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A semmi múzeuma
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Ha bármi, ha mindaz, amit eddig valaminek hittünk, felszakad, ha megszúnnek térbeli
korlátai, falai leomlanak, akkor a réseken nemcsak egy eddig ismeretlen túlsó oldalra,
partra látni át. Visszafelé is látunk, oda, ahonnan érkeztünk, ahonnan elindultunk. Ha
a lezártság hirtelen megnyílik, akkor a két, eddig elkülönített fél összeér. Az id6 kitágul
ésköztes tartományába, a jelenbe zúdítja hordalékát, a múltat. Ebben a jelenben minden
eggyé akar válni, a tágasság kibírhatatlan szorításában.

Két fal között állok: a senki földjén, Kelet és Nyugat, Kelet- és Nyugat-Berlin között,
Kétoldalt, a falak fölött a házak sötét sziluettjei. Ugy érkeztem ide, mintha most már
örökké várnom kellene az indulás és továbbjutás között,

Ott kint, a falakon kívül emberek élnek, egyik helyr61 a másikra jutnak el, indulnak
tovább. De itt, a két fal kiürült terében határsávban állok, ahonnan nincs továbbjutás.
Rés egy bomló-épülő város gyűrűjében, ahol a tér és idő megszúnik. Ha innen ki,
vissza(?) lépek, akkor is kívül maradok, a jelenb6l is kiszakítva. Egy város utcáit járom,
de míndíg a másik oldalon.

A mi korunk idóélménye a múlttal és egy feltételezett jövővel határolt, az idő folya
matát visszafordíthatatlannak tartó jelen; a történelemben élő ember saját, belső törté
néseit6l, belső idejét61 is megfosztott objektivitása. A múlt egyszer s mindenkorra lezá
rult az időben, jelenünk kísérleti terep: egy lehet61eg minél nagyobb jöv6intervallum
minél gyorsabb jelenbe olvasztása.

A visszafordíthatatlanság tudata és tapasztalata véglegesen elvált a "kezdet" vissza
térését61. A történeti időben válik az ember individuummá, belső és külső idejének
örökös, összeegyeztethetetlen időzavarában magárahagyott lénnyé. Ebben, a társada
lom körülbástyázott, túlfunkcionalizált rendszerében már fel sem mérhető ez az egyre
mélyülő, sehova vissza nem vezethető, úrként táguló hiány. Napjaink hagyomány nél
küli jelen idejét szinte születése pillanatától kikezdte a saját értékrendszerében való
állandótlanság bizonytalansága.

A két fal között csillognak egy elhagyott őrtorony ablakai. Emberekre lőttek ebb6l a
toronyból, a fal egyik oldaláról a másik mögé jutni próbáló szökevényekre. Láthatatlan
halottak fekszenek szép sorban az üresre gereblyézett földön. Ez itt a tér időtlenségének
panoptikuma, kiürül t jelen a semmi múzeumában.
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A mi világunknak id6beli kezdete és vége van. Hierarchiájának csúcsán álló legfelsó
lénye az ember ennek az id6nek, a világtörténelemnek tárgya. Igazi tere, oka, mozgatója
mindig csak önmaga marad. Végs6 megoldást váró jelene (az utolsó társadalmi messi
anizmussal, a végítélet konkrét utópiáját megvalósító kommunizmussal együtt) folya
matos fejl6dés egy, az id6ben mindig távolodó végsó cél felé. Ezért, a pszichében egyre
jobban pusztító, táguló idejű Godot-ra várásban idézheti fel Borges azt a gondolatot,
hogy "mindannyian annak az istennek a szilánkjai vagyunk, aki nemlétre vágyván,
elpusztította magát az id6k kezdetén." A nyugati társadalmakat a végtelen id6be nyúló
magukra hagyatottság és folyamatos szembesülni próbálás a céllal mozgatja; és a harc
a dolgok mögött húzódó, rejt6zköd6 semmi, a megsemmisülés gyanújával.

Itt minden kívül maradt. Léphetek akárhová, mindenütt romok, a fal mindkét oldalán
a túlél6k roncsaival. Egy korszak úgy látszik elmúlt. Egy másik még nem jött el. Az id6
beomlott, összesűrúsödött terében, két korszak közötti id6tlenségben élünk, nincsen, nem
maradt a számunkra hely, ahol vagyunk, ahol lehetünk. Holnap, ha lesz mégmásik nap is,
holnap már lebontják ezt a két falat ésa város két ideje végre összeér. De mi ott maradtunk,
két fal között, a falak közének eltüntetett helyén, az id6 köztes vákuumában. A látóhatár
széléig felgereblyézett senkiföldjén, ahol szabadok voltunk.

1990. febrwir-november

Vörösberény: református templom (Dlusztráció Császár László írásához)
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BORBÉLY SZILÁRD

Angyal és bábu

Akkor is titokzatos lény az angyal, ha Isten küldötteként érkezik; de van neve, amelyen
szólni lehet hozzá. Még titokzatosabb azonban, ha egy Isten nélküli világban bolyong
névtelenül, és senki sem szólíthatja meg. Az angyal nem beszél az emberhez, akinek
nincs szava arra, hogy néven nevezze. Az angyal az istenek követeként a képzelet tájai
felé nyitja ki a nyelv költői teremtése által a világot. Az ember névvel ajándékozza meg,
létet kapva viszonzásul tőle. Az angyal létezik, itt bolyongva közöttünk. Magárahagya
tottságában talán kétségbeesett lett, kétségbeesettségében gonosz. Amint az Isten által
eltaszított angyalok démonokká. De már nem Isten taszította el, hanem az ember. A
világ valósága azonban a képzeletb6l táplálkozik, ahogy az ember létezése Istenéb6l.
Az angyalok létezésén nyugszik a világ, nélkülük feltartóztathatatlanul és villámsebe
sen zuhanna a semmibe.

Az angyal csak a küldetését veszítette el, nem a célját. Az embereknek kell megje
lennie, a képzelet tájait kell bejárhatóvá tennie. Ha kell, azáltal, hogy megóvja ezt a
helyet az ember számára, aki egyszer talán majd visszatér ide. A képzelet valósága a
névtelenen múlik. Kell lennie egy névtelennek, aki által a világ kimondható, és akiben
a képzelet megalapozható. Mondatokat kell találni hozzá, tiszta és világos szerkezetú
mondatokat. Visszaszerezni a beszédet, halkan, de elszántan nyúlni a szavakhoz. Ugy
nézni, mint a láthatatlanok. Megkésett lovagként, a leeresztett sisakrostély mögül. Név
~lenként nevezve meg a névtelent, vállalva ezzel a paradoxont is. Azt mondani, hogy
ön, s ezáltal választékos eleganciával érintve meg a villág hullamerev felületét. Játszani
az álommal és a fantáziával, kitalálva ezzel a délutánt, a holnapot. Makacsul ragasz
kodni ahhoz, hogy nincsen töredék. Minden töredék teljessé tehető a képzelet által.
Nem venni komolyan azt az időt, ami csak mennyiség. Es hú maradni a fogalmazás
bizonytalanságához, akár a kudarcig is. De nem adni fel a mondatot. - Vagyis angyali
pozícióra lelni.

Az angyal már nem jelenik meg, nincs személyhez szóló küldetése. A világ így az
elvalótlanodás felé halad, a nyelvakiüresedés felé. Az angyal szomorú arcában a
szánalom gyűlölettel keveredik. Elveszett és széttöredezett mondatokat hallani t61e, az
idő mélységeiből törve át. Nyomorúságos az a kor, amely összekeveri a valóságot a
képzelettel, az élők világát ahalottakéval. Képzeletéból nem táplálkozik világának va
lósága, hanem az idő által szembeállítódik vele. Képzelete a jövőben helyezkedik el,
vagy a jelenben, de távol. A távolságot szintén csak időben érzékeli, fényévekre. Az
emberhez már nem az angyal érkezik el, hanem az idegen lény, a földönkívüli. Onmaga
halott képmása: a bábu. A képzelet valóságos győzelme az időn, az öröklét összetévesz
tése a halállal, a mozgó hulla. A bábu éppúgy néma, akár az angyal, de sosem fog
megszólalni, mert nem a képzeletból származik.

Az angyal többé nem jelenik meg, de aki nagyon figyel, talán a nyomát észreveheti.
Közöttünk jár, és a nyelv által az ember az angyallétéból születik. Mert az angyal
beszél, de a bábu hallgat. Egy mondat aKatharmoi (Tisztulasok) c. írásból: "Egy sötét
napon felismertem magamban az Angyalt."

Az írás Németh Gábor: Angyal és bábu (Pannon Könyvkiadó) ómú könyve kapcsán készült.
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