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Nyelvi metanoia
1.

A líra a szubjektív szubjektivitásának, az én alanyiságának a sza
vakba öntése. A lírikus az a különös szerencsés-szerencsé tlen, aki
nek a tekintete pillanatnyilag önmagára szegeződött. Emiatt, leg
alábbis alkotás közben, mindent és mindenkit önmagán keresztül
lát. Narciszoid, önszerelmes vonás ez, ami ráadásul valóságelfed ő

is, hiszen az önmagán át való látás elzárja előle a lehetőséget, hogy
önmagát is megláthassa (a más-ban). Márpedig önmagát egyedül
így pillanthatná meg . Az önmagán át való kitekintésnek ennek el
lenére van egy nagy előnye: a lá tásmód köz tessége. Ennek köszön
hetően, ha önmagunk el is rejtőzik előlünk, a világ mégis valósabb
mivoltában tárulhat elénk.

Ihletnek, a múzsák csókjának nevezték el ezt a szokványostól
eltérő látás- és besz édrnódot, amely nem a közlés puszta kom
munikációs igénye, sem a tudomány vagy a filozófia pontos fo
galmi körülhatárolása. Nem a kimondás kényszere, hanem an
nak az öröme. A kifejezésnek ez az önfeled tsége azonban az
önszerelem vonzásában k önnyen öncélú foglalatossággá válhat, s
így már semmi köze a világ önmagunkon át való valóság-látásá
hoz . Az önfeledt kinyílásból így lesz bezárkózó énmisszionálás:
a kitárulkozásból hódítói behatolás a másik énbe.

Ez az ősi vágy szexualitásunk természetében gyökerezik, a
szublimált ösztönben, amely arra sarkall, hogy behatoljunk a
másik legintimebb terü letébe: ebben az esetben a lelkébe. Emiatt
a csók lélekcseréjéhez hasonlítható. Csakhogy ez egy lélekszívó,
vámpíri csók.

II.

Az én meghozhatja a döntést, hogy többé senkire sem kényszeríti
rá magát. Ám rémülten fedezi föl, hogy amióta nem akarja adni
önmagát, azóta mintha világ-látása is megvakult volna. A közlen
dőből nem maradt semmi a lecsupaszított szón kívül. Az én-nél
küli lemeztelenített szó tartalmatlan és céltalan hangsornak tűnik

a számára.
A megszólalást mégsem kerülheti el, egyébként ho!}yan k öz öl

hetné énmisszionáló törekvéseiről való lemondását? Am így, ön
magát már nem k özvetítve. mit tudna mondani? Öntse szavakba
azt, ami a lemondás őszinte szándékától kezdve a lelkét mardos-
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sa? Énje kiáltó hiányának a panaszát hangoztassa a szavai mö
gött, és kegyelemért rimánkodjon? Tegye köztudottá, hogy ő

már semmiben sem biztos, semmit sem ért és semmit sem akar?
Szemlesütve szégyenkezzen megnémulásán az emberek és maga
előtt? Hogy csak zavartan hebeg, amikor beszélnie kellene?
Ugyanis amióta az ént száműzte a szavakból, azóta képtelen sza
batosan kifejezni a gondolatait, mintha gondolatforrása (szíve) és
kifejezó1<észsége (agya) szembefordult volna egymással. Az
én-nélküli szóval kialudt a beszédkészsége. Mozdulatlan, kopor
sói csönd költözött a bensejébe. És egy igencsak különös érzés.
Ha belenéz ebbe a szót temető sötétbe, a legnagyobb meglepeté
sére egész volt világát fölfedezni véli énségével együtt elföldelve
magában. Egy új világ kezdetének lehetőségével vagy a végleges
eltűnés elkerülhetetlenségével szembesült-e ezáltal, ezt még maga
sem tudja. Egy dolog azonban vitán felüli: hogy énje régi, meg
szokott pozíciójától visszavonhatatlanul el kell szakadnia.

III.

Talán megls van egy lehetőség, hogy szavaival a hiúság én
misszionáló szándéka nélkül közvetítse önmagát az ember. Ehhez
azonban kellöképpen alázatosnak és önzetlennek kell lennie.

Egyedül az önzetlen adomány az igazi ajándék. Hogy az emberi
középpont sugárzóvá váljon, mint a Nap, fénylővé (tudásközvetítö
vé) és kellemesen meleggé (életadóvá), ahhoz elóbb a bensőt' kell
megtisztítani: megszabadítani azt az önmagát adás, vagyis a másik
ra való rátelepedés vágyától. Ezzel a lépéssel az ember a benne ősi

gyökereket eresztett énstruktúrát tépi ki magából, amely az én
misszionálásra és a vélt tudásra alapozta létét. Az énstruktúrával
együtt azonban a nyelvet is elveti magától az ember, a nyelv
ugyanis az én mint értelmező és a világ mint értelmezett kapcso
latrendszere. Hatalmas vállalkozás ez.

Mélyen a személyiségbe ivódott, kitörölhetetlennek tűnő él
mények fognak megsemmisülni a nyelv leépülésével. A döntés
sel még csak fölidéződik ez a veszteség lista: a kezdeti akarás
szorongató emléke, az abból kisarjadó érzelemvilág, az azt köve
tő értelmi érlelődés és annak lélekbe, személyiségbe ivódása,
magyarán a nyelv kiépülésének mind a négy fokozata eltűnni

látszik a tudatból. Ha pedig még annyi nyomuk sem marad,
mint egy földből kiásott régészeti leletnek, akkor azt már nem is
kérdezheti az ember, hogy egyáltalán mi célból léteztek? Volt,
nincs. A magyarázkodás nélküli búcsú gesztusa következik; sze
mélytelenül, mégis melegen.

Az új nyelv, ami a régi haldoklásával párhuzamosan éledezik,
mégsem a személytelenség nyelve lesz. Miért is lenne az? A régi
haldoklásával párhuzamosan egy új, én fölötti én születik az em
berben.
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IV.

Az elindult úton nincs megállás. Rá kell jönnünk, hogy az Út nem
az új világ magvetése, hanem csupán a tudat kiürülése, ami a régi
én elveszésével fog végződni. Az új én, amely a régi helyébe lép,
talán már nem is nevezhető énnek. Egyre világosabbá válik az em
ber számára, hogy ez az identitás nem egy egyedi én. Egyediség
nélkül pedig hogyan lehetne az én énnek nevezhető,még ha ér
telmezöi középpontként kétségtelenül az elveszett én szerepét
tölti is be?

így marad az ember igazán egyedül. Énje világinterpretációs
pozíciója nélkül mintha nem is maradt volna magából más a
végtelen magány érzetén kívül. Csak most jött rá, hogy minded
dig sohasem volt igazán magányos. Állandó társai voltak (mint
álarcai) a szenvedélyek, de most már beláthatja, hogy mennyivel
könnyebb nélkülük. Az egyedi én sohasem ismerte az egyedüli
ség érzetét. Ez a páratlan, fölemelő és elrettentő érzet az egy
ség-éntől származó tapasztalata az egyedi énnek. Egy olyan fe
lejthetetlen élményről van szó, ami életre szólóan átalakíthatja az
ember életét.

v.

A Szó (AiYy09 egyedülisége egyetlenség abban az értelemben, hogy
általa kap énséget minden egyedi én. Osszefoglaló, egyetlen pontja
minden érinek. Az egyetlenség mint mindennek a kiindulása a kez
det mindenben mindenkor jelen lévő pontja. A kezdetet követő tar
talmakban kereszt(ez6dés)ként tárul elénk aköztességben.

A szavakban is ott van: a találkozás középpontjából egyetlen,
mindennek értelmet adó Széként emelkedik ki. Ez a minden
szöbart benne lévő egyetlen szó a biztosítéka annak, hogy egy
megújított nyelvvel újjáteremhessük a magunk számára a vilá
got. Nélküle ez teljességgel elképzelhetetlen volna. Benne azon
ban nemcsak az újjászervezés lehetősége rejlik, hanem a tudásé
is. Az egyetlen szónak köszönhetően tudhatjuk, hogy az idő a
pillanatok látszólag összefüggő sokasága, a tér a felosztott egy
ség képzete, s hogy az embereket egymástól elválasztani látszó
fal a valóságban nem is fal, hanem kötelék. Ettől a fölismeréstől

fogva joggal nevezheti az ember az embertársát testvérnek.
Az akarat, ami ezt a látásmódbeli átalakulást véghezviszi az

emberben, nem a régi helyébe lépő új identitás akarata. Ezért
személyiségcserét sem fog okozni benne. Ahogy a jötte is isme
retlen, úgy az identitása is meghatározhatatlan. De nem is a sze
mély egy rejtett, tudattalan zugából előbukkanó szándék. Min
dentől különbözik, amit eddig megismerhettünk. Csupán a
szerepköre a pontosan körülírható: azért jött, hogy más-tudatával
szétromboljon minden eddigi meggyökeresedett viszonyrend-
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szert az emberben. S miközben ezt véghezviszi, mint egy célta
lan hódító, nem alapítja meg az emberben a saját uralkodó énsé
gét, nem hoz létre új, belőle kiinduló és hozzá térő viszonyokat,
hiszen mögötte nincs is identitás, sem pozíció. Ez az akarat nem
nő túl önmagán: a szándékon, hogy szétrombolja az énstruk
túrát. És mivel nem tesz a régi helyébe egy újat, az ember ön
kéntelenül arra kényszerül.. hogy áttérjen a kiszakított én viszo
nyítási módjától az egyetlen, egységes Én örök viszonyokban
való gondolkodásához és cselekvéséhez. Ezért mondja Pál, hogy
már nem én élek, hanem 6 él bennem.

VI.

Eleinte lehet, hogy következmények nélküli, gyerekes játéknak
tűnt az egész. Pontosan ezzel a könnyelműséggel tette meg az első

lépést a fogalmak mögötti tartalmatlanság megélése felé az ember.
Ám ha volt mersze félvállról venni a szavakat, hát most legyen a
következmények elfogadásához is! A mögöttes tartalom kételyével
nemcsak a megértés, hanem azzal együtt énjének hitele is megkér
dőjeleződik a számára.

Új, énfölötti énstruktúra, s azzal együtt új világ-látás van szü
letőben. A változásban azonban egy különös érzet is megformá
lódik a tudatban: a megsejtése a senkiség én-fölöttiségének. A
rádöbbenés szívszorító tapasztalatéban ez most jelentősebbnek

tűnik minden énbeli és minden látásmódbeli megújulásnál. Az
idő nyomasztó hatalma alatt elóbb-utóbb minden újdonság régi
séggé válik, s ugyanez a sors vár minden ezt követő újításra is.
Ha ezt a végtelen folyamatot a véges emberi tudatunk fényével
vílágítjukbe, vagyis ha csak a hozzánk legközelebb eső megúju
lásokat vesszük figyelembe, akkor a folyamat olybá tűnhet szá
munkra, mint egy célratörő, kiteljesülése felé tartó fejlődés. Ha
viszont a gondolat erejével az idő végtelenbe nyúló hatalmassá
gára vetít jük rá, akkor vég nélküli, magát folytonosan ismétlő

folyamatként fog elénk tárulni ugyanez. Egy vég nélküli folya
matnak nem lehet célja, s ha nincs célja, akkor az ember számá
ra értelme sem lehet. A szüntelen megújulásoknak ez a végtelen
sége egy értelmetlen, önmagát gerjesztő folyamat.

A beló1e való kilépés nyilvánvalóan csak ott lehetséges, ahol
az idő mindent átfogó hatalma nem érvényesülhet. Ez a hely a
köztességben, vagyis a kereszteződésben kereshető. A két én kö
zötti relációban a köztesség a senkiség megtapasztalásában rejlik.

A senkiségben bárki lehet az ember, hiszen senki sem. (Az én
egységtapasztalata a végesség fogalmai szerint úgy írható le,
mint az egyszerre senki és az egyszerre minden identitása.) Eb
ben az átvitt értelemben tekintheti magát az ember a metanoiában
saját lelke megteremtőjének. Önmaga megteremtésével, valaki
sága kiválasztásával azonban nyomban az idő foglyává és egy

70



konkrét, behatárolt én birtokosává lesz. A másik oldalról vi
szont, nem is átvitt értelemben, valóban újjáteremtődik valaki,
mert senkisége átélésével a végtelen Valaki előtt a teremtmény
visszatér teremtményisége tudatához. Nem mintha ezelőtt nem a
függő létezés jellemezte volna az életét. A végtelen Valakihez
való tartozása nélkül még lélegzetet sem tudna venni, nem hogy
létezni, egy tudatába férkőzött sötét gondolat folytán azonban
úgy kezdett el gondolkodni és viselkedni, mintha a léta lapot je
lentő végtelen Valaki nélkül is képessége volna a létezésre: ön
magában valóa n és öntörvényűen. Ezt a tudatba férkőzött sötét
gondolatot nevezi a teológia áteredő bűnnek.

A senkiség a szabadság otthona: az a hely, ahol az első és
egyetlen szabad döntést meghozhatja az ember. Az ezután kö
vetkező elhatározások már csak föltételesen lehetnek szabadok,
hiszen ennek az első döntésnek a függvényei. A legelső döntés a
kategorikus imperatívusz a kanti észfilozófiában. Pál szavaival a
Lélek sugallata. (Amennyiben a legelső döntés a végtelen Valaki
hez való hozzátartozásról szólt.) Ez a legelső döntés, a teremt
ményi mivolt beismerése aktualizálódik a keresztségkor. Ezért
születik újjá a keresztségben az ember.
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