
Kopogtatás nélküli
bentlét

„Ha megszeretlek,
kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám,

de gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél.”*

József Attila érzelmei alapján egyértelmű: a szerelem a kopogtatás
nélküli bemenetel, a bebocsájtás nélküli ottlét, lakozás. Folyamat és
állandó ismétlődés. Nem úgy, mint a beteg, aki lázasan fekszik
ágyában, mert az ő állapota csupáncsak fennáll, valamikor meg-
fertőződött és betegségének következménye mindaz, amint érzi
magát. A szerelem viszont nem ilyen, nem egy „megfertőződött”
állapot fennállta, a szerelem az örökös bebocsájtás, amint a szakítás
elkerülés, egyfajta távolmaradás, válasznélküliség. „Ha megszeret-
lek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám” — a bemenetel kizáróla-
gos és visszavonhatatlanul igaz. A szakítás távolmaradás, az elke-
rülő többé nem kíván élni lehetőségével, nem akar a kopogtatás
nélküli bentlétben időzni. Távol marad hát, fájdalmat okoz.

A kopogtatás nélküliség ígérete az egyetlen másiknak szól, mert
nem úgy van, hogy mindenki, akit megszeret egykor majd az ember,
bejárhat hozzá, hanem van valaki egyetlen, akit ha megszeret, ő
majd kopogtatás nélkül nyer bebocsájtást, akitől többé nem kérde-
zik meg, miért akar ott lenni nálunk. Többé nem kell zörgetnie az
ajtón, mert tudjuk, miért jön, miért van ott, miért időzik a bentlétben.
Ellenben megkérdezik tőle: hol járt, miért marad el oly soká?

Felelősséggel tartozunk azért, akihez így járunk be, kopogtatás
nélkül. Az állandó bebocsájtás felelőssége ez: „gondold jól meg,
bántana, ha azután sokáig elkerülnél”. Amikor így szólunk a má-
sikhoz: „ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám”,
még nem tudjuk, ki ez a másik, nem tudjuk, megszeretjük-e, még
akkor sem, ha szeretnénk, ő járna be hozzánk kopogtatás nélkül. Ki
hát a másik — ki az, akinek tiszta papírt is adunk tányérul, amikor
éhes? Ki az, akit arra kérünk, hagyjon nékünk is? Ki az, akivel
együtt kívánunk enni, minden alkalommal, „amikor akad más is”?

„Nagy csönd a csönd, néked is szólok” — mert a csönd a távol-
maradás közelsége, amikor lehetősége van a kopogtatás nélküli
bentlétre, azonban ő sokáig elmarad. Mégsem ezzel kezdi a költő,
utólag szólt, akkor ad minderről számot, amikor már késő, mert a
lányt megszerette. Akkor figyelmeztet, amikor kér: „ha éhes vagy,
tiszta papírt kapsz tányérul, / amikor akad más is, / hanem akkor
hagyj nékem is, én is örökké / éhes vagyok”.

OLÁH TIBOR

1981-ben született Buda -
pesten. Tanulmányait az
ELTE BTK filozófia szakán
végezte.

*József Attila:
Kopogtatás nélkül (1925).
— A továbbiakban a nem

hivatkozott idézetek
József Attila Kopogtatás

nélkül című versének sorai.

515

Eleje:Layout 1  2012.06.14.  13:12  Page 515



Egészen más dolognak látszik bejárni valakihez kopogtatás nél-
kül, mint egyfajta lehetőséggel élni, és más együtt enni valakivel,
aki arra kér: „hagyj nékem is”! Mégis úgy van, amit már mondtunk,
a kopogtatás nélküli bentlét éppolyan felelősséget hordoz, mint
odafigyelni a másikra, kérését meghallgatni és felelni rá. Itt „gör-
nyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod”. Mert valakihez feljárni
kopogtatás nélkül éppen olyan, mint valakivel együtt enni. Hagyni
a másiknak, ott, ahol a lány csak a mi ruhánkat foltozhatja. Ez ugyanaz
a hely, ami a kopogtatás nélküli bentlét, a hely, ahol ketten vagyunk,
ahol az én egyetlen székemre ül le a lány.

A felelősség ellenére is joga van az elkerülőnek a távolmaradásra,
még akkor is, ha ez fáj mindkettőjüknek, hiszen „nagy csönd a
csönd”. „Mert a csönd, amelynél fogva beszélünk, kétségkívül nem
idegen attól a nem-választól, amellyel Lévinas gyakran a halottat
határozza meg, egy halált, mely nem a semmit jelenti. Ez a nem-vá-
lasz, a válasz e megszakítása nem csak úgy várja a halált, megritkít
és megszakít minden mondatot.”1 Az érzelmek drámája mégsem az
elmaradás. A fájdalom ott esik meg az emberrel, amikor kérnie kell:
„hanem akkor hagyj nékem is, én is örökké éhes vagyok”. A pa-
naszkodás vádja, amiről a másik nem tehet, ezért ő nem vonható fe-
lelősségre. Ő úgy tudta, mielőtt elmegy, cipőjét letörlik, friss vizet kap a
kancsóba. Ő nem elvenni kívánt.

Mindenki, aki kér, elégedetlen, valójában menekülő. Elégedetlen
a bentlévővel, aki kopogtatás nélkül időzik nála. Aki csak megkapta
ajándékul — ha tényleg megkaphatta a kopogtatás, kérés nélküli ott-
létet. Megkaphatta, mert a szerelem kér, követel és örökké elégedet-
len a másikkal. Az tehát a bizonyság, hogy megszerelmesedtünk va-
lakivel, hogy együtt kívánunk vele enni, hogy ő a másik, az egyetlen
másik, akitől kérünk még, mert megszerethettük, akivel örökké elé-
gedetlenek vagyunk, és követelésünk oka: „bántana, ha azután so-
káig elkerülnél”. A kérésben mindannyian egyedül vagyunk. Saját
világunk zár magába. Mindenki, aki kér, egyedül maradt, kérésének
súlypontja énjének világa. A kérés bennünk a legemberibb, szavak
nélkül is gyakran megnyilvánul a Más világa felé történő menekülés,
tekintés. Rosenzweig a kérés kapcsán mutat rá az isteni világ, avagy
a másik világának elvesztésére. Az elvesztés, mely egykor még a ven-
dégszeretet élvezetét jelentette, többé már nem nyújt menedéket, az
elérkezett távoli jövő immár egyedül elvesztettként, kiűzetettként en-
gedi definiálni a kopogtatás, feltétel nélküli lakozást. „A kérésben
egyedül volt, csak ember, egészen önmagánál. Ments meg Uram,
mert torkomig érnek a vizek! Istenem, Istenem, miért hagytál el
engem? De a köszönetben kiterjeszti magát az egész világra.”2

„A szeretet a másikkal való kapcsolat marad, miközben szük-
ségletbe csap át: e szükséglet továbbra is előfeltételezi a másnak, a
szeretettnek teljes, transzcendens külsődleges jellegét. Ezért szűrő-
dik át az arcon az arcon túlról jövő homályos fénye annak, ami még
nincs, egy sohasem eléggé távoli, a lehetségesnél távolibb jövő.”3

1Jacques Derrida:
Istenhozzád Emmanuel

Lévinasnak. (Ford. Boros
János, Csordás Gábor,
Orbán Jolán.) Jelenkor,

Pécs, 2000, 155.

2Franz Rosenzweig:
Könyvecske az egészsé-

ges és a beteg emberi
értelemről. (Ford. Tatár

György.) Atlantisz,
Budapest, 1997, 102.

(Vö. Zsolt 69 és Mt 27,
46, Mk 15,34.)

3Emmanuel Lévinas:
Teljesség és végtelen.
(Ford. Tarnai László.)

Jelenkor, Pécs, 1999, 216.
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Az elégedetlen, menekülő visszavonul az önmagához, amely me-
nedékföld számára. Kopogtatás nélküli vendégszeretet az otthon me-
legének vágyában lakozik. Önmaga vendégszeretetének vágya, a
kérés nélküli bebocsájtás, az otthon melege, a nő tekintete, ami in-
timitást ad, kizárja az őséget, a harmadik személy jelenlétét. „A be-
fogadó először otthon befogadott. A meghívót meghívottja hívta
meg”4 — jegyzi meg Derrida. A felelősség a viszonosság gondjával
terhelt,5 a befogadó feleletre vár, kötődése már több, mint a feleba-
rát szeretete, ami a kölcsönviszony nélküli viszony.

„A ház, mely a birtoklást megalapozza, nem ugyanabban az ér-
telemben birtoklás, mint a benne összegyűjthető és őrizhető ingó-
ságok. A ház — birtokolt, mivel eredendően vendégül látja a tulaj-
donosát. Ez visszairányít minket a lényege szerinti belsőjéhez,
ahhoz a lakóhoz, aki minden lakót megelőzően lakik, a par excel-
lence befogadóhoz, az önmagába fogadóhoz — a női léthez.”6

A nő ház és lakozás, az otthon melege, amelyre a vendéglátó
szükséggel tekint. A kopogtatás nélküli bentlét a vendéglátó szük-
sége. Nem mindig vesszük észre, ki tartozik kettőnk közül köszö-
nettel — „üres kézzel állok hát előtted immár az adakozás után —
és most! Most azt mondod nékem bánatos mosollyal: »Ki tartozik
vajon köszönettel kettőnk közül? — vajon nem az adakozó-e, hogy
a másik elfogadta, mit néki adott?« …”7

Aki kopogtatás nélkül időzik a bentlét melegében — „melegben
levethetsz nyakkendőt, gallért” —, képes felelni a kérés vágyára,
az idegen kizárására, a hallgatag nyelv állandó értésére. Fogadni a
ko pogtatás nélküli bentlétet, az otthonosságot is lakozás. A nő így
a me nedékföld, aki fogadja a vendégszeretetet. „Létezni ennélfogva
annyit jelent: lakozni.”8

A befogadás a Más igenlése. Az én szabadsága azáltal tűnik el,
hogy az igenlés megközelíti, amivel már korábban az én összekötötte
önmagát. Az én többé nem rendelkezik idővel ahhoz, hogy megelőzze
bármely más akarat által fenyegetett igenlésének vágyát (befogadás)
vagy meghiúsulását (elkerülés). Az őség kizárása, amelyet a Más nyújt
számomra, emiatt a Más foszt meg szabadságomtól, amikor vendégül
lát otthonomban. Amikor a kopogtatás nélküli bentlétben időzik. „Fo-
gadni a Másikat annyi, mint megkérdőjelezni a szabadságomat.”9 Az
elkerülés fájdalma az otthontalanság börtöne, amikor a vendéglátót
többé nem fogadják saját otthonában. A távolmaradás a Más döntése,
amin nem áll szabadságomban változtatni, a nyelv idegensége. „Csak
a Másik, s nem az én mondhat igent.”10 A távolmaradás a válasznélkü-
liség. Az elkerülés a máshol levés, a lényegi nemet mondás, az őség
választása, amely mindig jelen van: „a harmadik mások szeméből
tekint rám”.11

Mit tehet az én, ha nem akarja a passzivitását elszenvedni? Hol
az ember szabadsága, miképpen hozhat felelős döntést a másik, a
Más mint nő, mint felebarát, mint Isten nélkül?12 Hol az ember fe-
lelőssége, amely Isten elvesztésekor öröklődött reá? — kérdezi a

4Jacques Derrida: i. m. 63.

5Vö. Derrida elgondolkodik
Lévinas Isten-hozzád áhí-
tatán. A másik ember és a
felebarátunk szeretetének
kötődésében a felelősség

eltérített. „Felelősség a
viszonosság gondja nélkül:

felelnem kell a másikért
anélkül, hogy a másik

irántam való felelősségé-
vel foglalkoznék.

Kölcsön viszony nélküli
viszony, avagy a felebarát

szeretete, mely erósz
nélküli szeretet.”

Jacques Derrida: i. m.
139. 4. lábjegyzet.

6Emmanuel Lévinas:
i. m. 129.

7Friedrich Nietzsche:
Így szólott Zarathustra.

(Ford. Kurdi Imre.) Osiris,
Budapest, 2001, 268.

8Emmanuel Lévinas:
i. m. 127.

9I. m. 65.

10I. m. 72. Vö. Descartes
amikor az apodiktikus

igazság létét Isten eszmé-
je által találja meg, nem

hagyja hátra a kételkedés
momentumát, mert „e gya-
korlat tagadása továbbra is

a gyakorlat állítása” —
mutat rá Lévinas —, tehát

amikor a kételkedés
gyakorlatát Descartes

megtagadja, akkor ő
csupán egy döntést fogad

el, és nem ő dönt. Ha

517

Eleje:Layout 1  2012.06.14.  13:12  Page 517



nietzschei bölcselet. Egyáltalán, miként beszélhetünk mindezek
után etikáról? Lévinas az etikát nem a filozófia egyik ágaként látja.
„Az erkölcs nem a filozófia egyik ága, hanem az első filozófia.”13

Mégsem a nyelv hordoz felelősséget, hanem a vendégszeretet.
Nem az igen a felelős döntés, alapja sokkal inkább a tekintet, amely
kérdőn kér és feleletet vár. Az elsődleges a befogadás mozdulata,
még akkor is, ha mindez passzív mozgás. A vendégszeretet dialek-
tikájában az én kötődést, szükséget vél felfedezni a Mással kapcso-
latban, feleletre vár, azonban a vendégszeretet mégsem függés a
Mástól, mint Hegel úr–szolga kötődésének dialektikájában,14 tehát
nem a másikból élés.

A szeretet képtelen a vendégszeretet tételezésére. A vendégsze-
retet, mint menedékföld, mint városkapu, mely a kegyelemre nyit
és több mint ígéret: a Más feltétlen befogadása. Ebben a befoga-
dásban, vendégszeretetben az én összeköti magát a Mással — a női-
vel, sajátjára talál. Öröme vagy fájdalma a Más érzéseinek kísérete,
azonban közel sem együttérzésből vagy részvétből, hanem mindazt
önmaga élményeiként éli meg.

„A Más mint általam megélt, mint az élvezetem tárgya kínálko-
zik. Ezért ingadozik a szerelem, mint mondottuk, a vágyon túli és
a szükségleten inneni között, s ezért van helye a szerelem élveze-
tének az élet egyéb örömei és vígságai között.”15

A szeretet, mint felebarátunk szeretete, mentes az erószként éb-
redő vágytól. A kopogtatás nélküli bentlét kölcsönviszonnyal ter-
helt felelősség. A szerelem nem a barátság különös esetét jeleníti
meg, amiért is nem intencionális viszony. Az én önmagában ismeri
fel vágyát, azaz érzelmeinek traszcendenciáját. A másik befogadása
vágy 16 és nyelv.

„Bántatna, ha azután sokáig elkerülnél.” A megszeretlek utáni el-
kerülés az idegen nyelv szava, amely érthetetlen felelet az elmara-
dótól. A hegeli úr–szolga viszony kölcsönös függőség, ahol annyi-
ban birtoklom a másikat, amennyiben ő is birtokol engem. Az efféle
függőségi viszony esetén nézőpont kérdése, ki az úr, vagy épp ki a
másik szolgája. A birtoklás kölcsönös. A szerelem képtelen a bir-
toklás érzetét nyújtani. Semmi sem távolítja el jobban erószt, mint
a birtoklás, így sohasem lehetek biztos a kopogtatás nélküli befo-
gadás ártatlanságában. Ez a nyitott érzékiség sebezhetőség volta,
amelyet mindig szükséges vállalnia a befogadónak, és amelynek
mindig kitett a menedékességet nyújtó város is. Ezt az egyszerre
összeolvadást és elkülönülést nevezi Lévinas kéjnek.17 Miért szen-
ved a költő, József Attila? Mert a megszeretlek után már elvesztette
a befogadás szabadságát, és tudja jól, bántaná az idegenség szava, a
kérésére adott elkerülés.

„A kéj magát a szubjektumot változtatja át, akinek azonossága
ennélfogva nem a kezdeményezés képességén, hanem a kapott sze-
retet passzivitásán múlik. Azonossága szenvedély és zavarodott-
ság, állandó bevezetés egy rejtélybe, s nem kezdeményezés.”18

Descartes döntése lenne,
Isten eszméjének igenlése

egyszerű önkényként
hatna. Descartes fogadja

a Más igenlését.

11I. m. 178. Jelentéktelen-e
az arc epifámiája által

megnyíló harmadik fél,
akiért a Más korábban

viselt felelősséget a
viszonosság gondjával?

A tulajdonképpeni
ipszeitás.

12Minderre Derrida hívja
fel a figyelmünket.

„Lévinas biztosan nem
így mondaná, de nem

tartható-e, anélkül, hogy
mentegetném magam,

hogy ekkor a döntés és
felelősség mindig a

másé?” Jacques Derrida:
i. m. 41.

13Emmanuel Lévinas:
i. m. 261.

14Vö. G. W. F. Hegel:
A szellem fenomenológiája.

(Ford. Szemere Samu.)
Akadémiai, Budapest,

1979, 101–107:
Az öntudat önállósága és

önállótlansága; uralom
és szolgaság.

15Emmanuel Lévinas:
i. m. 232.

16„Itt a Vágy, melyet e mű
első oldalain szembeállí-
tottunk a szükséglettel, a
Vágy, amely nem hiány,
hanem az elkülönült lét

függetlensége és transz-
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„Bántana, ha azután sokáig elkerülnél.” Itt az azután azt a jelent
mutatja, amikor elköteleződött a Más iránt, az én feltárulkozott, bol-
dog, lényegében önmaga. A megtörténttel terhelt lét elkülönült. Az
ember ipszeitását nemcsak a boldogsága rajzolhatja ki, hanem a
megélt boldogtalansága is. Mindannyian feltárulkozunk a Más szá-
mára, amikor ekként szólunk, vagy mikor kérünk, és együtt kívá-
nunk enni valakivel. Egyedül a feltárulkozó képes a feltétlen ven-
dégszeretetre, a kopogtatás nélküliség adására. És így lehet ő
egyedül befogadott, saját földjén otthon. A lét tehát a lakozás, és
nem a személytelen Dasein formájában ismer önmagára. Ez a
lévinasi felismerés szükségszerűen elvezet minket az élet esztéti-
kai igazolásának lehetőségéhez. Az igazsághoz, ahol Istennel szem-
ben, a Másikkal szemben, a női Mással szemben igaza lehet az em-
bernek. A művészet élvezetének feltáruló jelen, a megértett és
befogadott megtörtént, a lakozásként tételezett lét igazolhatja a min-
den csalódását. „A létezés valójában nem szabadságra ítéltetett,
hanem szabadságként beiktatott.”19 Az embernek többé nem kény-
szere a szabadság sem, hanem eszköze, szabadságában áll a halál-
hoz menekülni, de mindezt csak az életért vagy a már Másikkal vi-
szonyban állóért teheti, mert az élet az élethez menekül 20 és tőle kér
menedéket.

A boldogság tehát az individuáció alapja, és így az embert ért
bánat is az. A bánatban nem szenvedő lény túl van a boldogságon,
mert az élet az élethez menekül, a szükség éppúgy az élet része.
Lévinas említi valahol,21 hogy az életnek az önkényes élvezete még
egyáltalán nem élet, mert létezni annyit jelent mint lakozni.

A Másra irányuló vágy mégiscsak a pillanatban átélt szükség-
ként határozódott meg, amelynek a központja nem az én, viszont
ezzel egyáltalán nem kívánjuk azt állítani, hogy ez esetben éledő
vágy kevésbé volna kényszerítő vagy éppen gyötrő az egyén szá-
mára. Szükséglet voltát nem a kielégülésben vallja meg. Az elsza-
kító fenyegetésnek állandó közelsége kihallik a költő verséből is:
„bántana, ha azután sokáig elkerülnél”. A sohasem elég távoli jövő
homályos fénye ez; a kétség. Nem kényszerített szabadság, hanem
szabadságként beiktatott, mert esély volt rá és végül megszerette
őt, aki kopogtatás nélkül lakozhatott a bentlétben.

„Az élvezet boldogságában játszódik le az ön individuációja, az
ön megszemélyesítése, szubsztancializációja és függetlensége, a
múlt végtelen mélységeinek és az azokat újratámasztó pillanatnak
a felejtése.”22

Az elkerülés tehát felejtés. A várakozás és a felejtés hiábavalósá-
gával kell megküzdenie minden egyedül maradtnak. Várni az
időre, ami kellő távolságba helyez és lehetőséget nyújt majd idővel
megelőzni az erőszak fenyegetését. A pillanatban tartott szükség
elmúltával számol a felejtés. Itt úgy áll a szerelmes a Mással, mint
a menedékföldre vágyó Jeruzsálem kapuival szemben. A közös nyelv
legfájóbb mondata ez: „és te nem akartad”.23

cendenciája, beteljesedik:
nem úgy, hogy kielégül és
így megvallja szükséglet-

voltát, hanem hogy
önmagát meghaladja

azáltal, hogy a Vágyat
nemzi.” Emmanuel
Lévinas: i. m. 230.

17„A kéj mint a szerető és
a szeretett egybeesése

kettősségükből táplálkozik:
egyszerre összeolvadás

és elkülönülés.”
Emmanuel Lévinas:

i. m. 231.

18Uo.
19I. m. 64.

20„A léttel való szemben-
állásban az Én magától a

léttől kér menedéket.
Az öngyilkosság azért

tragikus, mert a halál nem
megoldás a születéssel

adódó problémákra,
képtelen lealacsonyítani a

föld értékeit.” Emmanuel
Lévinas: i. m. 118., vagy:
„Az ember az élet elől az

élethez menekül.
Az öngyilkosság a

Másikkal már viszonyban
álló, a másikért élethez

felemelkedett lény
számára adódik

lehetőségként.” I. m. 122.

21I. m. 127. — Lévinas
szavaival: „A pusztán

valamiből élés, az életele-
mek spontán kedvelése

még nem lakozás.”

22I. m. 120.
23Mt 23,37.
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