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Hazafelé fordulóban?
A válság minden élet és egyáltalán a valóság velejárója, de kiváltkép
pen hozzátartozik a szellem életéhez; és ha az emberi élet a kezdet
kezdetétől a krízis helyzetében találja magát (a legrégebbi írások és
képek is mind többé-kevésbé erről szólanak), akkor ez a fájdalmas
sors arra vall, hogy az emberi élet kiváltképpen szellemi élet.

Nem értek azonban egyet azzal a széles körben elterjedt nézet
tel, amely szerint "krízis mindig is volt, most is csak az van, ami
mindig is volt". A jelenlegi világválságnak még csak nem is az a fő

jellemzője, hogy immár mindenre kiterjed; valóban világválságról van
szó, maga a világkerült válságba. (5 persze "világ"-on én itt, a nyelvi
közmegegyezés szerint, nem azt a világolást értem, amit e szép magyar
szó eredetileg jelenthetett, hanem a dolgok összességét. Más kérdés,
hogy "a dolgok összessége", úgy, amint a teljesség helyébe lép, csupán
egy olyan kezdeti katasztrófa által állhatott elő, amelyet "a fény meg
sebzésé"-nek lehetne nevezni, s amelyben a világ világolása először

elhalványul, aztán szinte teljesen megszűnik.) Egyre több jel tanúsítja,
hogy végponthoz érkeztünk.

Természetesen a végpont sem valami új dolog. És ennyiben
megint csak, mégis csak, ott vagyunk, ahol mindig is voltunk; az
emberi élet kezdettől fogva a végpontban áll, tudatos meghasonlás,
tudatos küzdelem, tudatos halál határhelyzetében. És viszont, meg
intcsak, nem bölcs dolog ezt az egész tudatosságot s főleg persze a
haláltudatot úgy értenünk, hogy: az állat ráébredt a valóságra. Ha már
ezzel a szóképpel élünk, alvással és fölébredéssel, hozzá kell ten
nünk akkor azt is, hogy az ébredés föltételezi egy időnként éber lény
preegzisztenciáját. Ha az állatnak nincsen (semmiféle) haláltudata.
akkor számára nincs is általunk elképzelt halál. Mintha a haláltudatot
az emberi lény teremiené. az ő alkotása volna, amihez nem kell ok
vetlenül valamilyen emberi lényeget föltételeznünk; van viszont egy
léttörténeti hely, amely az ember helye.

Mindmostanáig fönnállt. imaginárius szubsztanciaként, a "vi
lág", amelyben ez a végpont azután megjelenhetett (mint a léggöm
böt kipukkasztó tű hegye); a születés azonban születés volt, a le
vegő levegő, és szerelem a szerelem. A 20. század elejére-derekára
ez az imaginatív rendszer összeomlott (ezért találkozunk azóta
mindegyre "rendszer"-ekkel: pótlandó a világnyi veszteséget). Va
gyis hát: "végpont" és "világ" azóta egybeesik (mintha réstelen
volna a világ); az emberi lény ma folyton folyvást, mindenütt és
minden pillanatban a végpontban áll, monoton módon.

Mindmostanáig is úgy hangzott a tanítás, hogy végső soron a
megvilágosodás az, ami számít, az Isten országa, valami ilyesmi;
ám ezt a helyet vagy eseményt többnyire olyanként képzeltük el,
mint amely még odább van, "majd csak lesz valahogy"; és amíg
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a végóra be nem köszöntött, a természeti és társadalmi rend hor
dozta az embert, irányította, többé-kevésbé közölte vele, mit kell
tennie. Mostanra ez a lehetőség nagyjából megszűnt; hiteles kivé
telek vannak, de ritkák. Az emberi lény vissza van vetve önma
gára, de egy olyan "önmagá"-ra, aki maga-magát is mint nem-lé
tezőt éli meg; nincsen hitele önmaga előtt. Valami olcsóba, seké
lyesbe, nem-Iétezőbe van visszavetve!

A jelenlegi kulturális krízist mégsem maga a baj okozza, a minden
képzeletet fölülmúló csapás, hanem a kultúrának az a csődje, amelyben
az egyedülálló csapásból nem tudta levonni a következtetést: az em
beri életnek mindenestül át kell lépnie "valami másba".

Eljátszhatnánk persze a szóval, mondhatnánk, ez, ami van,
már rég nem kultúra, hanem csak civilizáció (vagy az sem), de
ezzel csupán elodáznánk a kétségbeesés pillanatát: éppen a kultúra
volt képtelen a végső átváltozásra.

Meghatározni azt a mást persze nem tudom, nem is lehet való
színűleg, mert - egyelőre legalábbis - túl esik a szavak körén:
jelen-nem-létére példákat mondani pedig azért látszik fölös
legesnek, mert ma már szinte minden erre példa.

Eltekintve ezúttal a szerelmi és szexuális élet totális zűrzavará

tól (boldogtalan korunkban minden totális, és csak a jó kicsiny és
viszonylagos), amelyben minden szent igazság egyszerre áll fent,
kölcsönösen akadályozva egymást, amelyben a földi halandó
duplán, triplán lát, s ha nem akar álszentségbe burkolódzni, föl
ébred benne a vágy valamely nem-euklidészi gondolkodás után
(a legkülönösebb heroizmussal valami ilyesmiben élve, amíg csak
az magától át nem vágódik, talán, abba a "valami más"-ba; de ak
kor az már minden lesz, csak nem normalitás), elég, ha itt a szak
mákra és mesterségekre gondolunk, amelyek ma már szinte mind
tisztességtelenek vagy kérdésesek, környezetszennyezéssel járva,
roncsolva vagy szűkítve az emberi lét feltételeit, esetleg az idők

kezdete óta ismert emberi lény fölszámolásával fenyegetve, a sze
gény, szerencsétlen állatokról és növényekről nem is beszélve,
akikre mondhatatlan szenvedéseket zúdít a tudás: valóban úgy
tetszik, nincs kiút, fogva vagyunk az ördögi körben.

Az "egészen más" -ba való átlépés tehát végre sem hajtható talán.
És mégis, milyen más volna a szellemi légkör, ha a mértékadó emberek
arra a pontra - akár az átlépés elmaradására mint totális vereségre
- fordítanák tekintetüket (mint ahogyan Simone Weil szerint a filozó
fiának csak a megoldhatatlan kérdésekkel érdemes foglalkoznia).

Mert ez, s nem is csak látszólag talán, a "nem érdemeink sze
rint, hanem kegyelemből" tradicionális keresztény álláspontja vol
na - nincs is más pont, csak ez, amelyben, ha így, ha úgy, úgyis
állunk. S mégis, van itt egy kis különbség.

Egyrészt: nem föltétlenül "bűnös voltunk" vagy "gyöngeségünk"
volna itt szembeállítva az isteni irgalommal, hanem az egyáltalán
létezhető a "valami más"-sal, azzal, ami a leghatározottabban nem

425



"valami", hanem nem-világ (a kegyelem kérdése a morálból az onta
lógiába tevődne át, így adva egyedül lehetséges alapot a morálnak) 
ami talán mindig is így volt, de elfelejtődhetett a dolog, és így a köz
gondolkodásban Isten is világon belüli .valamívé" változott át (aki
van vagy nincs); másrészt: nem csupán az élet egynémely kockázatos
alkalmaira vonatkoznék e kép, hanem teljes világban-létünkre - a
világban-Iételre magára; ami a végtelen követelményt is átváltoztat
ná; bizony: nem csekélyebbé. hanem nyomatékosabbá.

Haboznék úgy mondani, hogy itt a "természetfeletti"-ről volna
szó, A jelenlegi válságnak talán okát, mindenesetre egyik összete
vőjét az európai ember természet-ellenességében látom én is (s a
jelenlegi krízis Európából sugárzott szét a földkerekségre, a vi
lágkrízis európai krizis); nagyon is észrevevődik, hogy az ember a
maga tudatos egójából a természet nagy részét, talán a legfonto
sabb részét kirekesztette, ha ugyan vannak a természetnek részei,
ha nem az egészet rekesztette ki ezzel.

Ez a hatalmaskodás - fIa hatalom", mint politizáló körökben
nevezni szerették, mintha csak tudnánk, ilyenkor miről beszélünk
- az idő- és térszemléletnek egy jellegzetes, egyedülállóan félel
metes (vagy mondjuk inkább úgy: aggasztó) változatából született
meg, olyasmiből. amit az európai (euramerikai: "fehér") ember
hozott létre; de miért keverjük bele itt a dologba máris a "szem
lélet"-et, mintha csak azt akarnánk mondani, itt valamely szemé
lyes döntésről volt szó, valami "szubjektív" dologról (ami .Jehe
tett volna máshogy is"): mintha csak volna igazából "világ", ame
lyet aztán lehetne nézni így is, úgy is, mintha nem sorsról volna
szó, amely az emberre ráméretett (amiként az Írás rejtélyes elkép
zelése szerint a tévedést és tévelygést is Isten hozza létre: .mert
rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a
prófétákat, és fejeiteket, a nézőket befedezte; és lesz mind e látás
néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, amelyet odaadnak
egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tu
dom, mert bepecsételtetett. És ha e levelet annak adják, a ki nem
tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! Ö így szól: Nem tudok
írást," (Iz 29, lD-12), "Amint meg van írva: Az Isten kábultság lel
két adta nékik; szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne hallja
nak, mind e mai napig," (Róm 11, 8), s amely aztán az embert erő

szaktételre kényszeríti: bizonyos "helyzet"-re rászorítva tartja (a "hely
zet" ugyanis többé nem "hely", "helyek" akkor már nincsenek, a
"hely-zet" intellektuális konstrukció, amelyből épp ezért nincs me
nekvés), ahol, hely-telenül, többé már nem tehet mást: erőszakot tesz;
úgy fogjuk tehát mondani: ez a hatalmaskodás időnek és térnek va
lamelyegyedül az európai (euramerikai: "fehér"), és persze, a régi
arab emberre jellemző változatábóllépett elő.

Nem mintha ne lett volna hatalmaskodás addig is már, emberölés,
nyílt gúny, nemi erőszak, hurok és tőr, gáncsvetés. Inkább arról lehet
szó, Amerika ,,fölfedezésé"-vel, majd gyarmatosításával a messzeség
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mint túlfeszített gumiszalag hirtelen elernyedt, és ezzel a metafi
zikai (a kis helyeket a végtelenhez képest, ám mindig a maguk kicsiny
ségében őrző) tartományban jóvátehetetlen változás következett be.

Ha az Isten "cseléről", sőt .félrevezetéséről" beszélek, akkor ezt
természetesen metaforikus értelemben teszem, és abban a remény
ben, hogy az életünknek mégis jelentése, tévelygésünknek kimenete
le volna. Hogy az emberi lény csak a félrevezetés által juthatna nem
is vissza talán, hanem el a maga otthonába, amennyiben ugyanis át
látna rajta; amit, természetesen, megint csak az tenne lehetővé, aki a
félrevezetést is megcselekedte. Fölfedezve valamit, amit mindenki
lát, de még soha senki nem tudott. S itt nem habozom a színeknek
a lehető legnagyobb jelentőséget tulajdonítani, amennyiben elsősor

ban ők azok, akiktől a történelmi ember önmagát az egoitás határá
val elválasztotta, úgyhogy a színek mai magunkhoz képest transz
cendensnek tekinthetők. Csakhogy ez a határ magán az antroposz
lényen fut keresztül, őt vágja ketté, s így mai skizofréniánknak egy
szerre tünete és oka. Mert látni látjuk őket, őbennük élünk, de mínt
ha vastag üvegfal választana el tőlük, amelyen semmi hang nem tör
át. Amennyiben tudatra ébrednénk bennük, az az ébredés (egy újabb
ébredés tehát) nemcsak antropológiai, hanem kozmikus fordulat is
volna: mindannak, ami létezik, a gyökeres átváltozása.

Azt hiszem, itt Husserl krízis- és életvilág-gondolatának a közelé
ben járok. Akármit gondolunk is a színekről mint kvalitásokról, ha
nem tartjuk is őket az ortodox fizikával "merő illúzió"-nak, vélhet
jük akár, hogy a létnek valami mélyebb szubsztanciája tárul föl ben
nük, nem fogunk tudni mondani semmit sem róluk; gondolkodá
sunk a fekete-fehér, igen-nem rendszerébe van szorítva. Így különül
tünk el a hangtót az illattól és az íztől, hidegtől és melegtől is;
őbennük élünk, de nem őszerintük gondolkodunk. A tudomány,
úgymond, csak abban tartja magát illetékesnek. ahogyan ezek tova
terjednek a térben; amivel persze a teret mint olyan elvont létezőt

definiálja, amelyben kvalitások nincsenek, és szelídnek tetsző Chű

vös") önkorlátozásával kozmikus eretnekséggé nyilvánítja a létezők

szívét. A fájdalom rettenete vagy egy korahajnali. harmatos kert a
hegyek közt: a tudomány számára egyaránt hozzáférhetetlenek.

Egy szó, mint száz, az átlépés kezdete azon belül következhetne
be, amiben élünk, mozgunk és vagyunk. Itt léphetnénk be, vagy
vissza abba, amit Böhme és Goethe Gott-Natumak, Isten-termé
szetnek nevez, Istent és valódibb önmagunkat egyszerre találva
meg. Semmi, de semmi sem vall persze arra, hogy az emberiség
"mint olyan" egy ilyesféle lépés megtételére készülne; ha azonban
akárhol is sor kerülne rá, az a pillanat további forradalmi változások
kezdetének bizonyulhat. Mint Mózesnek mondta az Isten: Íme áldást
és átkot bocsátok elétek. Ez valóban apokalipszis lesz: világ vége,
amennyiben a "világ" nem a személyt, hanem a dolgok összességét
jelenti; annak a nyilvánvalóvá tétele, ami úgyis úgy van. Az újra
megtalált természeten belül szólal meg újra a természetfeletti.
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