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A szeretet "oka"

Az egzisztenciális
kommunikáció
Mint a cím már elárulja, az egzisztenciális kommunikáció az egzisz
tencialista filozófia idevonatkozó tételein alapszik. Szükséges tehát
a szellemi háttér rövid taglalása.
Mindenekelőtt tisztázni kell az "egzisztencia" illetve az "egzisz

tenciális" kifejezés tartalmát. Köznapi nyelven is használjuk a szót,
mint megélhetési alapot. így mindenki biztosítani kívánja az eg
zisztenciáját azáltal, hogy megfelelő munkahelyre, aránylag jó és
stabil bevételi forrásra tesz szert, hogy meg tudjon élni és képes
legyen eltartani a családját. Az egzisztencia elvesztése és az ebből

adódó nyomorgás és lelki összetörés a modern társadalomban a
legtragikusabb események közé tartozik.

Az egzisztencia fogalmának ilyetén alkalmazását el kell felejte
nünk a filozófiai megközelítés során. A mindennapos használat egy
általános fogalomból indul ki, ami szinte egyértelműen objektivál
ható, megfogalmazható és általánosan alkalmazható. Más szóval,
ha közlik velem, hogy valaki elvesztette az egzisztenciáját, tudom,
miről van szó, még akkor is, ha az elvesztés körülményeit és rész
leteit nem ismerem.

A filozófia, nevezetesen az egzisztencialista filozófia egészen
másként használja a kifejezést. Szerinte az egzisztencia nem objek
tiválható és nem általánosítható. Minden ilyen kísérlet oda vezetne
ugyanis, hogy az egzisztencia fogalma, így beleszorítva a tárgyila
gosság merev precizitásába, elvesztené jelentőségét.

Ez így persze nehezen érthető. Egy példa talán segít a
megközelítésben. A szeretet, és itt persze nem az általános feleba
ráti szeretetre, hanem az érzelmi szeretetre gondolok, az egyik
legmélyebb egzisztenciális élményünk. Mindennapos dolog, állan
dóan benne vagyunk, vele vagyunk, átéljük, s ha hiányát érez
zük, akkor szenvedünk. Mégis, ha megkérdeznek bennünket, mi
ért szeretünk valakit, nem tudunk rá válaszolni. Persze, úgy
spontán tudunk valamit mindig mondani, tudjuk "objektiválni":
hogy olyan kedves, értelmes, jópofa, rendes, szép küllemű, jó
mellette lenni, jó tudni, hogy van, meg hát a fiam, a lányom, az
anyám, az apám stb. Ez és még sok minden más, persze mind
igaz, de mégsem válasz. Mert a felsorolt tapasztalati meglátások.
ahogy Heidegger mondja, lehetnek ugyan közvetlen indító okok,
de ezek összessége nem az ok maga. Az ok maga, amely a köz
vetlen indító okok mögött húzódik meg, és ezek mélyén nyug
szik, tárgyi szempontok szerint nem elemezhető. Mert ha a szere-
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Az egisztencia
életéJménye

tetnek a fent megadott tények lennének az okai - és itt most a
férfi és nő, avagy akár a szülők, nagyszülők és a gyerekek, uno
kák közötti szeretetre gondolok -, akkor nekem mint férfinak,
minden nőt szeretnem kellene, aki kedves, rendes, értelmes, csi
nos stb., és ez, be kell vallanom, szerencsére nem így van.

A fenti kérdésre, miért szeretsz, végül is csak egy, mégpedig
meglehetősen triviálisnak tűnő válasz adható csupán: mert szeret
lek. Ez minden. Nem ezért meg azért, hanem mert szeretlek.
Mert. Heidegger nyelvén: weil ich dich liebe. Így fogalmazta meg
ezt már Goethe is. A weil szóból csinált főnevet "die Weilheit",
amit sajnos magyarra alig lehet áttenni, .mertség"-et kellene
mondani, de ez nem érthető.

A "mert" válasz, "a mertség" tárgyilag tovább nem indokolha
tó. Mert sok ember szeret valakit, akit tárgyilag bizony nemigen
kellene szeretnie, de mégis teszi, mert szereti. Egyszeruen szereti.
Fordítva is így van. Mert nem szereti, egyszeruen nem szereti, pe
dig a másik jó tulajdonságai tárgyilag ösztönözhetnék, szinte
köteleznék, hogy szeresse, és mégsem teszi, mert nem tudja tenni.
Egy pszichoanalitikusnál olvastam, hogy volt egy páciense, egy
négygyermekes anya, aki az analízis során tudatosította magában,
hogy egyik gyerekét nem szereti. S pont a legengedelmesebbet, a
legjobbat, a legragaszkodóbbat nem szerette. Automatikusan el
húzódott tőle, alig figyelt rá, elnézett fölötte. Majdnem belebolon
dult ebbe a felismerésbe, lévén ez a gyerek semmi, de semmi tár
gyi indokot nem adott rá, hogy ne szeresse. A .rnert nem" az
anyában volt, mint egy sötét, általa sem okozott misztérium. Egy
súlyos adottság, amiért felelősségre sem vonhatta magát.

De nézzük a kérdés napos oldalát. A valaki iránti szeretet is
benső adottság, a jungiánus pszichológusok szerint, tárgyilag ele
mezhetetlen misztérium. Feltehetőleg egy velünk született vonzó
dási paraméter, amely szerint életünk folyamán keressük a köze
lünkbe férkőzhetőket. a jóbarátokat, az élettársat.

De térjünk vissza az egzisztencia fogalmához. Az egzisztencia
szubjektív életélmény, szorosan az emberi személyhez kötött, csak
fogalmilag, pontosabban mondva csak nominálisan, azaz szóhasz
nálat szerint általánosítható. Tényleges és fogható jelentése azon
ban csak az emberi egyed helyzethez, szituációhoz kötött aktuális
gyakorlatában rejlik, és ígyegyedenként és helyzetenként is min
dig más jelenség. Mint az is, ami most, itt, ebben a teremben tör
ténik. Mindenhonnan összesereglett ide egy csomó egyedi élet.
Mindegyikünk számára sok fontos dolog van életünkben, s biz
tos, hogy nem az a legfontosabb, hogy most itt vagyunk. S mégis,
most, ebben a szituációban mindnyájunk számára az a fontos,
hogy most itt vagyunk, pontosabban, hogy most itt vagyok. Most
ez az én életem, most itt élek, csak itt élek foghatóan, nem má
sutt, mert ott nem vagyok.
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Tárgyi és személyi
igazság

Egszisztencia és
kommunikáció

Egyszer egy japán kollegám volt nálam vacsorára. Evés előtt

mondott valamit. Rákérdeztem, hogy ugye ez jó étvágyat jelent
japánul? Nem, mondta, ez mást jelent. Mi, amikor elkezdünk en
ni, azt mondjuk magunknak, hogy .most eszem". Mert most ez a
fontos. Megélni a pillanatot, mert most ez a pillanat, jóllehet nem
az egész élet, de most az én életem. Érdekes életszemlélet, egzisz
tenciális fogalmazás, nekünk európaiaknak talán kissé idegen.
Mert mi mindig összefüggésekben, távlatokban gondolkodunk, és
a szituációhoz kötött életfelfogás mögött valami nagyon fellazító
relativizmusra gyanakszunk. Klasszikus metafizikánk szerint csak
a nagy általános igazságok lényegesek, de ezek tér és idő fölött
állnak. A hagyományos általános lényegekben gondolkodó teoló
gia is ezt az utat követi, az újabb, a II. Vatikáni zsinat után kibon
takozó teológia messze érzékenyebb az egyed, a személy, a kor
adottságai, a szituációk, a helyzetek iránt. Egyik erős ága a
perszonalizmus, amit ellenzői szeretnének individualizmusra,
szubjektivizmusra, relativizmusra degradálni.

De nem utolsó sorban ez a pont választja el a modem egzisz
tencialistákat a klasszikus európai gondolkodástól és a hagyomá
nyos keresztény metafizikától. Állandóan Platónnal és az idealiz
mussal, mindenekelőtt Hegellel perelnek, de ezen kívül mind
azokkal, akik az emberi létet, ugyanúgy mint az összes többi tár
gyi létezőt, általános fogalmi kategóriákba akarják beleszorítani.
Úgy vélik, hogy ez az általánosítás félreismeri a tényleges emberi
létet, amely mindig másként megélt különböző helyzetekből és jö
vőre irányuló lehetőségekből tevődik össze, állandóan változó fo
lyam, a különböző élethelyzetek sokaságában megnyilvánuló sze
mélyi élménytudat.

A személyi élménytudat nem szubjektivizmus, mert nem vindi
kálja magának azt a jogot, hogy az emberi személyt egyedülálló
megismerési kritériumnak fogadja el, aki így tárgyilag érvényes
ismeretekre tesz szert. Az egzisztencializmus olyan életfilozófia.
amely ezt a tárgyiasítást az emberi élet megéléséból eleve kizárja.

A tárgyi és személyi igazság közötti sokszor áthidalhatatlan dif
ferencia volt Pascalnak is a nagy dilemmája. (Pascalt többen az
egzisztencialisták közé sorolják). Pascal szerint az ember eleve
magában hordozza ezen kettősség számtalan ellentmondását.
Mert az ész rendje más, mint a szívé, és a szív törvényei mások,
mint az észé. Kiváltságos szerencséje van annak, akiben a kettő,

ha nem is mindig, de gyakran összhangban találkozik.
A fentiekből következik egy megállapítás, amivel el is érkez

tünk témánk közepébe. Az egzisztencia ugyan mint személyi élet
és életérzés saját magából adódik, de nincs egyedül. Az egziszten
cia csak a kommunikációban érvényesül, én csak a kommuniká
cióban vagyok az, ami ténylegesen vagyok. Ez Karl Jaspers egyik
fő tétele, és ehhez csatlakozik Martin Buber, a zsidó eg
zisztenciális filozófus is.
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Mind a ketten a kommunikáció két alapvetően kűlönböző vál
fajáról beszélnek, mert az embemek két alapmagatartása van a vi
lágban. Az egyik az "én és a tárgy" (Ich und Es), a másik az "én
és a te", (Ich und Du), vagyis a személyi kapcsolatrendszerben
mutatkozik meg. Fontos megjegyezni, hogy az egzisztencialisták
szerint mind a két kommunikáció, a tárgyi és a személyi, embe
rek között zajlik le. Jómagam ezt kiszélesíteném. és elfogadnám,
hogy az embemek a természethez és mindenekelőtt az állatokhoz
is lehet áttételesen valamelyes egzisztenciális viszonya, s így eg
zisztenciális kommunikációs lehetősége. Az utolsó évtizedek fo
lyamán az ember mély odahajlással radikálisan megváltoztatta a
természethez való viszonyát. A keresztény ember mindinkább
testvéri kapcsolatba kerül az egész teremtéssel. De ezt Assisi
Szent Ferenc már tudta.

Atárgyi kommunikáció A tárgyi kommunikációban az ismeretek, információk, tapasz-
talatok, a legkülönbözőbb közlemények továbbadásáról és kicse
réléséről van szó. Jaspers szerint minden idevágó kommunikáció
azonban lehatároit, véges és kimeríthető. Akkor például, amikor
egy beszélgetés során mindenki mindazt továbbadta, amivel tár
gyi tudásban rendelkezik és elérkezik az ismétlések sorozata. Az
ilyen kommunikáció nem személyre irányul, hanem egy tárgyra,
amikor egy bizonyos témát közösen megbeszélünk. Az ilyen
kommunikációban mindenki kicserélhető olyannal, aki a témá
ban, a tárgyban kiismeri magát. Itt a személyek nem mint szemé
lyek, hanem mint ismeretek hordozói működnek.

Buber szerint megmutatkozik ez a nyelvhasználatban is. Mert
nagy különbség az, hogy valakit személyét érintve személyként
megszólítunk (Ansprechen), vagy valakivel valamit megbeszélünk
(Besprechen), vagy ahogy a mi nyelvünk, ezúttal találóbban, mint
a német mondja, valakivel valamit megtárgyalunk. Kiváló szó,
mert magában foglalja a "tárgyi" azonosítást. Tárgyalni, megtár
gyalni, tárgyalás. Itt nem a személyek találkoznak, hanem az
ismerethordozök által prezentált tárgyak. A személy lényeg
telenné válik, elhanyagolható, a beszélgetés, azaz megtárgyalás
központja valamilyen tárgy, ami beszédtémává válik.

Fontos persze az ilyenféle tárgyi vagy megtárgyaló kommuni
káció, a vélemények, álláspontok szakszerű kicserélése, informáci
ók pontos beszerzése. Nem kell senkinek felháborodnia azon,
hogy például az adóhivatal nem kifejezetten az egzisztenciális
kommunikáció hazája, mert ez nem degradálja az adóhivatalt.
Annak feladata valóban csak a tárgyak, az adatok, a jövedelem.
Ezért van, és ez rendben van így. Mégis milyen jólesik az ember
nek, ha személyesen szólnak hozzá, és emberként kezelik. Persze
ha az "én és te" viszonyáról, vagy áttételesen egy minősített em
beri közösség benső életéről van szó, akkor az emberségesség
sem elegendő. Még akkor sem, ha egy téma megtárgyalása magas
színvonalon történik, és a tárgyalók kultúremberként viselkednek.
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A személyi
kommunikáció

Persze ne titkoljuk el, hogy két ember, akinek nincs (vagy nincs
már) másikhoz szóló mondanivalója, sokszor bizonyos témákhoz
menekül, valamiről hosszasan, művelten elbeszélget, valamit kö
zösen megtárgyal: sajnos sokszor, tudat alatt, csak azért, hogy ne
kelljen egymással foglalkozniuk, hogy egzisztenciálisan ne kelljen
kommunikálniuk. Néha, ennek hiányában, van úgynevezett áleg
zisztenciális kommunikáció is, amikor a két partner tárgyiasítja
magát, amikor a téma vagy az egyik, vagy a másik személy, vagy
egyszerre mind a kettő. Az ilyen "egymás kitárgyalása" általában
nagyon rosszul szokott végződni. Mert csak objektivált mérlegre
teszik egymást, nemegyszer azzal a tudat alatti elvárással, hogy a
végén a másik húzza a rövidebbet. Ez nem személyi kommuniká
ció, itt nincs szó feltétel nélküli odaadásról, nyitottságról, egymás
kölcsönös, "úgy ahogy az van" befogadásáról.

A személyi, azaz egzisztenciális kommunikáció egészen más sé
ma szerint játszódik le. Itt senki nem cserélhető ki senkivel, mert
itt nem objektivált ismerethordozók és nem szakszerűsített témák
találkoznak egymással, hanem egyedi személyek, akik, és ez fon
tos, nem is valamilyen objektivált tulajdonságukat vagy pozícióju
kat hozzák egymás elé, hanem önnönmagukat. Itt nem a férj és a
feleség beszélgetnek (már ez is objektiválás), hanem két emberi
személy. Nem a fiam anyjával beszélek, nem a feleségemmel, nem
egy jóbaráttal, és nem is valamiről, mert ez már tárgy, hanem a
beszéden át egy másik ént fogadok magamba.

Buber szerint tudatosítani kell, hogy a másik ember, a "te",
nem más, mint egy másik, ugyanolyan forrásból eredő, egyenran
gú "én". A másik "én" közvetlenül jelenvaló, nem fogalom, nem
elképzelés, nem egy név. Mindketten, az "én és a te" a kölcsönös
kezdeményezés állapotában vagyunk, a másik ténykedését, akció
ját úgy tapasztaljuk meg, mint felém közeledést, rám figyelés t,
mint valami bájt, ajándékot, kegyelmet. Az "én és a te" eredete a
találkozás, amely egyúttal önmagunkra találást, önmagunk meg
találását is jelenti. Ahogy Buber mondja: "Az ember a másikon
keresztül lesz saját magává." Németül tömörebb: "Der Mensch
wird am Du zum Ich". Szépen mondja ezt a nagy protestáns teo
lógus, Karl Barth: "Vagyok azáltal, hogy vagy." "Ich bin, indem
Du bist".

Ezt tudatosítani kell, mert ez a kommunikáció az önmegnyilvá
nulás folyamata és egyúttal az én mint egyedi személy megvaló
sulása. A személy az "én és a te" másik neve csupán. Ezért érvé
nyes az, hogy csak a másik személyhez való kapcsolatában nyil
vánul meg, hogy mi és ki egyáltalán a személy. A személy a kap
csolatban teremtődik meg, ekkor lesz igazán teljes és valós. Per
sze a személynek már a kapcsolat előtt alapvetően személyiség
nek kell lennie, mert csak személyek tudnak találkozni, csak igazi
személyek között van kapcsolat, ugyanúgy, mint igazi kapcsolat
csak személyek között lehetséges.
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Nyilvánvaló, hogy itt az önmegnyilvánuláson keresztül önki
cserélődési kölcsönösségrőlvan szó, amelynek folyamán az egye
dek a másik énjének kölcsönös teremtőivé válnak. Ez a hatalmas
igény természetesen előfeltételezi az egyedek egymás iránti ma
radéktalan nyitottságát, olyan teljes szellemi-lelki átadást, amely
nem tűr meg feltételeket és fenntartásokat.

Az egzisztenciális kommunikációban élő személyek, még ha
tárgyról beszélnek is, ezt személyi földolgozásban adják tovább,
és így valójában magukat közlik a tárgyon keresztül. Ha lehet így
mondani, a tárgy személyesedik, és egymás megélésének tartal
mává lesz.

Magától értetődő, hogy az egzisztenciális kommunikációnak,
ilyen igények mellett, különböző fokai vannak. Legfelsőbb foká
nak elérése végül is csak egy emberrel lehetséges, mégpedig egy
abszolút és életre szóló házasság keretén belül. Mert ez kiérde
melhetetlen, hatalmas ajándék, mint a kegyelem, ami "gratis da
ta", ingyen adatott. Jaspers és zsidó felesége ezt, ahogy életírói ta
núsítiák, kipróbálták. Remélhetőleg nem maradtak egyedül.

Közösségi kapcsolatok Persze a magas igény áttehető kisebb megvalósítási fokokra is,
és át is teendő, hiszen itt az emberi kapcsolatoknak olyan formá
járól van szó, amely minden igényesebb emberi közösség számá
ra elengedhetetlen. De ennek a kommunikációnak számtalan jel
zési formája van a társasélet számtalan pódiumán, vi
tafórumokon, még a politikában is, feltételezve, hogy ott a külön
böző vélemények kölcsönös megértéséről van szó. Ez a feltétel
jelzi, hogy az egzisztenciális kommunikáció olyan átfogó spirituá
lis kérdés, amely átszövi egy társadalom kulturáltságát és em
berarcúságát, egészen a munkahelyig. Mert bár ez a kommuniká
ció magába zárja az egymással való küzdést, a harcot, de Jaspers
szerint ez szerető harc (liebender Kampf), amelyben nincs és nem
is lehet győztes vagy vesztes. Itt nincs birtoklási igény, se objektí
válásból adódó hatalmi vágy, hanem egymás felé forduló megértő

kölcsönösség, amely kizár minden fölényt és megaláztatást. Eg
zisztenciális kommunikáció nélkül nincs szeretet, nincs minőségi

emberi élet, és tegyük hozzá, nincs élő egyház, csak hittételekre
objektivált hivatal.

Hogy megértsük, csak egy kis megjegyzés. Egy magas állásban
lévő magányos embertől hallottam egyszer: "tudja uram, az éle
temben, talán anyámat kivéve, soha senki nem kérdezte tőlem,

hogy ki vagyok, mindenkit csak az érdekelt, hogy mi vagyok, mit
tudok, mit teljesítek, milyen állásom van, meg hasonló. Csak
funkcionáló, nagyon jól funkcionáló tárgy voltam, de sose én."

Figyelés a címzettre Végül még annyit. A pusztán tárgyi kommunikáció se nélkülöz-
heti az emberarcúságot, s nem zárhalja ki a személyt. Mert ha ott
tárgyiasított témákról van is szó, ezeket mégis emberi személyek,
nem pedig gépezetek beszélik meg. Elengedhetetlen tehát a sze
mélyek bevonása, a rájuk való tekintés. Már Szókratész is hirdet-
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te, hogy a logikai igazság nem más, mint a megismerés és a tárgy
azonossága, s mivel a megismerés a megismerő személy dolga,
így ezzel a tárgyi igazság tartozéka. S eleve nem hagyható ki ak
kor, amikor az igazságot kommunikatívan adjuk tovább. Mert tu
datosítanunk kell azt, hogy kinek mondjuk, mikor mondjuk, ho
gyan mondjuk. Tekintettel kell lenni a címzettre, mert ha csak a
feladó érvényesül, előfordulhat, hogy igaz mondanivalója nem ta
lál címzettre, mert a címzett képtelen felfogni, átvenni, elfogadni
az igaz szót. Ez vonatkozik persze az egyházra is. Ha csak magá
ra néz, ha csak saját immanenciájából indul ki, és nem ismeri a
célpublikumot, Isten népét meg a pogányokat, akkor az Örömhír
nem jut el hozzájuk soha.

A bensőséges csend Az egzisztenciális kommunikáció elmélyült, önátadó dialógus,
útközben beszéd, de a végén, Buber szerint, hallgatás. A beszéd
szükséges a közvetítéshez, de a közvetlenség velejárója a hallga
tás. Akkor van a másik legközelebb hozzám, amikor a beszéd a
végén már csak a "te" megszóIításra hagyatkozik, s végül, amikor
már elnémul a szó, és a találkozás a hallgatás csendjében, a je
lenlét transzcendentálásában érik tovább.

Egy kicsit olyan ez, mint a nagy zen-ruesterek meditációs gya
korlata. A mélységet akkor éri el az ember, amikor a nagy csend
ben nem gondol már semmire, amikor eltűnik minden tárgy, még
a benső szó is, és semmi nem lép helyébe, amikor a kommuniká
ció feloldódik egy megfoghatatlan bensőségben.

Az imádság Végül még annyit: az egzisztenciális kommunikáció, ahogy én
Heidegger, Jaspers, Buber és Barth nyomán elmélkedtem róla, vé
gül is nem más, mint egymás közti spiritualitás, két ember közös
lelki élete, amely a transzcendentálitásban éri el végső csúcsát.
Így nézve a vallásosság az egzisztenciális kommunikációban tör
ténő Istenhez fordulás. Itt is érvényes a különbség: teljesen más
Istenről beszélni, mint Istenhez szólni, ami imádság. Kierkegaard,
a protestáns dán teológus, akire az egzisztencializmus támaszko
dik, tiltakozott az ellen, hogy a teológusok Istent tárgyiasítsák, tu
dományos térnává tegyék, és róla beszéljenek, de ezzel csak a fen
ti döntő különbségre mutatott rá. Jogos Istenről beszélni, róla tár
gyalni, jogos és kötelesség az "isteni témát" továbbadni, de igaz,
hogy ez nem a vallásosság, az Isten felé nyúló, őt megszóIító eg
zisztenciális kommunikáció kritériuma,

A hetvenes évek elején egy francia domonkos neves franciák
nak szegezte a kérdést: "Ki neked Jézus?" Mindenféle válasz jött.
A híres francia komikus színész, Louis de Funez válasza a fejem
ben maradt. "Örülök atyám, hogy végre valaki kérdezi ezt tőlem.

Jó barátomról van szó. Mindennap szólok hozzá, meg ő is hoz
zám. Elbeszélgetünk egymásról."
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