
Mai meditációk

VARGA MÁTYÁS

A magány fokozatai

I.

(Fizikai magány> Az ÓSzövetség első lapjain, még az Éden kertjében hangzik el
a mondat: "Nem jó az embernek egyedül." ITer 2,18). Es Isten megteremti a
másik embert, a társat, az asszonyt. O az, "akiért a férfi elhagyja apját és anyját,
feleségéhez ragaszkodik, és lesznek egy testté" (Ter 2,24). De a bűn nem csak
Istentől, hanem egymástól is elszakítja őket. A szakadás következménye a ki
űzetés, ami elsősorbanaz emberi viszonyok megváltozását jelenti. A magány, a
találkozás majdnem-Iehetetlensége így foglaltatik összeEva számára: "vágyako
zol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad." (3,16) Es a két test fügefalevelekkel
bizonytalanul megrajzolt kontúrjai - az Istentől kapott állatbőr ruha által vég
legesítve - hosszú, alig megtörhető távollétet sejtetnek. Az emberi test fizikai
valósága egyszerre válika találkoZJÍs és az athidalhatatlan magányosság helyévé. A talál
kozás villanásai csak ritkán világítják be a magány pusztaságának sötétségét.

De az ember nem csak testében, hanem szavaiban, beszédében is magányossá
vált. Bábel tornyának története szól erről. (Ter 11) A testek párbeszédében meg
valósuló dialogikus egység elvesztése együtt járt a nyelv dialogikus egységének
elveszítésével. Magányunk végleges kivetülése az utcán, villamoson magukba
motyogók, monologizálók magánya, akik már lemondtak a megértésről. Ha a
hajdani egység számunkra feledésbe merül, ha többé már nem vagyunk képesek
hinni abban, hogya kapcsolat több annál, mint hogy vágyakozunk valaki után,
aki, mihelyt megnyílunk számára, uralkodni fog rajtunk, ebben az esetben nincs
számunkra más út, mint a motyogók magánya, az a rettenetes világ, amelyet
Derrida filozófiája, a dekonstruktivizmus rajzol meg számunkra. Hogy ezt elfo
gadjuk, el kell utasítanunk azt, amit Gadamer így mond: "A párbeszédben nem
az egyik vagy a másik beszélő, hanem valami szólal meg."! Vagyis valami, ami
jelenléte által a beszélgetést többé teszi a kimondott, elhangzott szavak össz.egénél.

Nem olyan tudás ez bennünk, hogy elég volna belátnunk a szerelem, a sze
retet, a barátság, a beszélgetés, a megértés értelmetlenségét, és mindörökre le
mondhatnánk róla. Mindannyian tudbuk azt, hogy itt sokkal mélyebb dologról
van szó, "a test öntudatlan tudásáról" , amely a testünkbe van kódolva, amely
róllemondva egyszersmind emberségünkrőlmondunk le.

Szent János ezzel kezdi evangéliumát: "Kezdetben volt az Ige." (1,1) A görög
logosz szó itt nem csak verbum-ként, hanem sermo-ként is fordítható. A korai
egyházban egymás mellett élő két fordítási tradíciót ugyanis csak Szent Jeromos
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Vulgata fordítása döntötte el a verbum javára.3 Érdemes azonban elgondolkoz
nunk azon, vajon mi lenne, ha a János-prológus első mondatát így fordítanánk:
"Kezdetben volt a Beszélgetés." Vagyis az az egység, melyért sóvárogva az em
ber még ma is elhagyja, apját és anyját - a fügefalevél. a bőrruha. a, bábeli
nyelvzavar ellenére is. Ugy indul el, mint ősszel a vándonnadarak. Es nem
egyszer vagy kétszer, hanem mindannyiszor, amikor mennie kell.

II.

(Metafizikai magány) Ha az ember képes szembenézni saját magányával, gyakran
reménytelennek tűnő bukdácsolásával, a sóvárgott eszmények és a valóság ret
tenetének olyan szakadéka tárulhat föl előtte, mely azt sugallja számára, hogy
mindaz, ami őt ehhez a világhoz köti, szükségszerúen és eredendően szennyes. Hei
degger azt mondja, hogy ebben a folyamatban Ifalétező elhaszná1ása az egyetlen
eshetőség arra, hogyamapára sóvárgó ember a szubjektivitást képes legyen az
emberfelettiségbe menteni ." Heidegger itt a modem emberre gondol, aki magát
az önpusztító technika karjaiba vetve, a munka metafizikai rangra emelésével
próbálja elfeledni és elfeledtetni léte szakadékait. A metafizikát itt úgy tekintjük,
mint az istenkeresés útján elinduló ember egyik legnagyobb buktatóját. ami örök
kísértésként áll előtte. A munka metafizikai rangra emelése, pontosabban: a me
tafizika munkaként való megjelenése azonban jellegzetesen modem megoldás.
Ezt megelőzően és ezzel párhuzamosan számolnunk kell a gnoszticizmus külön
féle megjelenési formáival. Itt még nincs szó a "létező elhasználásának" megol
dásáról, hanem csak a lét fényként és árnye1cként való megkülönböztetésről. De
az ésmost ne tévesszen meg senkit, hiszen ez a valóságban nem és, hanem vagy,
ugyanis az ember képesnek hiszi magát arra, hogy életében tiszta különbséget
tegyen fény és árnyék, bűn és erény, jó és rossz között. A való világ mind
súlyosabb és sürgetőbb tényeinek elutasítása, az üdvösségre vezető út birtoklá
sának tudata a modem technokrata gondolkodást is a gnózis egyik válfajává
avatja.

Az ember metafizikai magánya Dosztojevszkij hősének, Miskin hercegnek a
magánya, aki katalizátorként működik abban a világban, ahova küldetett: az
eseményeket felgyorsítva szétválaszt jót és rosszat, de csak arra képes, hogy
ezeket szembeállítsa. Az így születő háború - Heideggerrel szólva - "már nem
vezethet békére. A háború a létező elhasználásának olyan elfajzása, ami békében
is folytatódik.v''

Miskin herceg magánya, éppen azért, mert metafizikai, ugyanúgy képtelen
az igazi szerelemre, szeretetre, barátságra, mint a világgal és Istennel folytatandó
valóságos dialógusra.

A hercegnek nincs árnye1a, hacsak nem Rogozsin az. Bár mindketten érzik,
hogy közük van egymáshoz, kapcsolatuk mégis (a fényre vagy ámyékra való
hasadás következtében) háborúval terhes.

A metafizika csapdáját, a gnoszticizmus vagy-ját Esterházy Péter egy helyütt
nem átallta Sátánnak nevezni: "Az isteni bolyongás kitérőivel együtt igazság. A
Sátán a vagy. A szétválasztás, a kijátszás, a menekülés, a dualizmus. A Sátán a
tartalom és a fonna. Eppen hogy nem istenbizonyíték. Mert akiket így szembe
állit, azok mögé el lehet bújni. A Sátán ezt kínálja föl, a rejtezkedést, a világból
alagutat csinál, és labirintust, bújj el, súgja, van, ami nem az Isten, lám, hisz én
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is az vagyok, istenhiány, lyuk. A Sátán a keresztrejtvényfejtő, a rejtvényt adja a
titokkal szemben, a sztorit a történettel szemben, a nosztalgiát az emlékezéssel
szemben/"

Az, amit Heidegger a metafizika betanult, hamis nyelvének destrukciója terén
végzett, céljában és irányában pontosan az ellentettje annak, amit Derrida de
konstrukciója hozott. Heidegger úgy beszél a Földről, mint lIa tévelygés csilla
gáról',7. A metafizika csapdájából szerinte csak akkor lesz képes kijutni az em
ber, ha visszanyeri érzékenységét a Földön végigvonuló mérhetetlen szenvedés
iránt. Ha ugyanis nem lesz képes arra, hogya világ és annak sorsa fölötti er6
szakos monológját abbahagyja, vagy éppen magatehetetlen motyogásából fölte
kintsen, akkor "az akarat uralma alatt a fájdalom lényege, miként az örömé is,
elzárul az ember elől"s.

III.

(Sza:krális magány) Pilinszky János a magányr61 elmélkedve azt írja: "Magányo
sak lettünk, mert nem tudunk magányosak lenní.'" A szakrális magány egyik
legfontosabb ismertetője a tudatosság. Az ember talán éppen a világban tapasz
talható szenvedéssel való szembesülésben, a rossz botrányának vállalásában jut
el erre a tudatosságra. Ha nem zárkózik el e szembesülés elől, életének (és
mások életének) bizonyos pontjain kénytelen lesz azt mondani: "Isten ezt biz
tosan nem akarta, nem tudom, miért történt, nem tudom megérteni, hogy tör
ténhetett..." Ahogy a paradicsomi bűnbeesés történetében is, mielőtt bármi is
elkezdódhetne, a rossz már ott van. ro Ricoeur emlékeztet arra is, hogy Emma
nuel Lévinas úgy tekinti a teremtést, mint a megváltás kezdetét, vagyis az ős

káosz (tohu wa bohu) képében már ott is jelenlévő rossz ellen vívott küzdelem
kezdetét. De a sírás elóbb van, mint a nevetés. De a nevetés, az ujjongás legyőzi

a sírást. Vagy ahogy a zsoltáros mondja: "Este szállást vesz a sírás, reggelre itt
az ujjongás:' (30,6) Ez a hit kockázata: nem azért hiszünk, mert..., hanem annak
ellenére, hogy..,n Mivel nincsenek, nem lehetnek igazán hiteles szavaink a szen
védésről (főként mások szenvedéséröl) el kell(ene) jutnunk Jób bölcsességére,
aki megtanuita Istent semmiért szeretni...

VISszatérve Pilinszky gondolatához - azt mondhatnánk: hogy ne legyünk
magányosak, meg kell tanulnunk magányosnak lenni. Ebben mindannyian so
kat tanulhatunk a kora keresztény szerzetesi hagyományból. A szerzetes ebben
a világban az a keresztény, aki tudatosan vállalja a magányt, hogy kiállva a
kísértéseket hírt vihessen testvéreinek: "mikor erőtlen vagyok, akkor vagyok
eros" (2Kor 12,10). A valóságot, saját erőtlenségünket tudomásul venni, annyit
jelent, "hogy szembeszállunk az élet értelmét megrázkódtató kísértéssel:,12 An
tal, a szent remete, miután kiállta a kísértések feneketlen mélységét és izzó pa
razsát, ezt a hangot hallotta: "Itt voltam, Antal, veled időztem, néztem küzdel
medet. Amikor tehát kitartasz és győzedelmeskedel, én leszek mindig a te se
gítséged...,,13 Antal vállalkozott arra, amire közülünk csak kevesen memek, amit
Léon Bloy így fogalmazott meg: "Mindannyian nyomorult, tönkrement emberek
vagyunk, de csak kevesen képesek belenézni saját szakadékaikba:,14 Csak itt
történhet meg a csoda. Vannak, akik ezt a csodát haláluk pillanatáig halogatják.
Ha megtanuljuk a magányt, Isten Lelke lesz majd, aki átvezet bennünket saját
szakadékaink felett, aki vizet fakaszt a pusztában, aki megajándékoz bennünket
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nyugalommal. Szíriai Izsák pedig azt mondta: "Aki látta ma!át bűneibenolyan
nak, amilyen, az nagyobb, mint, aki halottakat kelt életre."1

Dosztojevszkij is, aki Miskin herceg alakjával bizonyos tekintetben kudarcot
vallott, Zoszima sztarec alakjában a szerzetesi hagyományhoz nyú116, hogy most
már pontosabban fogalmazhassa meg azt, ami A Félkegyelmúben nem sikerült
igazán. Azt mondtuk, hogy Miskin alakja túlságosan is magán viseli mindazt,
amit Heidegger után a metafizika körébe soroltunk. Zoszima személye szintén
katalizátor: szétválaszt jót és rosszat - hogy aztán összebékítse, Mivel alakja a
szakralitás terében mozog, van fénye és árnyéka. Ezért nem érezzük életidegen
nek, ezért képes a szerelemre, barátságra ugyanúgy, mint a lelki sebek gyógyí
tására. Zoszima Aljosát a világba küldi. Es ha megsejtettünk valamit abból a
titokból, amelybe beavatott bennünket, szavai hozzánk is szólnak: "En úgy vé
lem, ha kimégyefalak közül, a világban is szerzetes maradsz. Sok ellenfeled
lesz, de még az ellenségeid is szeretni fognak. Sok boldogtalanságot hoz rád az
élet, de éppen attól leszel te is boldog, és áldod majd az életet, és másokkal is
áldatod - ami a legfontosabb.,,17 Zoszima egy szakrális világba küld mind
annyiunkat, ahol a magány soha nem cél, de nagyon gyakran út. Csak akkor
leszünk képesek végigmenni ezen az úton, ha nem feledkezünk meg a világ
szakralitásáról.
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