó1 jöttek..."

Pálos Antal

Nagyon szép, kellemes körülmények között 1954. június 3ű-án Balatonszabadi
ban tartóztattak le. Eppen lelkigyakorlatot tartottam. Középiskolás diákokkal
voltam ott, hiszen a jezsuita rend utánpótlásáról már ebben akorosztályban
gondoskodnunk kellett. TIZennégyen kibéreltünk egy villát. A második napon
éppen egy összefoglalóttartottunk a házban, amikor megrohantak bennünket a
három autóval érkezett AVH-sok. Egy őrnagy Piros László belügyminiszter aláírá
sával ellátott letartóztatási parancsot lobogtatott az orrom előtt. Nagyon izgultam
a gyerekekért, de szerencsére nem lett semmi bajuk, csak engem tartóztattak le. A
fiúktól jegyzőkönyvet vettek fel, és az esti vonattal hazazavarták őket.

Engem a Fő utcába vittek. Emlékszem, 30-án napfogyatkozás volt. Az autók
és a járókelők megálltak az utcán és az emberek bekormozott, sötétített üvegen
keresztül nézték az eget. Na, gondoltam, nekem is jő a napfogyatkozás! Az
előzetes kihallgatáson azt kérdezték tőlem: hol vannak a fegyverek? Sületlensé
gekkel traktáltak. A konspirációs irataim és titkos jelentéseim után érdeklődtek,

amelyek természetesen nem léteztek.
A vizsgálati részlegre, a VI. emeletre kerültem, s azonnal megkezdődtek a

kihallgatások, melyek másnap reggelig tartottak. Azt akarták megtudni tőlem,

hogy miért vagyok ott: Onök hoztak ide, nem a magam jószántából jöttem. Igy
folyt reggelig a beszélgetés. Uvöltöztek, fenyegettek, de tettleg sem ekkor, sem
később nem bántalmaztak. Nagy Imre miniszterelnök megtiltotta a durvaságo
kat. Már nem verték, nem vasalták, csak fenyegették az embereket. Hányszor
mondták előttem:Hú, de jól össze tudnám verni! - de aztán nem lett belőle semmi.

Reggel végre visszavittek a zárkába. Aludni szerettem volna, de nem enged
ték. Alig öt-tíz percet szunyókáltam, máris vittek kihallgatásra egy másik társa
sághoz. Kihallgatás kihallgatást követett, kivéve hétvégén. Végül közölték. hogy
mindent tudnak, és valóban: sokat tudtak. Másrészt mindent elmondtam, hiszen
amit tettem, nem volt államellenes, büntetendő cselekmény. Be kellett számol
nom valamennyi rendtársamról, hol vannak, mivel foglalkoznak. Ugy látszik,
külön pénzt fizettek a jegyzőkönyvek hosszúsága után, annyit irkáltak össze két
ujjal, rosszul gépelve. Egy P. R. nevezetű hadnagy volt a kihallgatóm. A csoport
nak a vezetője, egy őrnagy időnkéntbenézett, olykor közbeszólt és helyesbített.
Egy másik helyíségból figyelte akihallgatásomat. " Alákérdezett", vagy letolta a
hadnagyot; ilyen eset is előfordult. Például akkor, amikor közölte velem, hogy
kinyomozták a hölgyismerőseimet. (Nem így fogalmaztak.) Erre azt válaszol
tam: "Ez nagyon jó, mert így végre megismerem őket!" Erre rettenetesen dühös
lett, lehordott engem mindenféle aljas, disznó gazembernek, rohadt pap és ha
sonló kifejezésekkel illetett. Ekkor lépett be az őrnagy és közbeszólt: hadnagy
elvtárs, hagyja ezeket a hülyeségeket! Máskor viszont ilyeneket mondott: Pálos,

297


