
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.
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Apámnak a fogságban fabarakk…
én számítógépemben lakom,
s ha nem lesz már
több memóriám,
s bezárom az összes ablakom —
az ő madarai vigyenek az égig.

Reggel; füled
megtelik
Hajnalban kelsz
hogy ne késs le semmit
odakint a kerted olvasod
a tökből uborkából nem lesz semmi
a karalábé túl kicsi
a medence klóros vizét
ráereszted a pázsit füvére
az ég papírsárkányként lebeg fölötted
attól félsz elszáll veled
megkapaszkodsz agg barackfádban
körbefon a szederinda
a szőlőszemek vaksin hunyorognak rád
eltévedt mókus rohan át retinádon
lábadon egy hangya próbálgatja a messzeséget
az öntözőkanna vizében halott madártetem

jó reggelt

füled megtelik
az Úr szívének távoli
tiktakjával

Egymásba át
akár az arles-i ég is lehetne fölöttem most
egymásba tűnnek a terek át
a vizek egy másik kontinens szemetét
sodorják lábam elé
holdkóros macska nyervogását
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repíti felém gyermekkoromból a szél
a kanális parti nádasból esténként
ezernyi madárhang pöröl
a mindenséggel

Van Gogh lemetszett fölcimpája
világít fölöttem

Megállíthatatlan
A városban pár pillanatra csend lett.
Megállt a csövekben a víz,
a házban a bojlerek, a lift,
nem jöttek kint autók, sem villamos.
Az űr magányát vehettem észre,
tisztán, a lyukas, szürke felhők mögül,
ahogy mellém lépett, és éreztük egymást,
a két sarok közti él, a holdvilágos
és árnyékos rész között.

Mióta megismertelek,
végignéztünk egy halált.
Hogyan kezdődhetne bármi jó
valami szörnyűvel és véglegessel —
gondoltam kicsivel előtte,
hogy elfogadtam, folytatni kell
a megállíthatatlant.

A hegyről, ahová vittél
látszik a város, ahol élnek,
a teraszod nem arra néz,
nem láttam moccanását.

Aztán egyedül voltam kint,
a gangon, és pár pillanatra csend lett,
akkor pedig eszembe jutottál,
mialatt a kihunyó zajok
megadták magukat a rendnek.
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