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1.
Maga a beszélgetésben lét nem más , min t a helyes szó megtalálása
és a sokatmondó csend együttesen: ' megtalálni szó és csend arányát,
metsz éspontjait, mértéket tartani bennük és köztük: ez a kiinduló
pontja és meg tartója az igazi párbeszédnek. A nyelv a hallgatáson
alapul, de beszéd és szó tlanság (a szó vissza tartása/ megvonása)
kölcsönösen feltételezik és kiegészítik egymást. A nye lv és a hall
gatás közös határán akkor vagyunk, amikor akimondha tatlant pró
báljuk meg nevezni. Ez a kísérlet határhelyzetre - önmaga határ
helyzetére - irán yítja a figyelmet. A határhelyzetek az emberben a
létét meghalad óval va ló találkozását tudatosít ják: ilyenkor képes
lehet, bár csak időtöredékre, az őt meghalad ó vonzására és vonzá
sába n átlépni önmaga határát.

Ilyen határhelyzetnek nevezhető a beszélgetésben-lét helyzete is,
amely nem más, mint a felté telezett szerete tben-Iét szi tuációja,
amely a hangos szót ugyanúgy elfogadja, ahogy az t a hirtelen be
álló csöndet is, amikor 'angyal su han át szobán' . A beszélgetésben
lét nyelve így folyama tos, megszakítatlan ingás szó és csend között.
Mértéktar tása mellett mégis van egyfaj ta túlfűtött metaforiku sság
ebben a nyelvben, mely legszembetűnóbben a misztikusok m űvei

ben fedezhető fel.
Ezt a túlfűtöttséget a vallomástétel helyzete hívja elő, melyet ket

tősségek jellemeznek: a beszélő egy beszédben-létről tudósít (a
misztikus és Isten beszédben létéről) , miközben ő maga egy másik
beszédhelyzetben van (a misztikus és az olvasó helyzete, ak i felé
közvetíteni próbálja a transzcendens besz édhelyzetet): a misztiku s
(ellbesz élö tudja, hogy a kimondható nem elégséges élményé nek
közvetítéséhez, de a teljes hallgatás is lehetetlen róla; e kettősségek

közti résben talál rá arra a nyelvre, amely egybees ik a sze retet/sze
relem diskurzu sának nyelvével, és amelynek egyi k legismert ebb
példája az Énekek éneke, majd ezt követik - különböző módon - a
misztikusok írásai (Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitával kezdő

dően, Eckhart Mes ter, A tudatlanság felhője című mű ismeretlen szer
zője, Suso, Hildegard von Bingen, Angelus Silesius, Keresztes Szent
János, Avilai Szent Teréz és mások művein át egészen napjainkig).
Az a beszédhelyzet, amelyre a vallomástevők utalnak, kilép a min
dennapi beszédhelyzetekbó1 - a mindennapi szituációk fölé emel
kedik, ilyen módon a mindennapi, informális nyelv határát is túllépi.
A felfelé irányuló vertikalitás fontos jellemzője e művek nyelv hasz-
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nálatának, ahogy például Angelus Silesius írja: "Az ember Égre néz,
és földre néz az állat; / Ki kicsoda legyen: ennek nyomán kíválhat.'?

Ez a beszédmód nemcsak a szókincs megváltozását jelenti, és
a szószövedék metaforikus-szimbolikus átalakulását is egy min
dennapi nyelvhez képest, hanem a fecsegés háttérbe szorulását, és
a csend felerősödésétis. Más szavakkal: ebben a konfesszionális be
szédhelyzetben a profanitás nyelvét meghaladja a szakralitás nyel
ve. (E kifejezéseket az eliadi értelemben használom: nem feltétele
zem, hogy a nyelv ténylegesen felosztható lenne elkülönülőnyelvi
rétegekre vagy szintekre.) A beszélgetésbe kerüléshez érteni és
tudni kell azt a nyelvet, amelyet a beszélgetés megkíván, és for
dítva: a valódi beszélgetés maga felajánl egy nyelvet, amelynek
megértését megköveteli a beszélgetésben lévőktől. A szakralitás
nyelve - mely legközelebb a költői nyelvhez áll, nemcsak mert a
léthez legközelebb állót mondja ki, hanem mert harmonikus mér
téket állít a sorok és sorközök közé - rejtőzködóbb nyelv, mint a
profanitás nyelve, mivel rejtettet és rejtetten akar kimondani, vagyis
nemcsak a nyelv véletlenszerűségeiés elégtelenségei hozzák létre
a többértelműséget, hanem ehhez még egy szándék is csatlakozik.

Origenész írja, hogy a világ megismeréséhez több fokozaton ke
resztüllehet eljutni: az erkölcstan, a természettan a testi-érzéki
szinthez tartoznak, míg a szemlélődés, vagy szemlélődőmegisme
rés "az égi dolgok utáni szerelmet, az isteniek utáni vágyat éb
resztgeti a lélekben, arra tanítva, hogy a szeretet és szerelem útját
követve kell eljutnunk az Istennel való közösségbe"." Vélhetően

ezen a ponton fordul át a profanitás szakralitásba, és ez a nyelv
másképp-megszólalásában érhetőnyomon. Ez a másképp-megszó
lalás tud a saját különleges helyzetéről,és arról, hogy "mást mond,
mint amit mondani akar", ahogy Ricoeur írja a nyelv szimbolikus
funkcíójáről.'Ez a mondat azt is elismeri, hogy nem juthatunk el
egy konstans értelemhez vagy jelentéshez, hanem egy metaforikus
kifejezés értelmezése újabb metaforikus kifejezéssel történik, s így
mindig közelítés lehetséges, de megragadás nem. A negatív teoló
gia szövegei, írásai a végpontra jutás lehetetlenségét nyilvánvalóan
közlik. Eleve a kimondhatóság lehetetlenségébe helyezik alapjukat,
amennyiben állítják a leírt élmények közölhetetlenségét, amelynek
okát egy olyan nyelvben látják, amely nem létezik sem a verbali
tás, sem egyéb más megjeleníthetőségszintjén, csupán a szubjektív
élményszerűségéén.

Ahogy Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita írja: " ...minden dolog
jóságos oka bőbeszédűis meg szűkszavúis, s egyszersmind szótlan
is";5 Keresztes Szent János így fogalmaz: "Ostobaság volna azt
hinni, hogy a szeretetről és a misztikus belátásról szóló költemény
szavakkal magyarázható volna";6 Angelus Silesiusnál ezt olvashat
juk: "Csak úgy szólíthatod az öröklétü létet, / Ha elhagyod elóbb
az emberi beszédet."? A tudatlanság felhője című kis könyv ismeret
len szerzőjea következőképpen fejezi ki ezt a tapasztalatot: "Nem
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merném vállalni dadogó földi nyelvemmel, hogy Isten munkájáról
szóljak. Röviden: ha merném se tenném meg."! A leírás ezért "he
lyettesítőnyelvvel" történik, melyet'a szakralitás nyelve' kifejezés
sel jelölök, s amely - feltételezésem szerint - a költői nyelvvel
érintkezik és tart szoros kapcsolatot. Mindkettő a 'vágy nyelvének'
is nevezhető.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha közölhetetlen egy tapasztalat,
akkor miért győzi le a közlés vágya a közlésképtelenségét? A kér
dés - nyilvánvalóan - nem válaszolható meg kimerítőenés meg
nyugtatóan, csak felajánlja néhány lehetőség elgondolását. A leg
szembetűnőbben az ember és az emberi nyelv határaira irányítja rá
a figyelmet, és egy olyan nyelvre, amely nemlétével van, pontosab
ban nem a megszokotthoz hasonlóan van (létezik), s ezért tűnik

'nem-létezőnek'hozzá viszonyítva. Egyben rákényszeríti a meg
szokottat (mindennapit), hogy teremtse meg önmagából e rajta
kívül lévő, de vele érintkező kimondhatóságát. Mindezt úgy kí
vánja megtenni, hogy közben a kimondhatatlan nyelve ne tűnjön el,
de áttetszőenbenne legyen a kimondottban. Ilyen módon a taga
dás nyelvének és a beszédben-lét nyelvének összekapcsolásat te
remtik meg a misztikusok szövegei. " ... minden állítást Róla kell ál
lítani és kimondani, aki minden dolog oka; de mert minden fölött áll,
még sajátosabban mindezt tagadni kell... "9 A tagadás mindig a hiány
felé fordít, "és a hiány az, amelyik tolakodóbb és feltűnőbb a meg
szokott megbízható létezésével szemben".'? Ehhez hasonlóan a mű
alkotás is hiányt teremt ('éreztet') maga körül és befogadójában, ez a
hiány kapcsolódik össze az "ünnepélyes hallgatással", s így - csend
ként -lesz ereje kivívni az értelmezésére irányuló kísérleteket. Ilyen
értelemben minden szöveg "misztikus szöveg", mely - kisebb vagy
nagyobb mértékben -létrehozza sajátos értelmezői nyelvét, és a
szakralitás nyelvét alkalmazza, amely felfedi - Iser kifejezésével
élve - saját 'kitöltetlen vagy üres helyeit'."

Nem mellékes az sem, hogy e szövegek hangsúlyozottan fenn
tartják a hallgatás lehetőségét, illetve annak a kérdésnek a nyitott
ságát, hogy a beszéddel vagy a hallgatással lehetséges-e többet
mondanunk; illetve hogy e kettő elválaszthatatlan, mellérendelt vi
szonyban van egymással. A kettő közti egyensúly megtalálásakor
lényeges átgondolni, hogy bár vannak élmények, melyek nem disz
kurzusképesek, de ezek nem hatalmaskodnak el a közölhető élmé
nyek felett. Erről Northrop Frye - elismerve, hogy "a gyanú állan
dóan felmerül, hogy a nyelv elrejt, elfed valamit" - így ír: "Amiatt,
hogy a nyelv gyakran hajlamos hamis nyomra terelni bennünket,
egyes vallási hagyományok kultuszt csinálnak a szótlanságból, egé
szen odáig, hogy garmadával születnek könyvek arról, hogya
nyelv tökéletesen alkalmatlan a valóságos tapasztalatok közvetíté
sére."12 Ugyanilyen szélsőség lenne az is, ha csak a vérbalizálható
tapasztalatok valóságát/valóságosságát ismernénk el.
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Felmerülő kérdés, hogy tágabban a művészet, szűkebben az iro
dalom nyelve az egyes korszakokban mennyiben tudta és tudja
megtalálni a kimondás és kimondatlanság (harmonikus) arányát, s
mennyiben képesek a mindennapi diszkurzusok a fecsegést eluta
sítani a kimondás és hallgatás mértékéhez való igazodással. Vajon
lehet-e, hogya huszadik század elejétől kezdve a fecsegés, a lé
nyegtelen és a lényegtelenről szóló beszéd vette át a hatalmat, és
kiszorította mind a helyénvaló hallgatást, mind a valódi szókimon
dást? Vannak közös és egyéni élmények, melyekre a beszéd im
propriusnak tűnik, de a művészeti alkotások létrehozói - köztük
például a 'a sorközök költészete' - képes ezeket megszólaltatni.
A misztikusok és a költészeti alkotások textusai folyamatosan arra
tesznek kísérletet, hogy az élményekhez a helyénvaló és arányos
megszólalást inegtalálják. Hogy mennyire működika(z el)hallgatás
kényszere és mennyire a kimondásé, ezt nemcsak egy adott kor
szak rejtett/ki nem mondott szabályai és struktúrái alakítják, ha
nem maguk a szerzők is.

2.
A misztikusok nyelve rejtőzködőnyelv: a misztikus tapasztalat in
dividuális, kizáró, rejtélyes, amely szerint Isten rejtettségben és ma
gányban nyilatkozik meg, s ezért az erről szóló beszéd is magán vi
seli a rejtettség nyomát. A keresztény misztikában a csend (amely
ha vággyal teli, üresség és hiány, de teljesség és telítettség a teremtő

és teremtett közti beszédben) nyelv, amelyhez más nyelv nem jut
hat el. A szemlélődésnek ez a szintje "diszkurzusképtelen", de az
erről való híradás kényszere megteremt egy nyelvet, melyet - jobb
híján - szakrális nyelvnek neveztünk el. Ez a nyelv részben a ta
gadás nyelve, részben a beszélgetésben-lenni nyelve.

Frank C. Happold" a misztikus tapasztalat különböző típusait
írja le; ezek közül kettő kapcsolódik a csend élményéhez: az egyik
a tudás és megértés misztikuma, a másik a szeretet és az egyesülés
misztikuma. A tudás és megértés misztikuma az Egész megértésére
törekszik, hogy az univerzum titkát ne részlegességében, hanem
teljességében érthesse meg. Így Istennek valamifajta tapasztalati
megértésére törekszik az intellektuális intuíció, vagy a kötetlen
szemlélődéssegítségével. A szeretet és egyesülés misztikuma nem
csak egyoldalú emberi vágyat jelent, hanem kölcsönös vonzaimat
és keresést Isten és ember között. Ez a két, egymást kiegészítő ta
pasztalat kétféle belső késztetéssel vagy kényszerrel kapcsolatos.
Az egyik az, amelyik az embert az individualizáció és az elkülö
nülés felé ösztönzi, a másik pedig épp az én magányosságát akarja
megszüntetni azáltal, hogy feltételez valami én-t meghaladót. Az
ember bár a legindividuálisabb létező, mégis ő az, aki leginkább ké
pes a megosztottságra és a mindenben való részvétre és részesülés
re. Nem, vagy alig képes önszeretetét feladni, de vágyakozik arra,
hogyegyesüljön valamivel, amit önmagához tartozónak érez, de
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amitől mégis elválasztott. Ennek az elválasztottságnak a megszün
tetésére törekszik egy nyelv megteremtésével is, mely közvetítést
jelent önmaga és az őt meghaladó között.

Hogyan, milyen eszközökkel közvetíti a szó a hallgatást ezekben
az írásokban? Pszeudo-Dionüsziosz Areopagita Misztikus teológiája
és Keresztes Szent János A lélek éneke című műve mutatja meg leg
inkább azt a retorikai eszközt, mely egyrészt a kizáró sem-sem szer
kezettel él: állít és egyben vissza is vonja ezt az állítást az állítás ta
gadásával; másrészt bármely állítást elfogadhatónak vél, így
relativizálja azt. "Ismét felfelé haladva azt mondjuk, hogy nem is
lélek, nem is szellem; és sem képzelete, sem vélekedése, sem ér
telme, sem esze nincsen; nem is értelem vagy ész, nem is mondható
ki, nem is gondolható el";14 (vagy: "Színed látnom végre engedd, /
meghalok, hogy nem halok meg"15). Ez a megsemmisítő állítás el
bizonytalanítást hoz létre, amely így megjeleníti akimondhatatlant
a szöveg terében. A tagadások és állítások közti hiány teszi jelenle
vővé a még odakívánkozót, amely még nem tudta előhívni saját
szavait. E kettős kizárás (sem/sem) a részesülés (is/is) beszédfor
májával egészül ki, ezáltal mozdítja ki a nyelvadottságába vetett
hitet, és egyfajta hiánynak ad helyet, mely nem beszéddel, hanem
hallgatással, vagy a hallgatás megnevezéseinek beszédtöredékei
vel tölthető ki. Ezekben a beszédtöredékekben találkozik és azono
sul a beszélgetésben-lét nyelve a szeretet nyelvével: "Ezért, amikor
a szeretetről olvasol, vedd úgy, mintha a szerelemről szólna, és ne
törődj a szavakkal, hiszen mindkettóben ugyanaz az erény nyilvá
nul meg."16 Ez a nyelv a felszólítás és a jó értelemben vett parancs
nyelve, melyben a tapintat, az emlékezés, a mérték és a távolság
tartás is megmutatkozik. Ez az alapja a sensus communisnak, me
lyet Gadamer Oetingert idézve ír le: "Isten jelenvalósága magában
az életben áll, ebben a 'közös érzékben', mely minden embert meg
különböztet minden holttól- Oetinger nem véletlenül említi a po
lipot és a tengeri csillagot, amelyek, bármennyire is szétszabdalják
őket, új egyedekké regenerálódnak. Az emberben ugyanez az isteni
erő működik... "17

A 'vágy nyelve' sajátos nyelv; különös (nyelvíjáték, néma tudás,
mely adakozás és megvonás, titok és feltárulkozás, beszéd és hall
gatás rései között keres helyet/keresi a helyét, és ekképpen irányítja
a figyelmet a hétköznapi tárgyiasságon és a mindennapi léten túl
mutató bizonyosságára.
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