
„Amit nem lehet 
se elviselni, 
se kimondani”1

A tanúsítás problematikája Borbély Szilárd legendáiban

„Auschwitz tapasztalata olyan tapasztalat, amelyhez nem áll ren-
delkezésre sem nyelv, sem fogalomrendszer.”2 Borbély Szilárd meg-
állapítása nem tartalmaz ellentmondást, még akkor sem, ha A Testhez
(Ódák & Legendák) című kötetében Auschwitz történetei a „legendák”
másik nagy tematikus egységét képezik az anyaság ambivalenciáit
feldolgozó szövegek mellett.3 Ahogyan az ismert „Adorno jogot kö-
vetelt az áldozatoknak az önkifejezésre. De ez a jog csak az áldoza-
toknak jár ki, nem a túlélőknek. (…) A túlélők önkifejezése nem he-
lyettesíti azoknak az önkifejezését, akik meghaltak a csöndben”4 —
így interpretálja Heller Ágnes Adorno híressé vált radikális kijelen-
tését, melyben egy (a tapasztalatok összemérhetetlenségéből is fa-
kadó) „ítélet” fogalmazódik meg: az Auschwitzról való beszéd ké-
pességét egyedül az áldozatok birtokolhatják. Primo Levi a túlélő
szemszögéből mégis értelmezni, interpretálni szeretné a vele történt
eseményeket és az őt megérintő megrázkódtatásokat, de a kifejezés
nehézségeivel, a nyelvi megformálhatóság korlátaival kell szembe-
sülnie. Rámutat a szavak intézményesült jelentésének elégtelensé-
gére és ezzel egyidejűleg a mögöttük húzódó kimondhatatlan több-
letre, felismerve azt, hogy a fogalmi általánosságot áthidalhatatlan
szakadék választja el a lágerekben megélt tapasztalatoktól: „Azt
mondjuk, hogy »éhség«, »fáradtság«, »félelem«, vagy azt mondjuk, »tél«,
de ezek mást jelentenek. Ezek szabad szavak, szabad emberek találták ki őket
örömökkel és fájdalmakkal teli szabad életük történéseire. Ha a lágerek to-
vább fönnmaradtak volna, született volna egy új, egy nyers nyelvezet…”5

Míg Primo Levi megrázó leírása elsősorban Auschwitz testi-érzéki ta-
pasztalatának verbális akadályairól számol be, egy közvetlen, meg-
élt testi tapasztalatról, mellyel nem tud lépést tartani a nyelv, addig
Borbély Szilárd kijelentése inkább egy kulturális tapasztalat nyelvi-
poétikai kudarcát látja be, ugyanakkor Kulcsár-Szabó Zoltán meglá-
tása szerint „[A] legendák szövegei a saját nyelv létrehozásáért, a
traumatikus tapasztalatok verbalizációjáért folytatott küzdelem szín-
tereiként prezentálják magukat”.6 A kötet azonban nem csupán
annak a paradoxonnak az áthidalására vállalkozik, ami a közvetlenül
megélt testi tapasztalat és verbális kifejezésének ellentmondásában
rejlik; a tapasztalat megszólaltatásának kísérletén túl a tanúsítás le-
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hetőségének és lehetetlenségének kérdését veti fel. Borbély Szilárd a
tanúk elbeszéléseivel az emlékezés poétikáját teremti meg, miköz-
ben nem mond le egészen a tapasztalat realitásáról. Tanulmányom-
ban azt a kérdést járom körül, hogy a tanúsításnak milyen lehetősé-
gei és korlátai rajzolódnak ki a kötetben, illetve miként képesek a
szövegek számot adni a megélt szenvedésről, milyen viszony rajzo-
lódik ki a tapasztalat és nyelvi kifejezése között.

A Testhez „legendái” női sorsok tanúságtételeit reprezentálják, olyan
nők szólalnak meg, akik az abortusszal és a magzatelvesztéssel, a
nemi erőszakkal, illetve a holokauszttal kapcsolatos tapasztalatai-
kat mondják el.7 A „legendákban” nem a szentek élete látszik meg-
testesülni, hanem a szuverén biohatalomnak8 alávetett és a Giorgo
Agamben-i homo sacer szintjére redukált élet szubjektumai. Közis-
mert, hogy a legenda nem törekszik történelmi hitelességre és reá-
lis bizonyítékokra, a szentek élettörténeteit pedig gyakran csodás,
meseszerű elemek kísérik. Ennek fényében nem túlzás azt állítani
— főként a holokausztot tematizáló prózaverseket és a kötet egyet-
len nemi erőszakkal foglalkozó szövegét tekintve —, hogy a tanú-
ságtevő személyének valódisága és a tanúsítás hitelessége eleve
megkérdőjeleződik a legenda műfajának keretein belül.

„Ahogy kanyarodok ki a Múzeum körútra ott a / van egy
benzinkút a ahol kábé ott észrevettem / hogy egy rendőrautó
jött a mögöttem aki levillogott (…) kiszállítottak a szűk kis
utcába a hol közölték velem a / kitalálta a hogy természetben
is le lehet tudni a / dolgokat ezt követően történt az erőszak
része Péter a orális / szexre a próbált kényszeríteni a véde-
keztem amennyire a / tőlem telt a majd a hátam mögé került
valaki és a le a / rántotta rólam a nadrágomat és megerő-
szakolt a egy bő / farmer volt a le lehetett rólam rántani a
nadrágot a nagyon / bő a alapból volt a bő volt rám a bugyi
a félre lett / húzva…” (36. A tízezer)

Az idézett szövegben egy rendőrök által megerőszakolt nő ada-
tokra, tárgyakra és helyszínekre csupaszított beszámolóját („tanú-
vallomását”) olvashatjuk, mely alighanem a (kulturális) köztudat-
ban jól ismert esetre, a „Zsanett-ügy” néven elhíresült eseményre
utal. 2007-ben öt rendőrrel szemben indítottak büntetőeljárást nemi
erőszak vádja miatt, majd évekkel később bizonyíték hiányában az
eljárást megszűntették és a vádlottak felmentést kaptak.

Ha a freudi elméletek felől tekintünk a szöveg nyelvi szerkezetének
„sérüléseire”, akkor azt mondhatjuk, hogy az elbeszélő megnyilvánu-
lásainak zaklatottságai — amit agrammatikusság; a névelők helytelen
használata és halmozása, töredezettség, sűrítettség, kihagyás jellemez
— a traumatikus eseményt követő állapotot igyekeznek megjeleníteni.
Az így elfojtott traumatikus tartalmak váratlan és spontán betörése a
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tudatba irányíthatatlan módosulásokat kényszerít a nyelv struktúrá-
jára, a grammatikai hibák tehát olyan jelölések a szövegben, ahol ész-
lelhetővé, kitapinthatóvá, láthatóvá válnak az esemény közben el-
szenvedett testi-lelki sérülések. A pszichológiai trauma elméletek
kézenfekvő magyarázatokat nyújthatnak a verba lizációval szembeni
ellenkezés okaira, ami egy terápiás közegben föloldható és orvosol-
ható, ám ha a tanúsító szöveget eredeti (jogi) kontextusába helyez-
zük, a pszichológia által feltárt elemek elveszítik jelentőségüket. A jog
„[T]ehát éppen annak az elvárásnak nem tud megfelelni, amit a
nürnbergi per óta kollektív szinten is szán neki a nyugati civilizáció,
nevezetesen, hogy az erőszak okozta sebekre ez az intézmény rea-
gáljon.”9 Takács Miklós jog, trauma és irodalom összefüggéseinek
vizs gálata során Shoshana Felmanra hivatkozva továbbá úgy fogal-
maz (a Halotti Pompa és az Egy gyilkosság mellékszálai című kötetekre
vonatkozóan), hogy „aminek el kellene hangoznia a bíróságon, az
pontosan az, amit nem lehet arti kulálni jogi szaknyelven”.10 Minden,
a pszichológia módszerével és eszközeivel bizonyított tartalom el-
vész, illetve irreleváns marad a jog számára. Sőt, talán azt is állíthatjuk,
hogy a beszélő nyelvrontásai nem bizonyítják, hanem éppen ellenke-
zőleg: aláássák a tanúvallomás és ezzel egyidejűleg a traumatikus ese-
mény igazságát. A nyelvi hibák (mint a tévedések lenyomatai), a szó-
és mondatképzés bizonytalanságai olyan zsákutcába sodorják bele a
traumatizált személyt, melyben a tanúsítás képességbeli feltételeinek
való megfelelés kérdőjeleződik meg.

Zsadányi Edit elemzésében a megerőszakolt nő esetét a magyar kul-
turális-történelmi hagyományok megsértéseként értelmezi a helyszín
megnevezése által (Múzeum körút): „az ismert fővárosi helyeken játszódó
történetek visszahelyezik a testi fenyegetettséget a kultúránk fontos kér-
dései közé”.11 A hatalmi szervnek alávetett és kiszolgáltatott, a jog-
rendhez tartozó és rajta mégis kívül álló, akire az igazoltatás jogsza-
bálya érvényes, de a vele szemben elkövetett cselekedet nem számít
bűncselekménynek — a homo sacer helyzetére kísértetiesen emlékez-
tető állapot. A kötetben talán ez a szöveg világítja meg legszembetű-
nőbben és a legérzékletesebben a test és a beszéd elválaszthatatlan ösz-
szetartozását, hiszen a nő puszta testének alávetettségét rendkívül
felkavaró és autentikus módon jeleníti meg az alulretorizált nyelv, ami
maga is alárendelődni kényszerül. A tanúsítás szempontjából ezért fon-
tosnak tartható Németh Zoltán megközelítése, aki az „alárendelt” fo-
galmának meglehetősen összetett, de alapvetően a Gayatri Chakravorty
Spivak féle elméletből indul ki.12 Meglátása szerint A Testhez kötet töb-
bek közt az „alárendelt” helyének és nyelvének megkonstruálására vál-
lalkozik. „Az alárendelt nyelv artikulálatlan, tagolatlan hangokból áll,
nyüszítés, hörgés hangjaiból, kilépve ezzel a patriarchális nyelv érte-
lemképző és egyúttal hatalmi diskurzusából.”13 Vagyis ha „»az alá-
rendelt« a nyelven és a nyelvtelenségen keresztül teremtődik meg”, fel-
merül a kérdés, hogy ez a „nyelvtelen nyelv” képes-e tanúskodni vagy
mindegyre a tanúsításra való képtelenségét állítja?
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A tapasztalat és kifejezés viszonyában talán nem jelentéktelen az
a körülmény, hogy a legendák versbeszélői az élőbeszéd benyo-
mását keltik. Vagyis a legendák egyenesen megkívánják, hogy ne
pusztán a nyelvi rendszer felől tekintsünk a kifejezésre, hanem a
beszéd közben megnyilvánuló spontán és megismételhetetlen érte-
lemmozzanatként fogjuk fel. A versbeszélők spontán-agrammatikus
közlései, melyek szinte rögzíthetetlen és utánozhatatlan jelleggel bír-
nak, ellehetetlenítik a tanúságtétel következetes megismételhetősé-
gét és a kivehető rögzíthetőségnek kontúrjait mossák el. Ezt az in-
terpretációt továbberősítik a versbeszélők hol személyes, hol pedig
személytelen megnyilatkozásai, a megélt tapasztalatoktól és az ese-
ményektől való eltávolodások, az önidentifikáció hiánya, amelyek
egyfelől a traumatizáltság legjellegzetesebb vonásai,14 másfelől a ta-
núságtétel diskurzusának ellehetetlenülései. A sámli című szöveg-
ben például egyre inkább bizonytalanná válik az elbeszélő én és az
elbeszélt én (ön)azonossága.

„»…Szelekció! Gyűlöltem ezt a szót, / ahogy ma. Egy ka-
tonanő a lábakat figyelte. Julikához / érve állával a teherautó
felé intette. Kirohantam elé térdelve: / Meine Tochter! Az
én lányom! A katonanő biccentett. Julika a / helyén ma-
radt.« És csak ültem tovább a sámlin, hallgatva / nagyanyám
meséit. »Már napok óta mentünk kelet felé / gyalog menetbe«
— szokta kezdeni, és nem hittem, hogy akiről / mesél, az ő
volt. Mert nem is ő volt, valaki más. »Ötös / sorokban men-
tünk, mi hárman az egyik szélen, mivel anyád / csak a szé-
lén bírta.« »Nem pusztán azért, hanem mert / egyszer a mel-
lettem lévő lány kérte, hogy ő fél ott menni. / Légiriadó volt.
Alacsonyan szálltak a gépek és lőttek. Őt / találták el azon a
helyen, ahol kicsit korábban én voltam.«” (56. A sámli)

„(…) nem hittem, hogy akiről / mesél, az ő volt. Mert nem is ő volt,
valaki más.” — az elmondott történetben ez a kijelentés egyrészt utal-
hat arra, hogy az eseményeket megélt személy nem azonos (jelenbeli)
önmagával, másrészt, hogy az elbeszélő számára az elbeszélt én egy
beazonosíthatatlan, már-már kitalált személyként jelenik meg. Nem a
túlélő létezésében kételkedik, hanem egy bizonyos körülményt meg-
élő létezés és az általa elmesélt történet valódi ságában.

Hogy a korabeli sajtó híranyagából csak egyetlen nemzetközi pél-
dát említsek a táborokról szóló jelentések kétkedő fogadtatásáról, egy
amerikai magazin arról számol be, hogy a harmincas évek végétől
egészen 1945 elejéig (amíg a szövetségesek nem bizonyosodtak meg
a koncentrációs táborok meglétéről) az amerikaiak nem hittek a zsi-
dók tömeggyilkosságáról szóló „legendáknak”: „A legtöbb amerikai
egyszerűen el sem hitte azokat a Kelet-Európából származó történe-
teket, amelyek szerint a nácik gázkamrákban, mésszel és egyéb bor-
zalmas dolgokkal feltöltött teherkocsikban zsidók és náciellenes nem

14Dori Laub egy nő vissza-
emlékezéseit idézi, akitől
gyermekét elvették a lá-

gerben. Az esemény után
találkozott egy doktornő-

vel, aki gyermeke után
érdeklődött. Az anya úgy

válaszolt kérdésére,
mintha soha nem lett volna
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Psyche (Zeitschrift für
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Anwendungen), 2000, 54.
Jahrgang, 860–894.
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lizmus Nyugaton. In Szász
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vány, Budapest, 2014, 69.

16Dori Laub: i. m. 862–863.
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leg megtörtént. De (…) az

eredmény gyenge volt,
egy nem meggyőző mese.

A vasóságos könnyen
meghamisítható. A hihetet-

len részeket életem törté-
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nem, hogy egy hihetőbb
változatot ábrázoljak.” Dori
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zsidók tömegeit végezték ki. Ezek a történetek annyira idegenek a
legtöbb amerikai élettapasztalatától ebben az országban, hogy egye-
nesen képtelenségnek tűnnek.”15 Dori La ub pszichoanalitikai vizsgá-
lódásaiban egyenesen kijelenti, hogy gyakran a holokauszt-túlélő (is)
kételkedik az általa megélt tapasztalat realitásában, ami nem szokat-
lan jelenség a traumatizált személyek körében.16 A zsidó származású
író Aharon Appelfeld visszaemlékezésében a reprezentáció képessé-
gének hiányáról, egy koherens élettörténet létrehozásának a képte-
lenségéről vall.17 A valóságnak a tanú általi ilyen kényszeres „meg-
hamisítása” (a hallgató számára) mintha végképp eltörölné annak
lehetőségét, hogy a tanúságtétel „referenciális úton hozzáférhető ese-
ménnyé” váljon.18 Paul Ricoeur szerint a tanúságról való beszéd le-
választható a tapasztalatról, a tanúság hermenutikája nem akar a ta-
pasztalat után kérdezni, hiszen a tanúság a hallgató hitében eleve
elnyeri igazságát a tanú életének felajánlásán keresztül.19 De mi tör-
ténik akkor, ha a tanúsító beszéd is — ami eleve lemondott arról, hogy
visszaadja a tapasztalat nyomait — kudarcot vall a kifejezésben / a
megnevezésben? A dolog című versben a tanúsítást alátámasztó alap-
vető fogalom nem kerül megnevezésre, egészen pontosan a kimondás
tilalma alá kerül. Az elbeszélő nem meri vagy nem akarja megnevezni
azt a fogalmat / eseményt, amelyről a zsidók próbáltak nem tudomást
venni:

„Addig volt a helyzet tűrhető, / amíg nem vittek gettóba.
A zsidók próbáltak / a dologról ott sem tudomást venni. Már
/ közeledett, de erről nem volt szabad beszélni, / a dolog Pest
felé. Aztán másnap reggel négykor / jött a csendőr, hogy pa-
koljunk. Június harminc / volt, és épp péntek. A sütőnap.
Este meg a sábesz / lett volna. Kenyér nélkül indultunk. Az
utolsó / menet mi voltunk. A dolgot a Kormányzó / akkor
leállította, de ezt még végrehajtották / a hatóságok.”

Amit az elbeszélő csupán dologként említ, az tehát maga a de-
portálás (a kifejezés elkerülése akkoriban természetesnek számított
a zsidó közösségekben). A szónak többé-kevésbé tudatos elhallga-
tása töréseket, réseket hagy a tanúsítás referenciális szerkezetében,
a szöveg így egy a tanúsításnak ellenálló beszédről árulkodik. Valas -
tyán Tamás a fent idézett szövegről úgy gondolja: „a genocídium
rettenetének egy fázisára az emlékező-tanúsító beszédben dolog-
ként utalni, ez magát a tanúsítás krízisét s lehetetlenségét teszi nyil-
vánvalóvá, a tanúnak a megtörtént borzalmakhoz való ambivalens-
kritikus viszonyulását emeli ki”.20

Borbély Szilárd kötete mint tanúsító szöveg a tanúsító beszédre
való képtelenségéről tesz bizonyságot. Vállalja a tanúsítás lehe-
 tetlenségét, ami a szenvedés kimondhatatlanságában gyökerezik.
A Testhez: a tanúsításba írt nem-tanúsítás.

Laub: i. m. 863. A náci tet-
tesekkel való összezártság
több túlélőnél az elbeszél-
hetőség helyett az elhall-

gatáshoz vezetett. Giorgo
Agamben könyvében az
ábrázolás tilalmáról írja:

„Aldo Carpi a bériai Akadé-
mia festészet-tanára

Gusenben volt deportált.
Az SS miután felfedezte
foglalkozását, megbízta

rajzok, képek készítésével.
Nem volt realista festő,

mégis szívesebben festett
volna a tábor életéről, erre

azonban nem volt megren-
delése, sőt tiltották.”

Giorgo Agamben: Quel
che resta di Auschwitz.

L’archivio e il testimone,
Bollatti Boringhieri, Torino,
2012. (A könyvből idézett
szövegeket Simon Gyula

fordította.)

18Lőrincz Csongor: A tanú-
ságtétel esemény- és diffe-

renciaelméleti megközelí-
tése. In uő: Az irodalom

tanúságtételei. Ráció,
Budapest, 2015, 11–59, 35.

19Paul Ricoeur: A tanúság
hermeneutikája. In:

Ikonológia és műértelme-
zés 3. A hermeneutika

elmélete. (Ford. Burján
Mónika et al.) JATE Press,

Szeged, 1998. 186–188.

20Valastyán Tamás:
A bizalom éjszakájában.

Holokausztszólamok
Borbély Szilárd írásművé-

szetében. Studia Litteraria,
2016/3–4, 68.
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Giorgo Agamben Primo Levi műveiben a tanúsítás beszéd szituá-
 ciójának szintén egy határhelyzetére hívja fel a figyelmet. Agamben
mindenekelőtt úgy gondolja, hogy nem értjük meg, mit jelent Ausch-
witz, ha nem tudjuk, mit jelent a muzulmán. Auschwitz, mielőtt ha-
láltábor lenne, még egy hihetetlen tapasztalat helye is, amelyben,
túl életen és halálon, a zsidó muzulmánná, az ember nem-emberré
válik.21 „A Muselmänner, az odaveszettek, a tábor zöme; ők, az ál-
landóan megújuló és mindig ugyanazon nem-emberek névtelen tö-
mege, amely némán menetel és robotol, amelyből már kihunyt az
isteni szikra, s amely már túlságosan kiüresedett ahhoz, hogy iga-
zán szenvedjen. Nem is tudom, élőnek nevezzem-e ezeket a nyo-
morultakat; nem is tudom, halálnak nevezzem-e halálukat, amely-
től már nem is félnek, mert olyan kimerültek, hogy föl se fogják.”22

A „muzulmán” kifejezést Auschwitzban használták, onnan terjedt el
más lágerekben. A terminus eredetéről eltérő vélemények vannak, a
legvalószínűbb magyarázat az arab „muslim” szóra utal, aki mara-
déktalanul aláveti magát Isten akaratának.23 Ők az élet és a halál
között sínylődő „múmia-emberek”, „élőhalottak”, „névtelen ala-
kok”, „emberroncsok”, akiket került és megvetett a többi internált.24

Levi a tanúsítás valódi „szubjektumát” a muzulmánban látja, aki
teljességgel elveszítette tudatosságát, szubjektum voltát és emberi
méltóságát.25 Agamben Primo Levire támaszkodó következtetései-
nek egyike, hogy a tanúságtétel kijelölhetetlensége (inassegnabilitá)
nem más, mint egy szétszakadásnak az eredménye; a tanú és a mu-
zulmán elválaszthatatlanságának, a beszéd lehetőségének és lehe-
tetlenségének az egységében áll. Muzulmán és tanú, emberi és
nem-emberi együvé tartozók, és mégsem egybeesők, elválasztot-
tak és ugyanannyira elválaszthatatlanok. Ez az oszthatatlan elvá-
lasztás kifejeződik egy kettős túlélésen keresztül: a nem-ember az,
aki képes túlélni az embert, de nem tud tanúskodni, az ember pedig
az, aki képes túlélni a nem-embert, de tudja, hogy olyan ügyben kell
tanúskodnia, amelyben számára a tanúskodás lehetetlen.

Auschwitz etikája azt a megdöbbentő üzenetet hordozza, hogy
méltóság nélkül, megalázottságban, az emberség teljes megsemmi-
sítettségében is létezhet élet, s hogy ez az elpusztított (lelki) élet (ve-
getatív módon) túlélheti önmagát. „Auschwitz etikája abban a
pontban kezdődik, amelyben a muzulmán, »a testimone integrale«
elvesztette minden lehetőségét arra, hogy meg lehessen különböz-
tetni benne az embert és a nem-embert.”26 A legendákban vala-
mennyiszer megmarad az emberi és a nem-emberi közötti különb-
ségtétel lehetősége, A matyóhímzés című szöveg az állathasonlatok
révén mégis közel kerül ennek a határnak az elmosódásához: „Visz-
szafordulva a többiek / már kopaszra nyírva. Meg sem ismertem
senkit. / Álltak ott, mint a birka. Testükre libabőr volt írva.” — még-
sem egyszerűen az állati létezésre való utalás ez, hiszen a „libabőr”
mint az idegen igényre adott önkéntelen válasz a megélt test
reszponzivitásáról ad hírt. A reszponzivitás azt fejezi ki, hogy az

21Giorgo Agamben: i. m. 47.

22Primo Levi: i. m. 113.

23„(…) muzulmánoknak,
azaz teljesen fatalista lé-

nyeknek nevezték azokat,
akik elvesztették az élni
akarást. Készenlétük a
halálra nem valamiféle

akarati aktus, hanem az
akarat teljes hiánya.”
Kogon, idézi Giorgo
Agamben: i. m. 40.

24„Az úgynevezett muzul-
mán, ahogyan tábori nyel-

ven hívták, az a fogoly, akit
elhagyott minden reménye
(…).  Sétáló hulla volt: fizi-
kai funkciókkal rendelkező
haldokló. Bármennyire fájó

is, ki kell őt hagyni figyel-
münkből.” Amery, idézi

Giorgo Agamben: i. m. 37.

25„Nem mi túlélők vagyunk
az igazi tanúk, mi megpró-

bálhatjuk több-kevesebb
tudással és sikerrel elmon-
dani (…), de a teljes igaz -

ság azoknál van, akik nem
tanúskodhatnak, mert jóval

testi haláluk előtt elveszí-
tették azt a képességüket,
hogy figyeljenek és emlé-

kezzenek.” „Az igazi tanúk
(testimoni integrali) azok,
akik érintették, elérték a

szenvedés legmélyét:
a muzulmánok, az

elmerültek (sommersi).
A túlélők megbízást (dele ga)
teljesítenek, az elmerültek-
nek viszont nincs mondan-

dójuk. Akik helyettük,
nevükben szól, tudja, hogy
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ember nem egyéb, mint a neki címzett megszólításra adott felelet,
hogy nem tud nem válaszolni a vele szemben támadó idegen in-
tenciókra, mert már eleve érintve, afficiálva van prereflektív módon
a megélt test (Leib) tapasztalatának szintjén.27 Úgy tűnik, hogy a le-
gendákban a reszponzívitás ebben az összefüggésben sem veszít
etikai súlyából, még akkor sem, ha a test az erőszak áldozatává
válik, más akaratának kiszolgáltatva.

A versbeszélők minden tapasztalata testi tapasztalat is egyben,
tanúságuk nem csupán az észlelésről, a testről lehasított steril be-
széd, hanem a legközvetlenebb, legfájóbb tapasztalat nyoma is, ami
jelen van a kifejeződésben. Kettősség jellemzi a legendák tanúsító-
beszédét: a tapasztalaton alapuló beszéd és maga a tapasztalat be-
széde. Míg az előbbi interpretációkkal, magyarázatokkal fordul a
korábban megélt események felé, addig az utóbbi nem képes a ver -
balizáció szintjén megnyilvánulni. A nyelvkeresés, a testi-érzéki je-
lenlét meghatározó sajátossága a legendáknak. E jellegzetesség véle-
ményem szerint éppen azt mutatja, hogy a tanúsítás hermeneutikája
— A Testhez című kötet esetében — elválaszthatatlan a megélt test
érzéki „közelségétől”, az „interkorporeitástól”, melyben az együtt-
érzés és az együttszenvedés „uralhatatlan” mechanizmusai fakad-
nak föl. Soha nem férhetünk a tanú közvetlen tapasztalatához, igaz -
sága számunkra megközelíthetetlen marad, ezért nincs más talán,
mint a testi benyomásainkba, az érzéki érintettségbe vetett hit, hi-
szen e tapasztalat nélkül a hit üres, de hit nélkül a tapasztalat még -
iscsak vak és kegyetlen.

Apám lábaujja,
madarai
Lefagyott a számítógépem,
apámnak meg Archangelszkben
a lábaujja,
én kikapcs gyorsan,
s már indítottam is újra,
ő élt utána még vagy hetven évet.

Melyikünk volt a boldogabb? —
töprengek rajt’ hetek óta,
szemem a képernyőre szegzetten,
ő programjaival a kertjét rótta,
s a világ is elfért a zsebében.

olyan ügyben kell tanús-
kodnia, amelyben számára

a tanúskodás lehetetlen.”
Primo Levi: I sommersi e i

salvati. Einaudi, Torino,
1986, 64. Idézi Giorgo

Agamben: i. m. 30.

26Giorgo Agamben:
i. m. 76.

27A reszponzivitás
terminológiáját Bernhard

Waldenfels dolgozta ki
Emmanuel Lévinas nyo-
mán. „Ebben az alakban

érvényessége nem szorít-
kozik többé a mondásra,
hanem a cselekvésre, a

vágyra, sőt az érzékszer-
vek működésére is kiter-
jed.” Tengelyi László: Az

élménytől a tapasztalatig.
Vulgo, 2004/ 5. évf.

1. sz. 12.

TÓTH LÁSZLÓ
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