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"Hisz ismeritek oda az utat..."
Az idegenségr6l és a meghívásról

Török Endrének

Kezdetben otthon voltunk. Előbb az anyaméh őstengerében,majd anyánk ölén.
Születésünk után táguló körökben terjed ki otthonosságunk. A felénk for

duló arcokra, az érkezésünknek örvendő tekintetekre, a fényfoltokra és fal
mintázatokra. Majd a szülőház minden egyes szegletére, az újra meg újra járt
utak hálózatára.

A kezdet első köreiben az otthonosság rendszerint teljes. A gondoskodás,
az óvás falain túl még nem tűnnek fel a távolok. Az ég éppúgy karnyújtás
nyira van, mint a kelő vagy lenyugvó nap.

Az ezer ismert ízzel, hanggal és illattal átjárt bensőség burka aztán egy
ponton felszakad. A sokasodó hatások pedig fájdalmas felismerésekben
összegződnek: a kiismert otthonosságot az idegenség ismeretlene veszi körül.

A felnövekedés fokozataiban edződünk: váltakozva tapasztaljuk meg a
vonzást, az odatartozás közelségét és a taszítást, a különbözés távolságát.
Akár úgy is, hogy ezer kilométernyi messzeségben, először látott emberek
között éljük át a hazatalálást. Vagy ellenkezőleg, honfitársaink között éljük
át kitaszítottságunk és idegenségünk poklát.

Az elmúlt félezer év az ismeretlen földek és idegen világok felfedezésének
és meghódításának jegyében telt el. Mára ez a folyamat lezárult. Az ismeret
len már nem a föld felszínének távoli pontjain keresendő. Az egykor idegen,
egzotikus - més "zoológiájú" - világok a világtársadalom részévé váltak,
vagy kihaltak. Ujakat Nyugatnak hajózva éppoly kevéssé lelhetünk fel, mint
Észak hómezőin vagy a sivatagokon túl. Ugy tűnik, az ismeretlen végérvé
nyesen visszavonult bevehetetlen fedezékébe: az ég végtelenjébe, az alkotó
elemek alatti elérhetetlenbe.

A felfedezések nyomán az új és régi világot fokról fokra kereskedelmi, tech
nikai, katonai, kommunikációs, hatalmi kapcsolatok hálózták be. A folyamat a
hátországokban sem maradt hatástalan. A földszerte zajló integrálódással egy
idejűleg az emberi társulások belső szétszálazódása, csoportjainak és egyedeinek
elkülönülése ment végbe. Azóta lIa modem társadalom idegenként társada
lmasítja el az embert" (Hannes Böhringer), és a munkamegosztás, az egyre dif
ferenciáltabb feladatok cserélhető szereplőinek egyikévé változtatja.

A "belső", funkcionális távolságok idegenséget keltő hatását a rájuk épülő

kulturális különbözőségek erősítik. A korábbi közösség szubkultúrák egyre
szaporodó, egymással laza összeköttetésben álló szigetvilágaira esik szét. (A
"magaskultúrában" ez éppúgy megtörténik, mint a "mélyben": valamely
szakterület egyik míívelője azonos tudományágon belül sem feltétlenül érint-
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kezik a másikkal. Azonos fogalmaknak akár teljesen különböző jelentései le
hetnek.) A technikai tároló- és közvetítőrendszerek révén pedig a múlt és a
jelen összes szellemi tradíciója rendelkezésünkre áll. (A népmozgásoknak kö
szönhetően ez közvetlenül is megtapasztalható, főként anagyvárosokban,
amelyek multikulturálissá váltak vagy válnak.) A legkülönfélébb hagyomá
nyok egymásmellettisége és egyidejű jelenléte, a változások gyorsulása állan
dóan próbára teszi az ember érzékelő- és adaptálóképességét, a személyek
és társadalmak teherbírását.

Az utóbbi évek történései a különbözöség és az idegenség kérdését az
indulatok kereszttüzébe állították. Kulturális és etnikai konfliktusok helyen
ként polgárháborúvá fajultak és máig sem csitultak. Közvetlen környeze
tünkben is épp elég jelét tapasztalhatjuk annak, hogy sokan legszívesebben
a faj és a vér kötelékében keresnének menedéket.

A helyzet talán mégsem olyannyira kilátástalan, mint azt némely tünete mu
tatja. Nem az idegengyűlölet elleni fellépésekre. az emberi jogok érvényesítésére
vagy más effélékre gondolok, amelyek természetesen mindenkor sérülékenyek.
Sokkal inkább arra, amiről a radikális egzotikum kapcsán Jean Baudrilland ír:

"Mindannak fényében, amit a Másik kioltása érdekében követtek el, vilá
gosan és egyértelműen kirajzolódik a Másik elpusztíthatatlansága és ezzel
együtt az alteritás elpusztíthatatlan végzetszerűsége.

Az eszme hatalma, a tények hatalma.
A radikális alteritás, a gyökeres másság mindennek ellenáll: a bekebelezés

nek, a rasszizmusnak, a kioltásnak, a differencia vírusának, az elidegenedés
pszichodrámájának. A Másik egyrészt eleve halott, másrészt elpusztíthatat
lan. Ez a Nagy Játék."

A Nagy Játék hagyományosan a Divina Commedia, az Isteni Színjáték
nevet viseli - és ezzel máris eljutottunk egy másik, nem kevésbé lényeges
metszetbe. A kérdések kérdése ugyanis nem az idegenség gnosztikus vagy
nép-nemzeti, egzisztenciális vagy fajtiszta értelmezésű végleteiben rejlik.
Sokkal inkább a játék, a commedia, a regény vagy akár egyszerűen az élet
értelmezésében - s ezáltal megval6sításában. Az idegen, a Másik ugyanis a
legszorosabban érintkezik a szenttel. Ezáltal pedig a teremtés természetére
- a sokféleségre, az egyszeriségre, a szabadságra, végül pedig az egységre
- vonatkozó kérdéssel. Amelyet nem merészelnék megválaszolni. E kérdés-
nek most csupán egyetlen lehetséges megközelítésével próbálkozom. Még
hozzá úgy, hogy meggondolásra ajánlom Dsida Jenő következő sorait:

"Ha most lezuhannék a hegyről,

kiesne egy parányi, fekete betű

az Isten regényéMl."

Ha hihetünk Dsidának és tekintetbe vesszük a teljes biblikus hagyományt,
amely szerint a megítéltetés próbaköve nemcsak az özvegyekkel és árvákkal,
hanem az idegenekkel való bánásmód is, akkor a dolgok alapjában másképp
állnak, mint azt a kirekesztők hirdetik. A küldetés nem a faj és a vér mitikus
homályába, hanem mindenkor a Másikhoz szólít, akit az azonosság és a kü
lönbözöség egyidejű elfogadásának finom ámyalatain keresztül érhetünk
csak el. Sőt, válhatunk vele olykor eggyé! Mássága ugyanis az a személyét
mindenestőlmeghatározó tulajdonsága, amely nem engedi, hogy megkülön
böztethetetlenül egybemosódjék mással vagy másokkal. Egyszeri és megis
mételhetetlen, azaz személy. Adottságai és döntései alakították személyisé-
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gét, élete ívét, eredetéből kibontakozó alkatát. Ez rajzolta ki a "betűt" Isten
"regényszövegében", az Élet Könyvében.

Az idegenség, a másság, a különbözöség új színárnyalatot visz a meglévők

közé. Nem kétségbe von, hanem gazdagít. És ezáltal további lehetőségekkel
táplálja, új hangzásokkal, formákkal és összecsendülésekkel ajándékozza
meg az embert, beszéljen bármely nyelven, éljen bárhol. Számomra ez a ze
nében a legérzékletesebb. A Szivárvány havasán... kezdetú népdalban megszö
laló gregorián dallam, a Johann Sebastian Bach egyházzenéjében feldolgozott
német népdalok, vagy - az újabban Agnes Buen Garnas előadásában hall
ható - középkori norvég egyházi énekek lenyűgözőpéldáit jelentik két )de
gen" világ találkozásának. A héber kantilládóból hagyományozódott, euró
pai hatásoktól átjárt "kozmopolita" kereszténység zenei hangzásvilága zavar
talanul ötvöződikegy-egy "idegen" nép lelkének legmélyéről fakadó dallam
kincsével, miközben fejleszti és finomítja azt.

Az előbbiek nyomán talán érdemes felidézni egy ismeretlen 2. századi 
Diognétoszhoz intézett - levél szavait: a keresztények "saját hazájukban
laknak, de mégis jövevényként; mindenben részt vesznek polgárokként, de
mindent elviselnek, rnint idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de
minden haza idegen számukra..." Noha nem feltétlenül vonatkoztathatjuk
magunkra e korakeresztény irat szavainak teljes jelentésmezőjét - érezni
véljük benne a "birodalmi" haza iránti érthető ellenszenv hevét -, végső

belátásai mégis mindenkor érvényesek. Evilág vendégeiként - "vándorok
ként", ahogy a levél másutt a keresztényeket nevezi - egyvégtében úton
vagyunk. A végső megérkezéshez képest mindenkor idegenben. Meghívot
tan - a növekedés szabadságában és száműzetésben. Az ősatya, Abrahám
óta így van: Isten "elküldi az embert, elvezeti onnan - el az apai háztól,
idegenbe: arra az idegen helyre, amelyet megjövendöl. Ez az Isten a hit no
mádjává teszi az embert" - írja Martin Buber. Mégoly otthonosnak tetsző

tereinkbe azért tör be újra és újra, más és más formában az idegenség - mint
nyomorúság, kiszolgáltatottság és szegénység, vagy mint az ismeretlennel
szemben érzett, leküzdhetetlen félelem és rettegés. A zsoltárok ennek az ele
mi érzésnek éppúgy hangot adnak, mint a későbbi korok költői. Hölderlinről

szóló, 1I •••költőien lakozik az ember..." című előadásában Heidegger így írt erről:

,A képek költői vonása az égi megjelenések fényét és hangzását együvé gyűj

ti az idegenség homályával és némaságával. E látványokkal idegenít el az
Isten. Az elidegenítésben nyilvánítja ki szakadatlan köze1ségét."

Az idegenség leküzdhetetlen és mindegyre megtapasztalt homályával és
némaságával szemben az a meghívás áll, amely a teljességre, a terek és idők

teljességére, mondhatatlan megismerésre és eggyéválásra szól. Ennek képét
nagyszabású és mindenekre kiterjedővíziójában Szent Ireneusz rajzolta meg:

Jj maga a mindenható Isten Igéje, aki láthatatlan jelenlétével betölt min
dent az egész világban, és körülöleli hosszúságát és szélességét, magasságát
és mélységét, mert Isten az ő Igéje által rendez el és kormányoz mindent.
Isten Fia bennünk van keresztre feszítve, mert a kereszt bélyegét rányomta
a világra. Hiszen amikor láthatóvá lett, ki kellett nyilatkoztatnia, hogy a világ
részesedik keresztre feszítésében, azért, hogy látható formában mutassa meg,
miként munkálkodik a láthatón, s megtudjuk, hogy ő az, aki megvilágítja a
magasságot, ő az, aki az égben van, aki magában foglalja a mélységet, ő az,
aki a föld alatti térségekben van, aki kiterjeszti a hosszúságot Keletről Nyugatra,
és ő az, aki uralkodóként kormányozza Észak és Dél szélességét, és ő az, aki
mindenhonnan az Atya megismerésére hívja össze azokat, akik szétszóródtak."
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