
A szégyenből, egyelőre - úgy tetszik - nem tudunk teljesen kikapaszkodni. Szmog
borult ránk. Egyre csak ülepszik. (Vagy nagyon lassan vékonyodik már?) Ki tudná azt
közülünk, ezzel a tüdővel, ~egy levegővel" szertefújni? De van, ami rajtunk áll: a bármily kis
hatósugarú szellemiköd-mentesítés, És a környezetigazítás napi gyakorlata, csapatban
vagymagányosan - akár ~jegyzik" ezt valahol, akár nem.

Mindenesetre kevesebb dikció, több akció. Fontos a kérés következetessége is:
gyöngüljön meg bennünk az, ami még erős, hogy erösödhessen, ami még gyönge.

Addig? Talán ahogy Hamvas mondja. Addig "marad saját szegénységünk".

FERENCZ GYŐZŐ

Töredékek a hiányról
Ha veszteség is, a vagyonomat
gyarapítja; viselem, mint a szeplőt,

fogytán vagyok, kevesebb től leszek több.

Vimádjomuk ez szegin ember lilkiért, kit ur ez nopun homus világ timnueebeleul
mente. Szegény az, aki szükséget lát, nélkülözik. Ha az az egykori szegényember azért volt
szegény, mert hamis világ tömlöcében élt, és nem azért, mert kimentette onnan az Úr: mit
nélkülözött? A való világ szabadságát? (Amiben végül, föltehetőleg, részesült.) Vagy a
könyörgés elhangzásakor, már szabadságában, mégis tömlöcét, az életet? Lehet, hogy a
fordulat nélkülöz minden különösebb jelentést. Szegény öregasszony, már csak nyűg neki
az élet. Szegény atyánk! Ha ő úgy nem bízik az emberekben. Szegény bolond. Szegény
szerencsétlen. Szerencsétlenség-e a szegénység? Esetleg szégyen? Seegenul scepsegud.
Szegényül vagy szégyenül: fizikai vagy erkölcsi fogyatkozás a teremtés szépségét
elveszíteni? Ha ugyan elválasztható. Akárhogy is, valaminek a hiánya, nem-léte - a semmi.
A gazdagság, ha elfogadhatnánk a sze.sénység ellenképének. még csonkább. Hiányzik
belőle, teljességén csorbítva, a hiány. Es ha nem hiányzik, ha van, akkor mi van? Valami
helyett van, ami mégis hiányzik? A szegénység akkor válik értékké. a hiány akkor pozitív, ha
betölti a tudat. Hiányt szenvedünk, létünk a hiány szenvedése. A szegénység mint hiánya
lét eredeti önellentmondását hordozza, a teremtés rejtvénvét. A lemondás során a hiány
kitöltódik önmaga ellenanyagával; a semmiből úgy lesz valami, hogy nincs. A lemondás, az
adakozás a teremtést ismétli meg, létrehozza a pozitív hiányt.

Folyton fázik. Fekszik az ágyban, rongyokat húz magára; fűtenek vagybesüt a nap, de nincs
az a meleg, nincs az a vastag takaró, ami elég volna - fekszik és fázik. Egyszer elesett a
szobában, fölsértette a lábát. A seb begyulladt, az egész lába barnáslilán földagadt. Aztán .
kiütéseket kapott valamitől, a karja, válla, fél arca, füle lángolt; a bőre megvastagodott,
hámlani kezdett. Kenni kellett, kenés előtt mosni, de a karját nem tudta odáig emelni, az
ujja is ügyetlen. Viszolyogtató látvány, tudta, mondta is, ha valaki búcsúzáskor tartózko
dóbban hajolt felé, hogy nem kell őt megcsókolni, nem kell.
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"'fudd meg - mondja Eckhart mester -: bármikor is a magadét keresed, Istent
mindaddig nem találod meg soha, mert nem egyedül Isten az, amit keresel. Te Isten
segítségével keresel valamit, s pontosan úgy jársz el, mintha Istenbőlgyertyát csinálnál,
hogyvele keresd meg azt a valamit; s mikor aztán az ember megtalálja, amit keresett, akkor
a gyertyát sutba hajítja.Éppen így jársz el te is:keressél Istennel bánnit is, semmi az, legyen
akánni is - haszon vagyjutalom, bensőségességvagybánni; Semmit keresel, ezért találni
is Semmit találsz. Hogy Semmit lelsz, annak az az oka, hogy keresni is Semmit keresel.
Minden teremtmény a merö Semmivel egyenlő. Nem azt mondom, hogy csekélyek
volnának, vagyhogy egyáltalán valamik is; a merö Semmi egytől egyig mind. Aminek nincs
léte, az semmi." (3. prédikáció, Adamik Lajos fordítása. )

Szegénység és gazdagság éppúgy aszimmetrikus ellentét, mint teremtés és pusztítás. Ha a
teremtés az ős-lélek önkiterjesztése, fölmerül a kérdés, hogy az mennyiben nevezhető

teremtésnek. Ha viszont a Teremtő, aki per constitutionem mindent betöltött, önmagán
kívülit teremtett, akkor a teremtés önfelszámolás. Ateremtő erő részleges önfelszámolása
során hozza létre azt, ami nem volt. A teremtett pedig abban él, ami nem volt; azt próbálja
elképzelni, ami - részlegesen - kívüle van. Amiben nincs. Szegények vagyunk, mert
vagyunk, de ha nem volnánk, se lennénk gazdagabbak. Ha már lettünk, csak úgy
gyarapodhatunk, ha folytat juk a müveletet, adunk, vesztünk - míg végre hiányunkkal
egyesülve leszünk teljesek. De gazdagok nem.

Hogy tied legyen az, ami nem a tiéd,
A nincstelenség útján kelljárnod.

Hogy elérj ahhoz, ami nem vagy,
Azt az utat kelljárnod, ahol nem találod magadat.

És amit nem tudsz, az az egyedüli, amit tudsz,
És ami a tiéd, éppen az nem a tiéd,
És ahol vagy, éppen ott nem vagy.

(T. S. Eliot: Négy kvartett, East Coker, Vas István fordítása.)

Éhes. De nem krumpli kell neki, sem főzelék, csak hús. Hús és cukor. Egyébként
cukorbeteg. A hallókészüléket nem kapcsolja be. Elfelejti. Minek meghallani, amit nem
akar; amit meg akar, úgyis meghallja. Rég nem a fülével hall. Örökösen megszégyenül. A
csirkecsontot szórakozottan visszarakja a hűtőszekrénybe, a zsírpapírt és a parizerhéjat is.
A vécé olyan messze van, sokszor el sem jut odáig.

.Alkottad ugyanis az eget és a földet - mondja Szent Ágoston. - Nem magadból, mert
akkor egyenlő volna Egyszülött Fiaddal és következőleg egyenlő Veled. És semmiképpen
nem volna méltó, hogy Veled egyenlő legyen, ami nem Benned van. Rajtad kívül még
semmi sem létezett, amiből ezeket megteremtsd, én Istenem, egyetlen Háromságom és
hármas szent Egységem. Tehát a semmiből alkottad az eget és a földet. Nagydolog az egyik
és kicsinya másik. Mindenható és jó vagyugyanis minden jónak megteremtésére, a nagy ég
és a kicsinyke föld megalkotására. Te voltál és más semmi sem volt, amiből alkottad volna
az eget és a földet, e kettős valamit. Majdnem te vagy az egyik és majdnem semmi a másik."
(Vallomások, Városi István fordítása.)
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A tér egyre szűkül körülötte, Nem lelki hatóköre. bár bizonyára az is. Létezésének a tere.
Ritkábban utazott Badacsonyba, ment föl a Széchenyi-hegyre, járt temetőbe, uszodába,
fürdőszobába, maradt a szobája, ágya. Jó, ha fölült benne. Alig hall, lát, emlékezik. Alig van.
Hol? Hová lett? VISSZahúzódottönmagába? Mintha csak részlegesen volna jelen. Mintha a
részleges teremtésbőlrészenként vonulnavissza, oda, ahonnan tekintve ittléte a testet öltött
hiány. Kilencvenöt évével, pénztelenül, roskatag bútorok közt, szűkülő szobájába szorulva,
magatehetetlenül, kiszolgáltatva, szegény, ebből az itteni semmiből.Hangyarajok vonulnak
át a falon szüntelenül, megszüntethetetlenül; nehéz, rossz szag üli meg a szobát.

Victor Weisskopf a Ibe New York Review of Books hasábjain nemrégiben - 1989
februárjában - fejtegetést tett közzé a világegyetem keletkezésének újabb hípotéziséröl,
Eszerint kezdetben volt az úr, a légüres tér. Most ne kérdezzük, honnan volt a vákuum, a
hiány. A szerzö, aki egyébként négy másik tudósnak, a "genezis négy új apostolának"
elméletét kivonatolja, itt bevezeti az álvákuum (false vacuum) fogalmát. Az álvákuumban
nincs az, amit közönségesen anyagként ismerünk, de van valamilyen - hétköznapi
tapasztalatainkból nem ismert - energiaforma. Az álvákuum jellemző tulajdonsága, hogy
nagy gyorsasággal tágul. Minthogy a természetben semmi sincs tökéletes nyugalmi
állapotban, elég a "semmi" egy kis tluktuációja, hogy álvákuum alakuljon ki. Ennek gyors
tágulása az Ősrobbanás, amelyet fény- és hőjelenségek kísérnek, s a fokozatos kiterjcdés
lehűlés folyamán jelenik meg az "anyag". Hogy a tér több pontján, más-más időben is
létrejöhetett, létrejöhet álvákuum, csak akkor tudnánk meg megnyugtatóan, ha világegye
temünkbe beletágulna egy másik. Vonzó gondolat, még ha bizonyítatlan is, hogy nem
vagyunk egyedül. Furcsa, hogy a több világegyetem gondolatával mennyire nem
találkozni. Gondolataink betöltik saját világegyetemünket. Wcisskopf Haydn oratóriu
mának, A teremtésnek a fölidézésével zárja írását. Az angyalok kara lágyan (lágyan
tluktuálva, egészíteném ki) énekli, És monda Isten: Legyen világosság. És a szavakra: és
lőn világosság, kórus és zenekar hatalmas C-dúc akkordba tör ki.

nAzt mondottam valamikor: ami voltaképpeni értelme szerint szavakkal elmondható,
annak belülről kell jönnie s a belső formán át kell kijutnia, nem kívülről hatolnia be,
hanem: belülről kell jönnie. Az ilyen igazában a lélek legbensejében lakozik. Ott minden
dolog jelen van, bensődben él és keres, bensődbenjut neki a legjobb s legmagasabb hely.
Miért nem veszel míndebböl semmit sem észre? Mert nem vagy otthon a lelkedben."
(Eckhart mester: 3. prédikáció, Adamik Lajos fordítása.)

Nem volt hatalmas, mások fölött nem rendelkezett soha. Őt viszont megmosolyogták,
lenézték Nem volt hatalma, most már önmaga fölött is alig. Fogyatkozik. Mégis, magában
van, most is, eltéveszthetetlenül önmaga. Ahogy mohön sonkát eszik, bort kér, fecseg.
Mindig is otthonvolt a világban. Ehamis világban, e hiány-világban; elég jól kibírta. Van, aki
kifordul önmagából. Nem bírja. Bizonnyal az, aki soha benne sem volt, csak magára kapott
valamit. De az soha nem illik pontosan, nem fed. Nem lehet megfordítani a sorrendet, itt
senki nem lehet büntetlenül lélektelen, üres. Ő azonban, szegény, csak rongyokat,
párnákat húz magára, hogy ne fázzon e hamis világ tömlöcében a szabadulás előtt, az igazi
vákuum huzatos vonzásában. Szegény.
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