
gyümölcsöket termő "fa" nagyon mély gyöke
reket eresztett a szívünkben. Nem sikerülhet te
hát maradéktalanul ez a néma észrevétlenség, s
nem marad fájdalom nélkül a távozás. Lehetet
len, hogy ne emlékezzünk meg róla. Nem csu
pán személyének a kivételessége, hanem szelle
mi teljesítménye, az örökül hagyott életmű érté
ke, jelentősége, a tanítványiság és a szeretet fe
lelőssége egyszerre kötelez bennünket erre a
megemlékezésre.

Mégis biztosan tudjuk, hogy ha nagy bána
tunkra el is távozott közülünk, a fénye - meg
marad.
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NEM TÚLSÁGOSAN ZAJOS MAGÁNY
Török Endre (1923-2005)

Az ellentét az ember fogalma körül keletkezett.
A kommunista diktatúra letűnésével a marxiz
mus embereszménye is válságba került és hirte
len újra választ kellett találni a régi kérdésekre:
kik vagyunk, honnan jövünk, hová megyünk?
A legkézenfekvóbbnek a kortárs amerikai és eu
rópai elméletek meghonosítása tűnt itthon is: a
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modern Európa kellett hirtelen, mintha a mo
dern Európa nem élt volna már akkor is éppoly
mély szellemi válságban., mint Közép-Európa
frissen szabad országai. Es megkaptuk, akkor
fiatal egyetemi hallgatók, egytől egyig a sürgő

sen pótlandó és elsajátítandó elméleteket, azt,
amit itthon Európából a leggyorsabban és a leg
könnyebben fel lehetett fogni és el lehetett adni:
dekonstrukdó, szétszóródás, a szubjektum ha
lála, recepcióesztétika, intertextualitás; csodál
koztunk, milyen műveltek vagyunk. Bár fiatal
ságunk eszményei jóval tágasabbak voltak, mint
ezek a nagyszerű, modern elméletek, lassan be
láttuk, hogy a történelmi korhoz, az átalakulás
korának emberképéhez ez az elmélet illik a leg
inkább, hogy a kommunista diktatúra elgyötört
és aljas hazugság-gépezete után az egyetlen le
hetséges alternatívát az értéksemlegesség és a
friss, nyugati, felszabadult nihilizmus adhatja.

Török Endre ehhez képes zavart volt, és zava
ró. Előadásain és egyre ritkábban megjelenő írá
saiban az Istenemberről, az áldozatról vagy a
szabadság fogalmáról olyan szenvedélyesen be
szélt, mintha mindennek, életünknek is, tétje
volna. Mintha nemcsak szövegek volnának, amit
elemezni kell, összehasonlítani, felkutatni, lefor
dítani, hanem előttük, mögöttük, rajtuk túl és
bennük az igazság, amin életünk múlik. Török
Endre hangja, világa teljességgel korszerűtlen

nek tűnt, nemcsak abban az értelemben, hogy el
ütött saját korától, hanem Nietzsche értelmében
is, aki szerint korszerűtlennek lenni annyit tesz,
mint vállalni az egyszerűség és a becsületesség
kockázatát. "Mert az emberek olyan sokrétűek

és bonyolultak lettek - írja a német filozófus a
maga korszerűtlen elmélkedéseiben - hogy
őszintétlenné kell válniuk, ha egyáltalán beszél
ni, bármit állítani s aszerint cselekedni akarnak."
Török Endre nem akart bonyolult lenni, hiszen
vallotta, hogy az igazság az, ami magától értető

dő. Ezért is talán, hogy tekintete elsiklott a ne
hézkes modernek fölött. Nem tudott se pragma
tistává, se nihilistává válni, nem tudott lemonda
ni az akár lehetetlen igazságról. Továbbra is,
csakúgy, mint a hetvenes-nyolcvanas években, a
nagyorosz írókhoz fordult vissza, Dosztojevsz
kij, Tolsztoj, Bergyajev, Sesztov, a szépirodalom,
a vallásbölcselet, a filozófia világához és benne
az igaz ember fogalmához.

Közben persze magába fogadta az itthoni
óriásokat is, József Attilát, Weöres Sándort,
Hamvas Bélát, Németh Lászlót, és hitte Pilinsz
kyvel: "Örök nosztalgiánk a nyugatnak fejlő
déshitébe vetett változékonysága. Valóságunk
azonban: az ikonok időtlen ideje, azé a minősé

gé, amely soha, és minden pillanatban elérhe
tő." Utat mutatott a soha és minden pillanatban



elérhetőhöz, utat, melyen érdemes elindulni,
sőt, melyen el lehet indulni, anélkül, hogy az
ember végleg belesavanyodna saját magával, a
világgal és Istennel szemben fenntartott - fenn
tarthatatlan - vas közönyébe. Szeretett volna
biztos lenni abban, hogy a jövőt alapítja meg, de
az el nem ért bizonyosság ott volt minden sorá
ban. Hitében, mellyel az emberről vallott, a
dühben, amivel olykor arctalan és arcátlan kor
társai fölött ítélkezett, van valami a hitetlenség
ből is, hogy nem lehet mégsem igaz az igaz, így,
ilyenek között. Az intézményesített és minden
áron propagált létfelejtésben ő egyre csak emlé
kezni akart, de ez talán egyre lehetetlenebbnek
és értelmetlenebbnek tűnt. Ebben a szorításban
született a Szemfényvesztések kora, olyan könyv,
ritka kincs, amely annak, aki élni akar, egész
életre szóló feladat.

Az ember fogalmát kellett tisztázni. Mi az
ember? Ki az ember? Van-e személyiség? Vagy
csak tét nélküli játék van az énnek nevezett fik
ciós téren belül? Van-e szerelem? Vagy csak sze
xualitás van, ami tehetetlenül feltör bennünk,
vágyainkban és emlékeinkben? Van-e nyelv
arra, amit élünk és tudunk? Vagy csak a nyelv
önlebontó játéka van, mely egyedül arra jó,
hogy ironikusan megtagadjuk magunktól az
őszinteséget s az igazságot? Van-e értelme fele
lősségről beszélni, igazságról? Lehetséges-e a
testvériség? Török Endre nem egyféleképpen és
nem egyszer próbált ezekre a kérdésekre vá
laszt adni: életműve bizonyos értelemben nem
más, mint az ezekre az alapvető kérdésekre
adott felelet-kísérletek gazdag együttese. Lehe
tetlen feladat volna itt elméletének egészét
összefoglalni, írásainak egyetlen vissza-vissza
térő, központi témájáról szeretnék csupán rövi
den megemlékezni most: az embernek a saját
magához fűződő viszonyáról.

Mit értsünk az embernek önmagával való vi
szonyán? Minek a jegyében jön létre? Hogyan
élhet az ember önmagával együtt? Es tulajdon
képpen ki az, akivel együtt él önmagában? Az
ilyen és ehhez hasonló kérdéseken morfondíro
zó Török Endre azt a különös kifejezést hasz
nálja egy helyütt, hogya modern ember "ki
szolgáltatja önmagát önmagának". Csodálatos,
ám könnyen félreérthető kijelentés ez, melynek
érdemes utánagondolni. Török Endre szerint
ugyanis az ember önmagával szembeni kiszol
gáltatottsága nem természetes adottság, amit el
kell fogadnunk, hanem természetellenes álla
pot, amit az ember bukásaként, teológiai érte
lemben bűnössége jeleként kell elképzelnünk.

A modern kor, mondja Török, "az egyént ön
magával azonossá gondolja tenni a szabadság
nevében", vissza akarja adni az egyénnek végre
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önmagát, amitől a vallás vagy az ideológiák ál
lítólag megfosztották. Szabaddá akarja tenni,
hogy önmagából építkezve bármivé váljék és
megvalósítsa önmagát. Ezzel azonban csak azt
éri el, hogy az ember, ahogy Török Endre írja,
"önmagával szemben védtelenné" válik. Az
emberi lényeghez hozzátartozik ugyanis az a
nehezen érthető adottság, hogy az ember "nem
akarhatja azt, amit akar", hiszen "nem önmagá
tól az, ami". Ahogy létét nem önmagának kö
szönheti, úgy akaratának sem lehet maradékta
lanul ura. Eppen ebben érhető tetten az ember
önmagához való viszonya: azáltal állhat kap
csolatban önmagával, hogy nem ura önmagá
nak, hogy "kiszámíthatatlan" saját maga szá
mára is, és lelkiismeretében folyamatosan erre a
kiszámíthatatlanságra reflektál.

Az ember azonban nem azért nem úr a saját
házában, mert, mint Sartre állítja, nincsen lé
nyege, hanem paradox módon éppen azért,
mert van lényege, mert Isten képmása, Isten ál
tal meghívott. Ez a képesség-képiség jelenik
meg léte mérhetetlen sokrétűségében: természe
ténél fogva képtelen arra, hogy azonos legyen
önmagával, hiszen eleve arra hivatott, hogy
meghaladja azt, ami pusztán "önmaga", és ah
hoz a képhez hasonuljon, ami benne él. Ha elhi
szi, hogy pusztán önmagára utalt, akkor saját
maga rabjává lesz, önmagának kiszolgáltatva
nem kiteljesíti, hanem valójában megszünteti,
kivégzi önmagát: nem látja többé magában sem
az örök emberit, sem a múlhatatlan istenit,
vagy látja, de nem hisz benne, vagy hisz benne,
de nem tudja szeretni.

Ami a léleknek ebből a saját maga legbelső

törvényével val6 szembeszegüléséből fakad, az
talán nem más, mint amit ma a pszichológusok
és a bulvárlapok depresszi6nak hívnak, és ami,
ahogya szó maga is utal erre, a feszültség csök
kenése, a vertikális figyelem lanyhadása, vagy,
ahogy Török Endre hívja, a "lélek kiszáradása":
a lélek önmagába meredve, önmagába zárva
öncélúan éldegél, de inkább túlélő, mint élő

lény. Nem tud önmagáról, nem tud magában a
"valódi én" -röl, mert csak a "személyes én" -ig
jut el. Saját élete tényei re kerekíti le az élet tá
gasságát, ha küzd, csak önmagáért küzd, ha
emlékezik, csak azt idézi fel, ami saját, ami őt

érinti csak. "Történései" vannak, de nincs "tör
ténete". Élettényekkel bír, de igazsággal nem
rendelkezik. "Lineáris tudat", mondja kissé
megvetően Török Endre, amellyel "önmagát
önmaga alá próbálja rendezni az egyén, felfüg
gesztve minden egyéb viszonyulást".

Amikor az embernek sikerül túllátnia a
puszta individualitáson, amikor létének mértéke
már nem pusztán önmaga, akkor válik először



méltóvá saját életéhez. "Mert nem lehet a lelke
szerint boldog az, akinek nem az örökkévalóság
az élete mértéke." Ami lehetövé teszi, hogy ön
magunkhoz viszonyuljunk. hogy tehát ne akar
hassuk teljes egészében sohasem azt, amit aka
runk és ne tudhassuk teljes egészében sohasem,
amit tudunk az az, hogy ott van bennünk a ~u

landón túl az örökkévalóság birodalma is. On
magunkhoz való viszonyunk megélésekor az
időtlen és a mulandó bennünk zajló, folytonos
párbeszédére hangolódunk rá. Ez teszi lehetövé,
hogy az ember ne legyen önmagára utalva, ha
nem képes legyen, ha van rá szabadsága, kilépni
"önléte kelepcéjéből". Az embemek, mondja Tö
rök Endre, a lelkét kell helyrehoznia, át kell állí
tania egy másik mértékhez, ebben áll élete.

Az ember bizonyos szempontból az a képte
lenség maga, hogy pusztán önmagára utaljon.
Innen, hogy az önmagának kiszolgáltatott em
ber, kinek önmagán túl más gondja nincsen, ön
maga számára válik megoldhatatlan problémá
vá. Aki azonban megnyílik az őt meghaladóra.
az észreveszi, hogy legjobb részében szabadság
ra ("szabadság az, ami ellen nincs törvény"),
igazságra ("az igazság az, ami magától értető

dő"), testvériségre ("a testvériség a személy azon
törekvése, hogy egy másik személy felé haladva
"felvegye" azt a személyt, ha pedig felvette, a
másik által felülmúlja magát a szeretet fokozásá
val"), vallomásra ("a vallomás a személyes ént a
valódi énben felülmúló ember közleménye ön
magáról"), áldozatra ("minden ember megváltá
sához egy teljes egész másik emberre van szük
ség"), szerelemre ("a szerelem mélyén a halál le
igázásának metafizikai sóvárgása él") hivatott.

Ezzel a mélységesen korszerűtlen antropoló
giai felfogással Török Endre kora legjobbjai
közé emelkedett. Nem szaladt ugyan a kortárs,
nyugati filozófiák után, melyek jönnek s men
nek, divatot teremtenek, aztán pillanatok alatt
örökre eltűnnek, de saját utat keresett, és így el
érte azt, ami keveseknek sikerült: érthető, ma
gyar filozófiai nyelven fejezett ki olyan igazsá
gokat és jutott el olyan kérdésekig és belátáso
kig, amelyekkel a huszadik század második fe
lének legnagyszerűbb filozófusai küzdöttek. Az
önmagaság Török Endre által felvázolt prog
ramja gond nélkül illeszkedik nemcsak például
a kései Michel Henry problématudatához vagy
akár Georges Bataille-nak a Belső tapasztalásban
kifejtett modem misztikájához, hanem többek
között Martin Heideggerhez is, aki egészen ha
sonló szellemben írta Schelling-tanulmányának
zárófejezetében: "Vajon az ember nem olyan lé
tező-e, hogy minél eredetibben ő maga, annál
inkább éppen nem csak és nem is elsősorban ő

maga? Ha az ember - mint az a létező, mely
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nem csak ő maga - mércévé válik, akkor mit
jelent az emberiessé tevés? Nem épp az ellenke
zőjét jelenti-e annak, amit az ellenvetés kiolvas
belőle? .. Nem arról van itt szó, hogy Istent az
ember síkjára húzzuk le, hanem épp ellenkező

leg arról, hogy az embert abban tapasztaljuk,
ami önmagán túlra hajtja őt, azon szükségsze
rűségek alapján, amelyek révén mint ama má
sik kerül rögzítés re, aminek a létét a mindenkori
»normális ernber- sohasem akarja észrevenni,
mivel ez számára magát a létezés megzavarását
jelenti. Az ember - ama másik, amiként annak
kell lennie, aki révén egyedül képes az Isten egy
általán megnyilvánulni, amikor megnyilvánul."

***
Török Endre nagy erővel és élete vége felé talán
egyre kevesebb megértéssel ostorozta a modem
tömegembert, az elfajult, lélektelen és arctalan
embert, aki önmagának való kiszolgáltatottsá
gában, az önkiteljesítés mámorában megtagadja
önmagától az életet, önmagában a valódi ént.
Túlzásában odáig ment, hogy olykor ő maga,
aki olyannyira hitte és hirdette, hogy az ember
nek nincsen joga ítélkezni a másik ember felett,
végül gyakran erős szavakkal ostorozta a kor
emberét. Fájó ítélete jogos volt és jogtalan. Túl
zottnak mondhatnánk, ha nem látnánk, hogya
lélektelen élet, az "üres szabadság" milyen iszo
nyú gyorsasággal szerez magának itthon és kül
földön is híveket: az úgynevezett értelmiség
holdudvarában éppúgy, mint a fiatalok vagy a
legegyszerűbb emberek között. Segíteni kellene,
de épp Török Endre példája mutatja meg külö
nös evidenciával azt is, hogy egy olyan korban,
mely úgy cenzúrázza a szellemi teljesítménye
ket, hogy a jelentéktelen legalább ugyanakkora
teret kap mindenütt, mint a valódi minőség, és
mely kínos precizitással ügyel arra, hogy az
igazság elvesszen a jellegtelen, az érdektelen
vagy hazug kijelentések sokaságában, a legki
válóbbak s?rsa a teljes vagy részleges margina
lizálódás. Irásaik üvegpalackba zárt üzenetek:
nem intenciójuk. hanem recepciójuk teszi őket

ezoterikussá. A külvilág süketsége és udvarias
kodó közönye ellenére, filozófiájának belső el
lentmondásai dacára, olykor elfogadhatatlan
nak tűnő és túlzó ítéletei ellenére Török Endre
embertana felbecsülhetetlen nemzeti kincsünk,
amit meg kell értenünk, amivel vitatkozni kell,
amit meg kell élnünk, ha lehet, és akkor is, ha
nem lehet. Büszkék lehetünk arra, hogy egy új
pesti lakótelep félreeső panellakásának nem túl
ságosan zajos magányában közöttünk élt az
igazság ilyen akarásával megáldott ember.
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