
Egy Kapcsolat
margójára és azon túl
„Micsoda csönd, ha itt vagy. Micsoda
pokoli csönd.
Ülsz és ülök.
Vesztesz és veszitek.”

Négy évtizede visszhangzik Pilinszky János Kapcsolat (1974) című
versében két ember találkozásának tartalmas és végeérhetetlen
csöndje. Ezt a verset az alábbiakban — némileg szokatlan módon —
a daseinanalízis1 látásmódja alapján szeretném megközelíteni. Szá-
momra Pilinszky fent idézett műve a személyközi kapcsolatok fe-
nomenológiájának, illetve a társadalmi fenomenológiának2 is az
egyik példaértékű irodalmi bizonyítéka, ezért az említett irányza-
tok szintén fontos részét képezik majd elemzésemnek.

Képzeljük magunk elé ezt a különös helyzetet. Ketten ülnek egy-
más mellett, talán egymással szemben. Úgy tűnik, nagyon távol van-
nak egymástól, mégis a lehető legközelebb kerülnek ahhoz, hogy
megszakítsák a mozdulatlan hallgatás időtlen folyamatát, de erre a
felszabadító lépésre valójában soha nem kerül sor. A költemény sze-
replőinek „itt és most”-ja mintha mégis e remélt váratlanságnak, a
megszólalás potenciáljának implicit mozzanatát hordozná, és meg-
próbálná előkészíteni mindazt, ami a tudatosság vagy a kimondás
számára még nem hozzáférhető, de a következő momentum talán
már a változás tapasztalatát tartogatja számukra. Azonban az olvasó
elővételezett elképzelése a „történet” befejezését illetően csupán ér-
zéki csalódás, mert az együtt-lét drámai íve egy ponton megreked, de
csöndje tovább lopózik és kifeszíti az együtt-lét jelen idejét, ahol az
idő megállását érzékeljük és mégis az elmúlás gondolatával találko-
zunk: „Vesztesz és veszítek.” Hogy pontosan mit, azt egyelőre nem
tudhatjuk. Időt biztosan (hacsak nem rendeztek kártyapartit az adott
felek)… Mindenestre a továbbiakban arra a kérdésre keresem majd
a választ gondolatkísérleteimmel, hogy vajon mi történhet/történ-
hetett (volna) a versben élő emberek között. Milyen zavarok, problé-
mák jellemezhetik ezt a különös viszonyt, ezt a már-már idegtépő és
kibírhatatlan állapotot — ami azt sugallja, hogy valami nincs rend-
ben, hogy a fennálló helyzet „nem normális” közöttük — tekintettel
az ittlét alapsajátosságára: az együttlét tényezőire.

A költő a címadással jelzi, hogy noha a csönd „polgárjogot nyert”
és a „szólás szabadságát” kapta a költeményben, mégsem annak sze-
repére kíván hangsúlyt helyezni, ugyanakkor a megrajzolt „csend-
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életnek” továbbra is fontos kelléke marad. Pilinszky néhány esszéjé-
ben központi motívum a csönd, mint a teremtő és teremtett közötti
kapcsolat; az imádkozás, illetve az alkotás némasággal megszentelt
aktív-pozitív közege.3 A csönd jelenségét valamennyiszer vallásos-
teo lógiai kontextusba helyezi és a krisztusi szenvedéstörténettel hozza
összefüggésbe. Schein Gábor tanulmányában rámutat az esszék és a
versek csöndhöz való viszonyának eltéréseire, miszerint „az esszék
némiképp mást tudnak a csend kommunikativitásáról, mint a ver-
sek”.4 Az Apokrifban például „a meghiúsult kommunikáció csend-
jével” találkozunk. Ezzel szemben az esszékben szereplő csönd ho-
mogénebb aspektusára figyelhetünk fel. Schein Gábor meglátását
kiegészítve úgy gondolom, hogy a két műnemben egy további meg-
különböztetés tehető: mintha a versekben felszínre törő rezignált,
nyugtalan és elmagányosodott csöndet vigasztalni, biztatni próbálná
az esszék reményteljesebb és szelídebb csöndje. „[E]gyetlen óriás ütés
/ a hold. Halálos csönd a magja.” (Félmúlt), „Valahol rettenetes csönd
van. / Effele gravitálunk.” (Hommage à Isaac Newton), „E rettenetes
csönd se elegendő / egyetlen élőt elnémítani.” (Senkiföldjén), „a csend
törékeny és üres, / a rét határokat keres.” (Őszi vázlat), „A csenden át
halálhajó / dudája sír a víz alól” (Anyám), „Oly szomorú a város
csendje, / mint a halál temetőkertje.” (Aranymadár), „Kilép a többiek
közűl, / megáll a kockacsendben, / mint vetített kép hunyorog / rab-
ruha és fegyencfej.” (Ravensbrücki passió), „Fésülködöl a fényes csend-
ben, / a félmultnál is éberebb tükörben. / Fésülködöl tükrödben szót-
lan, / akár egy üvegkoporsóban.” (Félmúlt). Mind a versekben, mind
az esszékben kimondatik és különböző módon fakad fel egy bizonyos
hangoltság, pedig „csak” a csöndről beszélünk egyetlen életműn belül,
és beláthatjuk, hogy életünk „csönd-által-hangolt” pillanatainak meg-
számlálhatatlan formája létezik.

Heidegger a pszichológiával szemben nem érzésekről és affektusokról
beszél, hanem hangulatokról és hangoltságról.5 A hangulat nem belőlünk
fakad, mint egy ösztönös impulzus vagy érzés, a hangulat nem a test
önaffekciójának terméke, sokkal inkább arról van szó, hogy a hangu-
lat ránk tör, mint egy idegen hatalom bekebelez minket. A hangulatok
atmoszférája állandóan változik-áramlik az időben, Heidegger szerint
még a „hangulattalanság” állapota is egy hangulat, képtelenek vagyunk
kitörni a hangulatok aurájából. Bizonyos alaphangulatok vagy han-
goltságok pedig speciális jelentőséggel bírnak. A szorongás vagy a mély
unalom hangulatai mintegy áthangolják és az elfeledett autentikus Lét
irányába terelik az egzisztenciát. Úgy gondolom, Pilinszky művei-
ben is szemtanúi lehetünk egy ilyen speciális áthangolódásnak a
csönd-hangulataira vonatkozóan. Mintha a mindennapok egysze-
rű csöndjén át a bonyodalmasabb metafizikai csönd irányába ten-
ne lépéseket. Nézzük, hogy Hei degger hogyan vélekedik a csönd-
ről, továbbá milyen összefüggés lehet a csönd és a némaság között?

„Mi a csönd? Semmiképpen sem csupán némaság. (…) A nyelv
beszél mint a csönd harangja. (…) A csönd harangja nem emberi.

3„…imádkozni annyi, mint
eljutni Isten csöndjébe,
abba a néma közegbe,

amely ugyanakkor a
tiszta beszéd Isten és
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Ezzel szemben az emberi az ő lényegében nyelvi. A most megneve-
zett szó »nyelvi«, azt mondja itt: a nyelv beszédéből történik. Az így
keletkezett, az emberi lényeget a nyelven keresztül hordozta önma-
gában, hogy a nyelv lényegének, a csönd harangzúgásának tulajdo-
nává váljon. (…) Amíg az emberek a csönd harangzúgásában hall-
ják, képesek a halandók a hangzó beszéd felmutatás(á)ra. A halandó
beszéd megnevező hívás, a dolgok és a világ jönni-hívása az elkü-
lönülés korlátozottságából.”6

Az idézetből kivehető egy fontos megkülönböztetés; először is Hei-
 degger a némaságot és a csöndet elhatárolja egymástól, másodszor
pedig, a beszédnek két nemét különíti el: a nyelv beszédét és az em-
berit. A nyelvben működő „beszéd” sokkal eredendőbb, mint maga
a hétköznapi értelemben vett beszéd, és nem is redukálható arra. Mi
a csönd? Azt mondja: a csönd nem némaság. A nyelv a csönd harangja
által képes megjelenni a világban, ami az élők számára hordoz je-
lentést. Holger Helting, Heidegger nyelvanalízise kapcsán megjegyzi,
hogy a „ge” előtag az egybegyűjtésre utal: a harangzúgás [Geläut] hívó
szava összegyűjti a létezőket a világra való nyitottságra.7 Megszó-
lítja őket és a hallgatóknak/létezőknek a csend jelenlétéből fakadó,
feléjük irányuló elvárásra „kell” válaszolniuk; egy hívásra, és a „kell”-t
ebben az értelemben nem imperatívuszként, hanem lehetőségként
„kell” megérteniük, mert ez a felhívás nem olyasvalami, ami han-
gos-önkénnyel nyilvánítja ki igényeit. Csönd, üresség, végesség, ha-
lálszorongás — mind olyan egymásba olvadó fenomének, melyek
egy eredendő nyitottságban tárulkozhatnak fel és önreflexióra
kényszerítik a létezőket. A halálhoz viszonyuló létünk értelemkeresése
elragadhat bennünket, kizökkenthet a megszokott hétköznapok rit-
musából. De nem csupán a lét értelmére irányuló hangoltságok, ha-
nem az én–te viszonyokban felismert jelentés vagy tapasztalat is egy-
szer és mindenkorra megváltoztathatja a világhoz, önmagunkhoz
és a másikhoz való viszonyunkat. A másikkal és a Léttel szembeni
nyitottság mintha egy tőről fakadna, mintha mindkettő a megszentelt
csönd — az elrejtett jelentés — homályából bukkanna elő. Ez a je-
lentés megnyilvánítja magát bennünk, akkor is, ha nem figyelünk
rá, ha elterelő hadjáratot folytatunk ellene; önmagunkkal szemben.

Eddig annak az eredendő tapasztalatnak a forrását vizsgáltam, ami
a nyelv mögött rejtőzött, és amely elsősorban az egyedi létező és a lét
kapcsolatára irányult. A következőkben már az együttlét alapjaira és
a létezők közötti beszédre koncentrálok. Heidegger számára a világ-
ban való eredendő megjelenésünk és ittlétünk elgondolhatatlan a má-
sik nélkül, a jelenvalólét mindig együtt-lét. Lévinasnál a beszéd, illet-
ve a feleletadás gesztusa etikai üzenettel bír, szemben a Létre való
nyitottság felhívásával. Míg a „csönd harangja” egy lehetőséget kínál
a nyitottságra, addig a másik jelenléte nem hagy más választást, mint-
hogy szólásra kötelez: „Ha jelen van valaki, nehéz hallgatnunk. A hall-
gatás nehézségének végső alapja abban rejlik, hogy a mondásnak,
függetlenül attól, amit mondunk, önálló jelentése van. Valamiről be-
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szélnünk kell a másikkal: az esőről, a szép időről — mindegy, hogy mi-
ről, de beszélnünk kell vele, felelnünk neki s egyúttal felelnünk érte.”8

Valamiről beszélni „kell” a másikkal? Mégis hogyan értelmezzük egé-
szen pontosan Lévinas szavait? Miféle újabb „kell”-ről van itt szó? Egyál-
talán, mi értelme van annak, hogy beszélgetni kezdjünk a másikkal,
ha a megszólítás, a felelet, vagy a másikhoz való odafordulás csupán
egy felszínes időzést ígér, vagy éppen egy (udvarias) elutasítást? Van-
nak az egyszeri létezésen belül olyan váratlan és egyszeri találkozá-
sok, amik nem enged(het)nek többet annál, mint amennyit a körül-
mények és a konvenciók magukban hordoznak. Néha sajnáljuk,
néha egyáltalán nem, és néha nem is gondolkozunk rajta. Távolsági
vonatokon tapasztalhatunk ilyet, amikor az ember megnyitna valamit,
de tudja, hogy nem mélyítheti tovább. Ekkor önmagába fordul és kér-
déseket intéz magához. Aztán egy végtelenül idegen arcot lát, akinek
közvetlen tekintete egy tőle mérhetetlen távoli, hűvös és zárt világot
sejtet. Mitévő legyen? Heidegger e tanácstalanoknak azt mondaná, hogy
ő maga tegye nyitottá a másikat.9 Emberünk megszívleli a mondot-
takat és ígéretet tesz, hogy így fog tenni, de a szíve mélyén talán va-
lójában a kétség és a félelem pecsétjét viseli. És a vonat már robog
is tovább nélküle, anélkül, hogy Heidegger vagy Lévinas szelleme
megszállta vagy egyáltalán utolérte volna. A kétséghez hozzá kell ten-
nem, hogy Heidegger fentebb vázolt gondolatai részben a daseinanalízis
irányzatán belül nyerhetik el jelentésüket, melynek célja, hogy a hei-
 deggeri tanokra támaszkodva felmutassa a terápiás kapcsolat filo-
zófiai alapjait. Ám ha a terápiás kapcsolatra úgy tekintünk, mint „a
mindennapi élet etikájának prototípusára”, ahol is a másik ember él-
ményeinek átélése, végtelen másságának megközelítése és megér-
tése, elfogadása történik, s amely teret nyitottság, bizalom és empátia
jellemez, akkor azt mondhatom, hogy a terápiás kapcsolat vizsgá-
lata talán adalékokat szolgáltathat az egyszerű, mindennapi élet szá-
mára is. A terápiás esettanulmányok fenomenológiájában életközeli
tapasztalatokat fedezhetünk fel, és maga a mindennapi élet is gyak-
ran pszichologizálással terhelt. (Az elmondottak felvetik a felelősség-
etika és a pszichoterápiás diskurzus kapcsolatának problematikáját is,
melynek a vizsgálata azonban nem célja ennek az írásnak.)

Holger Helting, Heidegger Adalékok a filozófiához című munkája
alapján jegyzi meg, hogy az istennel vagy az istenivel folytatott pár-
beszédet az emberek közötti beszéd teszi lehetővé, és nincs olyan
isten, aki az ember helyett ezt megtenné. Az embernek saját magának
kell a beszélgetésben megnyitnia a saját létét, hogy „valamiféle” iste-
nit képes legyen megtapasztalni és fölfogni: „Milyen keveset tudunk
arról, hogy isten a lét igazságának megalapítására, és az ember itt-
létbe történő ugrására vár. Úgy tűnik, mintha e helyett az embereknek
kellene az istenre várnia. És talán ez a legmélységesebb istenhiány
legveszélyesebb formája…”10

Filozófiai elméletek nélkül is tisztában vagyunk azzal az egyszerű
ténnyel, hogy az emberi kapcsolatok égető feltétele a nyitottság, mely-
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nek medre a beszéd. A nyitottság egyszerre lenni hagyás is, amiben a
másikat hagyjuk feltárulkozni, megmutatkozni önmaga ként a maga
természetes módján. Pilinszky versében, legnagyobb sajnálatunkra
(vagy éppen örömünkre?) a párbeszéd elmarad, de az arra való igény
az elmulasztott lehetőség jegyében fogalmazódik újra és a lírai én egy
visszafelé irányuló mozgással hozza lendületbe a „csendélet” affek-
tív mozdulatlanságát. A háttérben eddig láthatatlan erők mozdul-
nak, mint egy színpadon, de a megszólított tovább ra is rejtve marad.

Magától értetődő, hogy nem tudunk többet a két fél megélt élmé-
nyéről, mint amennyit a lírai én tudni enged, hiszen az élmény nem
vihető át egy az egyben a másik elméjébe, a megosztás csupán rész-
leges. Pilinszky művében a megszólaló saját hiány-élményét mégis a
másikba vetíti át, ugyanannak a belső állapotnak a birtokosaként tün-
teti fel. Azt mondja: „vesztesz”. Itt feltehetjük a társadalmi fenome-
nológia egyik releváns kérdését: honnan tudja az egyik fél, hogy mit
érez a másik? Laing szerint a másik ember érzéseinek és gondolatai-
 nak kikövetkeztetésére nem adhat szilárd alapot a másik ember vi-
selkedése vagy bármiféle megnyilvánulása.11 Laing kételkedik abban,
hogy a viselkedési megnyilvánulások hiánytalanul kirajzolnák a meg-
értés és az érthetőség térképét. Lainggel szemben a kortárs pszicho-
analitikus Stern a fenomenológia és a kognitív pszichológia eszköz-
tárait bevetve viszont megállapítja, hogy a gesztusok önkéntelenül is
összehangolódnak a személyközi tapasztalatban, és ideális esetben a
megértés implicit horizontját alakítják ki; úgy tűnik már azelőtt em-
patikus kapcsolatba lépünk valakivel, még mielőtt verbálisan reflek-
tálnánk az együttlét meghittségére. Bensőségesség, frusztráció és meg-
őrülés — a személyközi kapcsolatok megannyi hullámhegye és
hullámvölgye játékba hozható tudatosan vagy tudattalanul. Stern
idegtudományi bizonyítékokkal (tükörneuron és adaptív oszcillátorok)
alátámasztva fejti ki álláspontját, mely szerint velünk született ké-
pességek révén szinte azonnal felfogjuk mások intencióit és visz-
szatükrözzük — részben átéljük — belső tapasztalataikat.12 Anélkül,
hogy kétségbe vonnám Stern (fejlődéspszichológiai) meglátásait, saj-
nos továbbra is számolhatunk a tévedés és félreértés alternatívájával. Hi-
szen hiába rendelkezem a legkifinomultabb velem született és tanult
adottságokkal a másik vagy a környezetem megfigyelésére vonat-
kozóan, hiába tökéletesítettem a percepcióm, a gesztusok jelentéseit
magamban, magamból kiindulva kódolom. Végső soron csak a saját
sémáim13 tükörtermébe állítom a másikat, és ezek a tükrök gyakran tor-
zítanak, vagy éppen a másik úgy áll eléjük, hogy ne pillanthassam meg
igazi arcát. Stern körültekintően felhívja figyelmünket, hogy „az in-
tuícióinkat majd valamennyire ellenőriznünk és módosítanunk kell”,
miközben a másik érzéseire/gondolataira reflektálunk, de vajon mi
történik akkor, ha a sémáink folyamatos változtatásával éppen az el-
lenkező hatást érjük el? Abban a hitben ringatjuk magunkat, hogy al-
kalmazkodtunk a másikhoz és megértettük legféltettebb titkát is, de
hirtelen észre sem vesszük, hogy már nem is a másik elméjét-él-

11„Én látom, hogy te
hogyan viselkedsz, s te is
látod, én hogyan viselke-
dem. De azt nem tudha-

tom, és soha nem is
fogom megtudni, hogy

miközben én hatok rád, te
milyen élményt élsz át,

miképpen nem tudhatod
te sem, hogy te milyen

vagy az én tapasztalatai-
mon átszűrve. (…) Az

élményedet nem élem át,
de azt igen, hogy neked

is van élményed. Sőt, át-
élem azt is, hogy valami-
képpen megtapasztalsz

engem.” Ronald David
Laing: Az élmény politi-

kája — Az édenkert ma-
dara. (Ford. Árokszállásy
Zoltán.) KönyvFakasztó,
Budapest, 2007, 12–13.

12„Képesek vagyunk a
saját bőrünkben maradva
»olvasni« mások szándé-
kait és érezni az érzéseit.
Nem valamiféle misztikus

úton, hanem úgy, hogy
látjuk arcukat, mozgásu-
kat, testtartásukat, érez-
zük a hangjuk színét és

észrevesszük viselkedé-
sük összefüggéseit. Sőt,
ezt a »gondolatolvasást«
képesek vagyunk nagyon

jó hatásfokkal végezni,
meg akkor is, ha az intuí-
cióinkat majd valameny-

nyire ellenőriznünk és
módosítanunk kell.”

Daniel N. Stern: A jelen
pillanat — Mikroanalízis a
pszichoterápiában. (Ford.

Büti Etelka.) Animula,
Budapest, 2004, 66.
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ményvilágát tükrözzük, hanem csupán saját tudatunk zárt termeiben
bolyongunk. Laing, Kierkegaard nyomán, szintén felveti a fenti
problémát a hiperreflexió fogalma segítségével. A hiperreflexió egy fo-
lyamatos önreflexió, mely ugyan a másikat célozza meg, de a meg-
tévesztés és a félreértés fenoménjei miatt a reflektáló előbb-utóbb le-
het, hogy saját fájdalmainak, esetleg a korábban elszenvedett
csalódásainak elátkozott kastélyába érkezik vissza. E reflexió odáig
fokozódhat, hogy az ember, akit a másik végtelen másságának meg-
ismerése hajt, nem csupán a másiktól, hanem magától az élettől és a
világtól is elszakadhat-elidegenedhet; önmagát talán már nem is érzi
személynek, a világ pedig kiüresedett, érzelmektől mentes, elnehezült
látszattá változik szemében. A hiperreflexió tehát meggátolja a másik-
hoz való viszonyulás természetes folyamatát, és a spontaneitás ve-
szélybe kerülhet. Kierkegaard, mint a lélek doktora, maga is óvatos-
ságra int: „Ebből a szempontból különösen nehéz megfigyeléseket
végezni. Kiváltképp ott kell óvatosan eljárni, ahol az orvosok is elő-
vigyázatosak: a pulzust mindig úgy tapintsuk ki, hogy előzőleg bi-
zonyosodjunk meg afelől, hogy nem a saját szívverésünket érezzük-
e a páciensé helyett; éppúgy ügyelni kell arra is, hogy a mozdulat, amit
az ember felfedez, nehogy abból a nyugtalanságból származzon, amit
a megfigyelés okoz a megfigyelőnek.”14

Úgy látszik, hogy a pszichológia és a fenomenológia sem tud telje-
sen leszámolni a külső–belső közötti szakadék paradoxonával, és ki-
derül, hogy a személyközi kapcsolatok fenomenológiája magában
hordozza akár a megőrülés veszélyét is. Laing számtalanszor hangsú-
lyozza, hogy a szkizofrén széttöredezettség és identitásvesztés elsőd-
leges forrása az én–te viszony zavaraiban, Stern nyelvén fogalmazva:
a tükrözés és összehangolódás kisiklásaiban rejlik. A személyköziség
tere olykor csatatérnek vagy „halálmezőnek” látszik, és a játékosok
nem a meghittség lehetőségét látják benne elsősorban, hanem identi-
tásuk veszélyeztetettségét és szabadságuk elvesztését. Sürgető kér-
désként adódik, hogy mi vethet véget ennek az őrületnek? Egyetlen
megoldás maradt: a Másik. Egyedül a Másik éber tekintete és értünk
vállalt felelőssége menthet ki az őrület sodrásából, aki annyit mond
csupán: „nem hagylak magadra”, vagy ennyit: „nem tudom, miről
beszélsz” — ezzel megkérdőjelezve a vele kapcsolatos élményeinket,
és játékos mosolyával egy csapásra eloszlat bennünk minden gya-
nakvást.15 De a játéknak egyszer véget kell érnie.

Még nem ejtettem szót a zárkózottságról, mely az én–másik vi-
szony szempontjából mindig releváns, és Pilinszky versében is tet-
ten érhető. A csönd fenoménje után a következőkben a zárkózottság
fenoménjét vizsgálom meg, ezúttal Kierkegaard gondolatainak se-
gítségével. A zárkózottsággal Kierkegaard többek között A szorongás
fogalmában foglalkozik. Értelmezésem szerint a filozófus a zárkó-
zottságot mint egyfajta személyiségvonást a démoni16 embertípusba
sorolja, e biblikus eredetű megjelölést használja azokra az egyé-
nekre, akik a jótól (lehetőségtől) való szorongásuk17 következtében

13„A sematizmus elsősor-
ban filozófiai probléma.
Kant esetében sémák,
Husserl filozófiájában

típusok, Merleau-Ponty-
nál pedig a test médiuma
azok, amelyek tapaszta-

lataink láthatatlan
előrajzolatát alkothatják.

De pszichológiai értelem-
ben beszélhetünk »ér-

zelmi sematizácóról« is,
a komplexusok, tárgykap-

csolati problémák egy a-
ránt befolyásolhatják lá-

tásmódunkat és hangulati
életünket.” Horváth Lajos:
Affektív és figurális sema-
tizmus Jung pszichológiá-

jában — Az archetípus
fogalmának fenomenoló-

giai olvasata. Imago,
2012/3. 83–96., 84.

14Kierke gaard:
A szorongás fogalma.

(Ford. Rácz Péter.) Gön-
cöl, Budapest, 1993, 84.

15Az élmény tagadásáról
bővebben Laing ír az

idézett művében; 29–33.

16„A démoni olyan
szabadságnélküliség
[Ufrihed, Unfreiheit],
amely magába akar

zárkózni. (…) A démoni a
zárkózott és az önkénte-

lenül megnyilvánuló.”
Kierkegaard: i. m. 145.

17A szorongás fogalmában
Kierkegaard kétféle szo-

rongásról beszél: a rossz-
tól és a jótól való szoron-

gásról. Az előbbinél az
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vesztették el szabadságukat és nyitottságukat. Kierkegaard megle-
hetősen éles kritikával illeti őket: ezek az emberek gyakorta kiszá-
míthatatlanok, ezért a váratlanságukról ismerszenek meg, noha
minden emberben van egy kevés ebből a vonásból, mégis nagyon
sokféle színben tűnnek fel és nehezen válnak áttetszővé a másik
számára. Következetlen lényegükből fakadóan ők nem vihetők bele
semmiféle meghitt maradandó együtt-létbe, olykor mégis a meg-
hittség látszatát keltik. Nem közlékenyek, nem törekszenek kom-
munikációra, tudatosan megfosztják magukat a kimondás lehető-
ségétől — a szavaktól, melyek fölszabadítanák őket bűneik és
terheik alól —, de ha meg is nyilvánulnak, sohasem önként. A zár-
kózott ember tehát inkább kitart a hallgatás mellett, és a csend ha-
rangjának zúgásában sem hallja meg az eredendő nyitottság hívását.
A szabadság és a nyitottság ezzel szemben — ahogyan Heidegger-
nél és Lévinasnál is láttuk — mindig kommunikatív, képes kér-
dezni, megszólítani, játszani, dönteni, cselekedni. Kierkegaard szerint
„az egyetlen, ami a zárkózottságot rá tudja bírni, hogy megszólal-
jon, az vagy egy hatalmasabb démon (…), vagy a jó, amely abszo-
lút képes hallgatni”.18 Előbb a nyitottságon keresztül próbáltunk el-
jutni az egyik lélektől a másikig, amihez némi türelem is szükséges.
De mi történik akkor, ha két megrögzött elzárkózó találkozik egy-
mással? Kierkegaard érzékletesen tudja megragadni ezt a minden-
napi jelenséget, amely mégis kivételes, hiszen ha az ember szóba
akarja hozni, valahogy képtelen közelebbi meghatározásokkal élni
a démoni személy megtapasztalását illetően.19 Ha pontos képet sze-
retnénk nyerni, akkor a „démonokat” kellene megkérdezni, ami
eleve elvetélt ötlet, hiszen tudjuk, hogy nem hajlandóak megnyil-
vánulni. Interpretációnk így hiányos marad, mert a démonikus
szempontja elvész a hallgatása által, és homály fedi addig, míg föl
nem tűnik a színen egy erősebb démon vagy a korábban megneve-
zett „jó”, aki türelemmel és alázattal, tekintete jóságos hatalmával
fogja szóra bírni a hallgatót. 

Az öröm mindig közlékeny, ám ami zárkózott, az valami mély szo-
morúság is lehet. Pilinszky versében nem történik szellemtelen fecse-
gés, szóra nem tudja bírni egyik a másikat, de a lírai én hiányérzetről
ad hírt és nem a konok hallgatás szerepében áll. A kierkegaardi zár-
kózottságon keresztül próbáltam közelebbi képet nyerni e kapcsolat-
ról, de látnunk kell, hogy a költeményben egy másfajta együtt-lét kör-
vonalazódik, melyben ott lüktet a lelkiismeret hangja, és mintha
valamilyen csodás módon azt mondanák egy egymást megértő és
egybevérző összeolvadásban: „veszítettünk mindketten és adósai ma-
radtunk egymásnak, de a következő pillanat már mást ígér”. Vagy
mindez csupán egy újabb érzéki csalódás és a csönd még tart.

egyén képes megbánni
elkövetett bűneit, de kevés

benne az erő, hogy ellent
álljon a különböző

kísértésnek, ezért szoron-
gása rossztól való

szorongásként definiálha-
tó. Az utóbbinál viszont
arról van szó, hogy az
egyén nem hajlandó a

megbánásra, de a kívülről
közelítő jóság mégis meg-

érinti őt, amelytől kín és
szorongás fogja el, ahogy
Jézussal szemben a dé-

monok hadát (Mk 5,6–7).
18Uo. 147.

19„A gyengébb démonnal
és azokkal az alantas

természetű emberekkel
szemben, akiknek nem

elég fejlett az istentudata,
a zárkózottság minden-

képpen győz. (…) Hihetet-
len, hogy az ilyen emberek
fölött mekkora hatalommal

rendelkezhet a zárkózott
ember, hisz végül könyö-

rögni és jajveszékelni
képesek egyetlen szóért,

amely végül megtöri a
csendet…” Uo. 147. „Minél

gyengébb az ember ere-
detileg, (…) annál heve-

sebben tör elő a titok végül
az emberből. Elég a legap-

róbb érintés, egy futtában
odavetett pillantás stb.,

hogy kezdetét vegye az a
szörnyű, vagy — ha olyan

a zárkózottság tartalma
— az a komikus has be-

szélés.” Uo. 151.

844

7_BalázsKatalin_EgyKapcsolat_Layout 1  2014.10.15.  13:48  Page 844


