
Berszán István 

Kivezetés az esztétikából 

Aszerint, hogy a művészet vizsgálata tárgyában mire irányul, néhány alapvető 
stratégiát azonosíthatunk: az utánzás-esztétikáét, a szépség- vagy tetszés-esztétikáét, a 
zseni-esztétikáét, műalkotás-esztétikáét, befogadás-esztétikáét és a Gramma-
tológiával kezdődő kód-esztétikáét. A csendelmélet arra tesz kísérletet, hogy 
kivezessen ezekből a stratégiákból, nem egyszerűen egy újabb lehetséges stratégiába 
kalauzolás értelmében, hanem úgy, hogy magát a művészetet tálja fel a felsorolt 
esztétikákat megalapozó diskurzus-közegek megnyitásaként. Célja: kivezetni az 
esztétikából a művészetbe. Minthogy azonban maga is elmélet, nem juthat tovább a 
kettő közötti határnál. Ott meg kell szűnnie elméletként és át kell változnia 
csodálkozássá. Éppen ezért kezdettől fogva — és végső soron — önmaga fokozatos 
megszüntető átalakításával mutat irányt. 

Kant kriticizmusa az emberi elme illetékességének területét igyekszik kijelölni, 
meghúzni a megismerés átléphetetlen határait. Megkérdőjelezi a metafizika 
tapasztalaton túlira vonatkozó kijelentéseit, és azt követeli a filozófiától, hogy 
előfeltevéseinek rögzítésében és alapvető módszertani elveiben a matematikához és a 
fizikához váljék hasonlóvá mint a tudományosság mintaképeihez. Ebben látja a 
dogmatizmus meghaladásának, azaz a tekintélyre apelláló vélelmekkel szembeállított 
tudományos objektivitásnak nagyszerű lehetőségét. Az ész első feladata innen nézve 
az, hogy megismeije önmagát, s ezzel alapozza meg minden egyébre vonatkozó 
megállapításának legitimitását. Amíg nem ismeijük úgymond a megismerő erőket, 
hogyan is alkalmazhatnánk helyesen azokat? 

A kritikai gondolkodás íőfeladata tehát a transzcendentális reßexio mint a 
megismerő ész saját képességeinek és korlátainak számbavétele. Kant mindenütt 
határokat szab, valamennyi tézise az éppen szóban forgó ész-elem alkalmazási ne-
továbbja. Elkülöníti a tapasztalat előtti a prioriismeretet a tapasztalaton alapuló a 
posteriori ismerettől, a megismerésen kívüli magánvaló noumenákat a 
megismerésben egyedül lehetséges fenomenáktól, legvégül pedig egyik lelki 
képességet a másiktól. Egész antropológiája csupa önreílexív — „területekre" 
tagolás. Miközben azonban minden kognitív emberi viselkedést megpróbál 
visszavezetni valamilyen körülhatárolt elemi képességre, folyton egyetlen, sajátosan 
diszkurzív viselkedésre alapoz minden ilyen képességet. Ez a legmélyebb dilemmája 
egész dualizmusának. Azok a szubjektív erők, amelyekből a logikát, etikát, illetve az 
esztétikai tetszést magyarázza, egy episztemológiailag előzőleg már kialakított 
eszmélő-megismerő viselkedésrend főfunkcióinak vannak megfeleltetve. Ezért marad 
ki például a hit a lelki képességek közül, jóllehet kezdettől fogva valamiképpen ezzel 
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is számol a mester. „Nekem tehát — vallja a tiszta ész kritikája második kiadásának 
előszavában — le kellett rontanom a tudást, hogy a hit számára szerezzek helyet."1 

De ezt a helyet közvetlenül sehol sem lehet fölfedezni a filozófiájában, egyedül a 
noumenák tételezésében nyilatkozik meg mint a hozzáférhetetlen magánvaló dolgok 
(meg)létének bizonyossága. Ez azonban már nem megismerésen alapuló tudományos 
meggyőződés. Akár szemére is lehetne vetni a kriticista Kantnak, hogy a noumenák 
feltételezése az általa bírált transzcendentális metafizikába illő, tapasztalaton túli 
hipotézis — vagy legalábbis azzal való megalkuvás. 

Az emberi illetékesség határmegjelölésének tervében az esztétikának először mint 
transzcendentális esztétikának van szerepe, mégpedig a tárgyak versus megismerés 
viszonyának kopernikuszi fordulatában. A reflexió itt még nem a művészetre, hanem 
az érzékiség feltételeire irányul mint a tapasztalatban adott tárgyak szemléleti 
meghatározottságaira. Legfőbb megállapítása, hogy a tér és idő nem a tárgyak 
objektív természeti „környezete", esetleg derivátuma, ahogy addig gondolták, hanem 
olyan szubjektív elvek, amelyek szerint a tapasztalatban adott tárgyak érzékileg 
elrendeződnek. Ez tehát nem művészet(i)-, hanem antropológiai esztétika, de 
annyiban megegyezik amazzal, hogy — akár ott a képzetre irányuló puszta reflexió 
mint ízlésítélet — az érzéki szemlélet itt is fogalom nélküli. Ilyenformán az esztétika 
Kant számára mindenképpen a fogalmakon kívül, illetve azokon innen kezdődik, bár 
— akár a fogalmak — ennek tárgya is az eszmélő-megismerő szubjektum 
belterületének részét képezi: vagy érzékelési feltétel vagy magasabb megismerő-
képesség. 

Ezek a feltételek, illetve képességek vonják meg határait a kan ti szubjektum 
esztétikai viselkedésének, amely nagyobb részt kimerül a tetszés, nem-tetszés 
érzésében, illetve az ítélőerőre visszavezethető ízlésítéletekben. A vizsgálódás a 
szépség analitikájába fordul, hogy kijelöljön egy sajátosan szépségesztétikai 
terrénumot: a képzelőerő által adott képzetek fölötti puszta refexiót mint a fogalom 
és érdek nélküli tetszést. S nem véletlenül éppen ezt. 

Az értelem és az ész megismerőképességei ugyanis az elhatárolás során annyira 
külön szakadtak — nem csak egymástól, hanem fogalmaik, illetve eszméik 
tartalmától, az érzéki adatoktól is —, hogy lehetetlenné vált eljutni egyik régióból a 
másikba, s ez a szubjektum egységét veszélyeztette. Kant kénytelen külön hidat verni 
közéjük, vagyis találni egy olyan képességet, amely nem irányul ugyan objektív (azaz 
határozott tárgyakra vonatkozó) fogalmakra vagy eszmékre, sem pedig érzéki 
képzetekre, hanem meglévő képzeteket rendel meglévő fogalmak és eszmék alá. A 
megoldást a puszta reflexióban találja meg. Ez az, ami mind az értelem, mind az ész 
képességében közös viselkedéselem, jóllehet képességenként más-más funkció 
kapcsolódik hozzá. Hogyha tehát ezektől az összeegyeztethetetlenül szétvált 
funkcióktól megszabadítjuk, a puszta reflexió mint külön képesség vállalhatja a 
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közvetítő szerepet. így lesz az ítélőerő a kanti esztétika alapjává, és így rendeli azt alá 
a megismerő viselkedésnek. Ez az erő ugyanis nem más, mint egy önállótlan 
megismerőképesség, mivel csak máshonnan származó képzetek, fogalmak és 
szabályok révén vonatkozhat tárgyakra. Bizonyos értelemben tényleg szükség-
szerűen magára kell vennie az antropológiai érvényre emelt viselkedésrend jegyeit, 
mert különben puszta reflexió helyett puszta ürességgé válna: az önálló 
megismerőképességek között tátongó réssé. A kriticizmus visszaretten ettől az erőtől, 
s elfedi, azaz behelyettesíti egy elemi diszkurzív műveletnek — az ítéletnek — a 
priori képességgé redukálásával. 

Az esztétikai viselkedés ebben a felfogásban mindenekelőtt reflexiós ítélettétel 
mint a tetszés, nem-tetszés fogalom nélküli, de logikai formájú esztétikai aktusa. Ez a 
fogalom nélküli logikai forma ugyanúgy puszta forma, mint ahogy a fogalom nélküli 
reflexió puszta reflexió, vagy ahogy a természet cél nélküli célszerűsége is puszta 
célszerűség. A 'puszta'-szerkezet mint (kategoriális) konstrukció az egész 
ízlésesztétika diskurzusának alapelve. A már elkülönített képességeken belül újabb 
„erő"-ket határol ki, hogy elemibb képességekhez jusson, amelyek épp a tárgyra 
vonatkozó puszta funkciótlanságuk révén tölthetnek be összekötő, áthidaló episzte-
mológiai funkciót az egymástól elszakadt képességfunkciók között. 

Mivel az ízlés csak ítéletalkotó vagy reflektáló képesség, a szépművészetek rajta 
kívül produktív képességeket is feltételeznek: ezek foglalata a zseni. Közülük 
különösen az esztétikai eszmék ábrázolási képessége fontos, a képzelőerő olyan 
képzeteinek létrehozása, amelyek „sok gondolkozásra ösztönöznek anélkül, hogy 
velük valamilyen határozott gondolat vagy fogalom adekvát lehetne" 2 Valamely 
tárgy esztéükai attribútumai egész sor rokonképzet felé terjeszkednek ki saját formáik 
révén, s ezzel a gazdagságukkal felülmúlják mindazt, amit szavakkal meghatározott 
fogalmak kifejezhetnek. Csakhogy a képzelőerőnek ez a túlbuijánzása megint csak 
önállótlan, önmagában értelmetlen képzetsokaság, melyet az ítélőerőnek az 
értelemhez kell igazítania, hogy teljessé legyen: a szépművészet végül is 
gondolkodtat. S az a célja, hogy a tetszés úgy kíséije a képzeteket mint a megismerés 
módjait, vagyis hogy a reflexióból eredő élvezet tetszése legyen. Gyakorlaülag 
ugyanaz ismétlődik, mint a nem szépművészeti képzetszintézis esetén: az érzéki 
benyomások sokféleségét ítéletszerűen rendeljük hozzá észeszmékhez és 
fogalmakhoz. Az esztétikai eszmék tehát fogalommentessegükben is 
megisfnerőképességünk határozott fogalmakra irányuló játékának szabályai: 
beletartoznak a szubjektum antropológiailag feltételezett egyetlen lehetséges 
viselkcdésrcndjébe. Végső soron maga a zseni is szabály, amit ugyan nem az ész, 
hanem a természet ad a művészeteknek, de azért a szabályokból levezetett viselkedés 
elve itt is változatlanul megmarad. Az egység a művészi alkotás folyamatában is csak 
elemi mozzanat lehet, amely feltétele és meghatározója minden — hozzá viszonyítva 
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származékos — megnyilvánulásnak. Mert ha a kiindulópont a képesség, a képesség 
pedig szabály, akkor a viselkedés csak eleve adott képesség-szabályok működése 
lehet. 

De vajon nem változtatja-e meg a viselkedés a szabályokat és a képességeket? 
Nem maga szab-e törvényt magának minden viselkedés aszerint, hogy miféle? Kant 
esztétikája a képességekre tagolás elveit dolgozza ki, illetve ezeknek a képességeknek 
a működési szabályait, mégpedig mindvégig az illetékességeket behatároló 
hriticizmus saját maga állította törvényszerűségein belül maradva. A kanti értelemben 
vett megismerő viselkedésnek a csodálkozás irányába történő megváltozása éppen 
ezekből az elvekből és szabályokból vezet ki: a szépből, az blésítéletekből és az 
esztétikai eszmékből. Az esztétika tárgya pedig ennek következtében rögtön 
megszűnik tetszés, nemtetszés kérdésének lenni. 

Hit és művészet 

Vajon kutatható-e a hiti Erre a kérdésre — legjobb tudomásom szerint — kétféle 
kézenfekvő válasz kínálkozik; érvényességük modalitása alapján egyiket aktuálisnak, 
a másikat klasszikusnak nevezhetném. Az aktuális válasz a többi emberi 
viselkedésformával együtt a hitet is kutathatónak tartja, mindenekelőtt mint történeti 
vagy szociológiai jelenséget. Az ilyenfajta vizsgálódás azokra a társadalmi 
viszonyokra, konvenciókra, modellekre és kódokra irányul, amelyek valamely kisebb 
vagy nagyobb szociális csoport hitbeli meggyőződéseit történetileg meghatározzák. 
Innen nézve a hit utóvégre nem is egyéb, mint ez a meghatározottság. 

A klasszikus válasz vagy nem tartja kutathatónak, vagy — a tudományosságra 
hivatkozva — nem is tekinti kutatandónak a hitet. Koncepciójában hit és kutatás 
egymást kölcsönösen kizáró magatartásformák, az egyik a vallás, a másik pedig a 
tudomány dolga. Megújuló vitájukat álvitának tartja, mert nem kompatibilisek. 

Számomra mindkét válasz tanulságosnak tűnik, s a tanulság éppen a 
kutathatóság és kutathatatlanság metszéspontja. A lût kikutathatatlan: kikutathatat-
lansága kutatható. Ez a változat úgy is felfogható, mint a második válasz védelme az 
elsővel szemben, vagy pedig úgy, mint a második hatása az elsőre. Valójában 
azonban nem a felvázolt ellentétes válaszok elvi konfruntációja juttatott el a hit 
kérdéséhez, hanem a művészet, illetve az irodalom kutatása. Mert mit jelent a 
művészi ábrázolás, a megjelenítési Vagy a mű metafizikai minőségeket rögzítő 
szemléletes önadottságal Miképpen nyújthat egy művészi alkotás közvetlen 
bepillantást abba, amiként megmutatkozik? És hová vezet ki a diszkurzív 
gondolkodás labirintusából? 

Úgy találtam, hogy mindezeknek, vagyis annak, hogy valaki — akár alkotó, akár 
befogadó — irodalomként, illetve művészetként találjon rá a műre, nélkülözhetetlen 
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feltétele a hit. Ha egy kép, szobor vagy regény senkit sem juttat abba a képbe, 
szoborba, illtve regén>t>e vetett hitre, nemcsak hogy hihetetlen, hanem egyszersmind 
hiteltelen is művészileg. 

De milyen értelemben beszélhetünk itt hitről? Vagy melyikről beszélünk a 
hitfélék közül? S egyáltalán mi köze ennek a művészethez? 

Az újkori empiristák és racionalisták óta a filozófiai ismeretelmélet végső soron 
mindig az érzékek adottságaira és az értelem evidenciáira apellál, ezek 
feldolgozásaként, illetve következményeiként magyarázza a megismerést. John 
Locke alapképlete szerint a tárgyak hatóereje váltja ki benyomásainkat, vagyis 
érzetek azáltal jönnek létre, hogy a tárgyakból lökések indulnak ki, amelyek az 
idegpályákon továbbhaladnak, és eljutnak a tudat székhelyére, az agyba.3 Bár 
Descartes ezzel szemben a gondolkodó szubjektumot mint res cogitatisi, tartja 
közvetlenül adottnak, azaz kétségbevonhatatlannak és a tárgyak testi kiterjedését 
mint res extensat másodlagosnak, illetve bizonytalanabbnak, ugyanúgy elemi 
evidenciákat keres, mint az empiristák, csakhogy ő a megismerés racionális alapjait 
helyezi az érzéki tapasztalatok elé. A filozofálásnak ezt a vonalát, a különböző 
alapállások minden szembetűnő különbsége ellenére az ellenőrizetlen vagy 
ellenőrizhetetlen vélelmek elleni küzdelem teszi egységessé. Nemcsak Kantnál, aki 
először kísérelte meg összebékíteni kriüeizmusában az empirizmust és a 
racionalizmust. Descartes kételkedésétől a dekonstruktivisták logocentrizmus 
kritikájáig mindig egy-egy újabb leszámolás történik valamely, a korábbi 
leszámolásokkor még megőrzött vélelemmel. A végső eredmény — elvileg — a 
vélelmektől való teljes és végleges elhatárolódás lenne, ez azonban mindeddig 
elérhetetlennek bizonyult. Mindig vannak olyan előfeltevések, amelyek legfennebb 
újabb előfeltevésekkel iktathatok ki, úgyhogy a legszigorúbb tudományerkölcs is 
kénytelen beérni a vélelmek teljes és végleges kiiktatása helyett azok nyílt 
vállalásával. Richard Rorty annyiban Derrida — metafizikával leszámoló — 
filozófiáját is metafizikaként leplezi le, amennyiben az ragaszkodik a différance 
szavakon túliságához. Ha ugyanis a dijférance nem szó, hanem a beszéd, illetve a 
fogalmi síig lehetőségét megnyitó játék mozgása, akkor a rá vonatkozó fogalmi, 
nyelvi kijelentések nem lehetnek közvetlenül evidensek, csak olyan alapozó 
véleményeket képeznek, amelyek révén a teória rájuk épített többi kijelentése csupán 
a megelőző metafizikus véleményektől határolódik el, és nem magától a 
metafizikától. 

De miből fakadnak a vélelmek? És kiinduló alapjukat tekintve miért ez a formája 
mind a spontán, laikus, mind pedig a tudományos, illetve filozófiai gondolkodás 
kezdeteinek? 
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Az érzetek és az elemi értelmi evidenciák önmagukban nem magyarázhatják meg 
még az érzéki-racionális megismerést sem. Mert minden interpretációt — a 
legelemibbeket is — feltételeznek egyfelől az interpretáció genetikai, történeti, 
esetleg egyéb természetű körülményei, másfelől pedig az említett körülmények 
jellegére és az interpretációkra mint interpretációkra vonatkozó bizonyosság: a hit. 
Minden érzéki adottságban, még mielőtt bárhogyan is interpretálnánk azokat, 
adottságként hiszünk. Az emberi tapasztalás ebben különbözik leginkább a gépi 
rögzítéstől. Mint ahogy a gondolkodás során később evidenciaként kitüntetett elemi 
következtetések is eredetileg a betápláltakra, illetve a betáplálásra vonatkozó hitből 
következnek. Amit észlelünk, vagy a külső valóságnak (pl. empiristák) vagy saját 
szemléleti formáinknak (pl. Kant) tulajdonítjuk; vagy igazinak vagy interpretációs 
származéknak — képzeletinek, illuzórikusnak, hallucinációnak. Esetleg 
kinyilatkoztatásnak tartjuk. Mindezek a — formájukat tekintve — gondolati 
ítéleteink hiten alapulnak. Hit nélkül nincs semmiféle tapasztalás, mert minden 
tapasztalat elválaszthatatlan attól a hittől, hogy tapasztaltunk. Hit az is, hogy 
„vagyok". Az én-tapasztalás bonyolult érzet- és észleletanyaga a képzetek 
érvényességi módját meghatározó hitre épül. Az, hogy „gondolkodom, tehát vagyok", 
önmagában csak egy racionális evidencia, amely személyes létezésemet illetően 
hallgatólagosan a vagyok hitbeli bizonyosságán alapul. Ehhez képest az öntudat is 
másodlagos, és mindig valamilyen névvel (lény, ember, férfi, István, stb.) és 
grammatikai formulával (én ember vagyok, én egy vagyok az emberi lények közül 
stb.) függ össze. A tudás vagy megismerés ugyanis fogalmi és szintaktikai 
artikuláltságánál fogva szükségszerűen nyelvileg feltételezett. A hit közvetlenül nem 
kötött szavakhoz, mivel nyelv alatti: artikulálatlan. Még a 'hit' fogalma is nehezen 
vezethető vissza elemibb fogalmakra, inkább a többi fogalmak vezethetők vissza rá. 
Legvégül minden magyarázat vagy elmélet hiten alapul, viselkedésként éppenséggel 
annak valamilyen megnyilvánulása. 

Fogalmakkal tehát a hit nem közvetíthető, sőt maga sem közvetít: csendje a 
médiumok el-hallgatása. Előfordulhat, hogy nem hiszünk a szemünknek, fülünknek 
vagy a saját gondolatainknak sem, máskor pedig látatlanban, gondolkozás nélkül is 
meg vagyunk győződve bizonyosságaink felől. A hit nem az ontikus létező, a 
tapasztalat, a fenomén vagy az intuíció többé-kevésbé közvetlen adottságával azonos, 
hanem magával a bizonyossággal. Történeti szempontból úgy tűnhet, hogy a 
felhalmozott genetikai és társadalmi tapasztalatok összessége határozza meg a hitet, 
valójában azonban kizárólag a mások és a magunk hitének tanúsága képes hitbeli 
meggyőződésünket befolyásolni. Hit nélkül nincs bizonyosság: tisztán érzékileg 
és/vagy értelmileg minden bizonyosságunk megragadhatatlan. 

A vélelmek úgy születnek, hogy kilépünk a hit tagolatlanságából és egy rá 
vonatkozó kijelentés(sokaságo)t állítunk a helyére. Jóllehet a vélemény sokszor ezzel 
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a formulával kezdődik: „azt hiszem, hogy.. a hit bizonyossága sohasem lehet egy 
rá vonatkozó mondat tárgyává. Az állítás végtelenül leegyszerűsíti, eltorzítja, 
széttagolja: megsemmisíti a hitet. Ha a vélekedő összetéveszti véleményét a hitével, 
elvárja másoktól, hogy ugyanolyan bizonyosságnak tekintsék, amit kijelent, mint 
ahogy ő hiszi. Ám minden vélemény egyoldalú és megalapozatlan. Artikuláltsága 
miatt a hit már nem képezheti alapját, indokolatlansága miatt pedig még a nyelvi-
racionális evidenciák sem. így aztán csak egy mindenképpen fogyatékos: ügyefogyott 
vélekedéssé lesz. 

Ha azonban az egyéni véleményt sikerül valamilyen hatalmi (bárminémű 
tekintélybeli — jogi, gazdasági, vallási, politikai, stb.) struktúrához kapcsolni, és 
másokkal elfogadtatni, dogmává válik. A dogma univerzalizált vélemény, és 
meglehetősen perverz viszonyban áll a hittel. Egyrészt mintegy hivatalból azonosítja 
magát elrendelőjének hitével — ennyiben hamis —, és erőszakot követhet el mások 
hitével szemben — ennyiben agresszív. A gondolkodás spontán és naiv kezdetének 
hatalmi érvekkel történő megalapozása megfosztja azt spontaeitásától és naivitásától, 
indokolatlanságától viszont semmiképpen. 

Ezzel fordul szembe a mindenkori tudomány és filozófia: a dogmákat cáfolja, a 
vélelmeket vagy elveti, vagy tapasztalati, nyelvi és egyéb előfeltevésekre bontva 
érvekkel alapozza meg. A hittől viszont a tudományos megismerés és a filozófiai 
tudás vagy szándékosan eltekint, vagy tévesen azonosítja azt a vélelmekkel. Akár így, 
akár úgy jár el, a hitbeli bizonyosságot empirikus megbizonyosodással, illetve 
kísérletekkel és/vagy racionálisan bizonyítható tételekkel helyettesíti. A hitbeli 
tagolatlanságot pedig felcseréli a racionális fogalmi gondolkodás diskurzusával. 

Az újszövetségi definíció — feltehetően Pál apostol megfogalmazásában — 
ugyanezt az ellentmondást ragadja meg: „a hit pedig a reménylett dolgok valósága és 
a nem látott dolgokról való meggyőződés."4 A 'valóság' és a 'meggyőződés' nem azt 
jelenti ezúttal, amit a látottak, illetve evidensek vonatkozásában. Ott a valóság az 
empirikus és/vagy mentális adottság (nyi\\án-)valósága a tapasztalatban. Az általa 
létező világ pedig a megnevezhető dolgok és viszonyok struktúrája: nyelvileg 
rögzített modell. A hit valósága viszont olyan bizonyosság, amely nem vezethető 
vissza ilyen modellre vagy struktúrára. Közöttük nem átjárás, hanem közbevetés van, 
folytonosság helyett rés, szakadás. A hit tudományos, tegyük fel szociológiai 
magyarázata azzal együtt, amiből a hitet levezeti, és amit hit néven levezet, az 
adottságok és evidenciák dimenziójába tartozik. Természetesen a szociológus ennek 
tudatában is van, és úgy tekinti, hogy éppen ez a levezethetőség igazolja a hit külön 
dimenziójának cáfolatát. A levezetés azonban tulajdonképpen (a kutató, illetve az 
elméletet olvasó) visszavezetés(e) a tudományos megismerés dimenziójába. A hit 
szociológiai elmélete eltávolodás a hittől: aki mindenestől társadalmi 
képződménynek tekinti a hitet, az nem hisz. Bizonyosságai elalélnak, már csak az 
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adottságokban és evidenciákban bízik. Leginkább pedig — minthogy kutatóról van 
szó — tapasztalatainak és következtetéseinek bizonytalanságaiban mint legitimált 
tudományos kételyekben, amelyek per defínitionem mindenféle fennálló hittel 
szembefordulnak. 

Az ilyen alapállású mű- vagy művészetértelmezések minden kérdésükkel és 
kijelentésükkel távolabb kerülnek az értelmezendőtől, vagy legalábbis csak annak 
adottságaihoz jutnak közelebb. Az adottságok azonban a művészetben nem 
adottságokként relevánsak, hanem közegük megtöretésében. A művészet ellenkező 
utat jár be, mint a szociológiai magyarázat vagy általában a megismerés: elalélt 
bizonyosságokat éleszt fel, és újakat támaszt. Aki a művészetet követi, távolodik az 
adottságok és evidenciák világától, más régióba: hitre jut. A műalkotás (de ez a 
terminus akár törlésjel alá is tehető) — a vallási kinyilatkoztatástól eltérően — úgy 
éri ezt el, hogy beavat a toposz csodájába. 

Mielőtt azonban a toposzról szólnék, rövid intermezzót kell ide beiktatnom.5 

Mert a regényről például — látszólag — még a regényíró Milan Kundera is 
mindezeknek az ellenkezőjét vallja: „A világ, minthogy eltűnt belőle Isten, egyszerre 
csak félelmetesen többértelműnek látszott: az egyetlen isteni Igazság száz és száz 
viszonylagos igazsággá bomlott szét. így született meg a modem idők világa s vele a 
regény, ennek a világnak képe és modellje [...] A regény szembenézés a 
regényhősöknek nevezett képzeletbeli én-ekben megtestesült igazságokkal. És 
egyetlen bizonyosság a bizonytalanság bölcsessége." 6 

Ezekben a kijelentésekben pontról pontra egyetértek a regényíróval, de vitázni 
fogok a teoretikussal, mégpedig úgy, hogy az ellene szóló legfőbb érveim éppen az 
idézett esszé regényírói gondolataihoz kapcsolódjanak. 

Kundera tehát — akárcsak valamennyi kortárs teoreükus — az egységes 
világkép szétfoszlását tekinti a modern világ legmeghatározóbb jellegzetességének. 
Mégis — annak ellenére, hogy a regényt a modem világ képének és modelljének 
nevezi, igen lényeges jellegbeli különbséget tesz a kettő között. Az a legfeltűnőbb, 
hogy „a regényhősöknek nevezett képzeletbeli én-ek megtestesült igazságai" elé nem 
teszi ki a 'viszonylagos' jelzőt. A 'kép', illetve 'modell' tehát igen sajátosan 
értelmezendő. Mert a viszonylagos igazságok — regényhősökké válva — mintha 
megszűnnének viszonylagosaknak lenni. Ez azt jelenti, hogy ami a regényen kívül — 
a kétségbevonhatatlanul érvényes kijelentés jogtalan igényével fellépő — 
viszonylagos igazság a dolgok így s így létéről, az regényhősként teljesen más: az 
„elfelejtett lét" (Kundera idézi Heideggert!) valamely aspektusának felfedezése. Arról 
nyert bizonyosság. Hiszen a regényíró szerint (és itt a bizonytalanság semmiféle 
bölcsessége nem állhat meg) „az a regény, amely nem tárja fel a lét valamely addig 
ismeretlen részecskéjét, erkölcstelen. A regény egyetlen erkölcse a megismerés."7 A 
'megismerés' itt a hozzáférhetőség legtágabban értelmezett emberi lehetőségeit 
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jelenti, amelyek a tudomány, a fdozófia és a regény esetében eltérőek. Kundera arról 
beszél, hogy a regény „a maga módján", „a maga logikájával" fedezte fel sorra „a lét 
különböző vonatkozásait". Az is figyelemre méltó, hogy ezek a megnyilatkozásukban 
regénybe li vonatkozások minden bizonnyal a lét vonatkozásai. Az esszé egészéből is 
nyilvánvaló, hogy a regényíró Kundera hisz ebben. Ezért is állítja szembe végül a 
regényt a világ aktualitásával, jóllehet korábban a modern világ „képe és modellje-
ként határozta meg. Leginkább a totalitárius kód, a földgolyó mint globális falu 
hamis redukciójával száll szembe. A regény az egyneműsítés aktuális 
világszclleméhez képest a kifogyhatatlan lehetőség-gazdagság hitét őrzi. Lám a 
sokféle igazság viszonylagossága hogyan válik bizonyossággá: a Kundera-féle 
bizonytalanság sohasem az igazságok — valamely kódon belüli — relativitását, 
hanem a művészi bizonyosságok kikutathatatlanságát, végérejárhatatlanságát jelenti. 
A regényhősök, regények ezért nem érvénytelcnülnek egy újabb regényhős 
felbukkanásával, mint ahogy rendszerint az egymást cáfoló viszonylagos igazságok 
esetében történik. „A regény szelleme a folytonosság szelleme" — mondja Kundera 
—, s a továbbiakból megértjük, hogy önnön folytonosságáé. Záró vallomásában 
ugyanis a szerző mindenféle regényen kívüli hatástól elhatárolja magát: „Senkihez és 
semmihez nem kapcsolódom regényíróként, egyedül Cervantes alábecsült 
örökségéhez." Don Quijote Kundera számára abszolút bizonyosság. 

Azt gondolhatnánk, hogy a filozófus Jose y Gasset Ortega kevésbé elfogult a 
művész Kunderánál. Don Quijote fölötti meditációiban a regényből a letűnt antik 
epikába száműzi a bizonyosságokat.8 A görög eposz abszolút múltját szembeállítja a 
regény aktualitásával, az epikus elbeszélést a regénybeli leírással, a hősi epika 
tragikus jellegét a regény komikus, illetve tragikomikus jellegével — egyszóval az 
eposz tiszta idealitását az ideálisnak reális általi integrálásával. Az antik eposz és 
közvetlen örökösei, a mese és a kalandregény, Ortega szerint a képzeletbeli dolgok 
naiv megélésének módja. Műfajánál fogva a regény ennek a derűs idealitásnak 
realista elferdítése vagy paródiája. Következésképpen számára az elferdítendő 
nélkülözhetetlen. Nemcsak a Don Quijote íródott úgy a lovagtörténetek ellen, hogy 
egyúttal magába is foglalja a lovagtörténeteket, hanem minden regény — műfaji 
természete szerint — az idealitásnak ebben a magábazárásában áll. A realitás vagy 
aktualitás csak ezáltal válhat poétikai szubsztanciává. Voltaképpen nem is a realitás 
aktualitása válik poétikussá, hanem csak az a gesztusa, amellyel az ideálisát magába 
foglalja. 

Ezzel a gesztussal azonban megszűnik műtől fiiggetlen realitásnak leírni, a 
műbeli realitás pedig — akár olvasói, akár szerzői nézőpontból — az integrálttól 
csak integrálóként eltérő másik idealitás. A pap és a borbély hűsége, hallatlan tréfáik 
vagy a fogadó „színpada", amelyen Cervantes a legérdekesebb figurákat találkoztatja, 
mind csupa poézis: regényművészet. Inkább ebben az értelemben nem hiányozhat a 
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műből az idealitás. Ami a „ferdítést" illeti, az sem csak az epika idealitásából 
kimozdítást jelenti, hanem legalább olyan mértékben beavatást is a regény aktuális 
idealitásába. Mert a lovagi epika elferdítése művészi érvényű Cervantes-i 
bizonyosságon alapul. Don Quijote, ha nem is ugyanolyan, de ugyanúgy hitbeli 
figura, mint Aklűleusz. Csak a gondolkodásmód és a stílus alakul át az időben: 
művésziségében a művészet annak teljes megszűnte nélkül nem változhat. Cervantes 
Don Quijote-ja — a benne megszülető új műfaj antik epikától elütő jellegzetességein 
túl — egészen a Kundera-féle folytonosság szellemében viszi tovább az elbeszélő 
művészet archaikus örökségét: a hiteles megjelenítés bizonyosságát. 

Művészet cs toposz — a templom nélküli város 

Az emberi itt- vagy ottlét — a heideggeri Óperencián innen {posztmodern most) 
vagy túl [pre-posztmodern múlt) — mindenképpen lakozás. Ahogy az archeológusok 
barlangok hajdani helyiségeit kutatják át, régi települések beomlott tűzhelyeit ássák 
ki, vagy az öröklakások nyugalmát dúlják fel, hogy történelmünket kifaggassák, az 
írott és szóbeli hagyomány révén is emberi lakhelyek tárulnak elénk. Belőlük derül 
ki, hogy a kezdetbeliek Paradicsomi boldogságban éltek, az özönvíz utániak pedig 
Sineár pusztájának zűrös-tornyos Bábeléből széledtek szét nyelveikbe. A görögök 
kalandos útjaikon látott ismeretlen szigetekről és vizekről húzódtak az olümposzi 
kupola alá: palotáikba és amfiteátrumaikba és jóshelyeikre. Később a keresztény 
szentek égre emelt szemmel tengődtek közösségi katakombáikban vagy kolostori 
magánjaikban, noha gazdagok voltak. A Galilei előttiek még nyugalomban és a világ 
közepén alapítottak mozdíthatatlan rendet és otthont, hogy aztán közeli utódaik már 
parányi bolygón keringjenek céltalan, valahol az univerzum egy jelentéktelen 
zugában. Az ember sokhelyütt vett már lakozást — szubsztanciákban, terekben, 
korokban, kódokban — mielőtt letelepedtünk volna ide, a műszerfalak, a televízió 
képernyője és a komputerek billentyűzete elé, elsővé lett második természetünk 
labirintusába. 

A város ennek az antropológiai lakozásnak a szimbóluma, mindazé, amit fizikai 
vagy szellemi hajlék végett építettünk eddig az időben. Falaival, kapuival, tornyaival, 
házaival, utcáival és csatornáival az első igazán nagy történeü létesíünény, amelyhez 
foghatót mindmáig tán csak a könyvtárak jelenthetnek. Ezért is válhatott a belakott 
világ mintaképévé: a felfedezetté, megismerté, az elemek tégláiból konstituálté és a 
jelekkel felírhatóé. Határain belül minden megmunkált vagy kidolgozott, nincs benne 
semmi illetetlen; ami itt van, csakis ennek a világnak meghatározott és kiszabott 

110 



részeként lehet itt. Állaga alapvetően egynemű: az emberi lakozás közegének önnön 
sűrűsége. 

Mégis minden városban volt, van (és valószínűleg lesz még) valami, ami nem 
egészen a városból való. Ilyenek a templomok. Bennük Isten „lakozik", az emberek 
nem úgy lépnek be oda, mint hogyha a sajátjuk lenne. A templom épületében nem is 
lakhat senki, még a papok is csak oda-járulnak az Úr színe elé, s aztán kimennek 
onnét. Mert az szent hely: a Végtelenül Más, a Szent megnyilatkozásának állandóan 
fenntartott „hajlék". Aki ott Van, nem a városból való, az emberek azért építenek 
neki templomot, hogy oda jöjjön. Várják, hívják, keresik őt azon — a város profán 
terétől elkülönített — „helyen". Ha valaki imádkozni lép be a templomba, mintegy 
kilép a városból, megszakítja közönséges lakozását, hogy aztán a Szenttől nyert 
áldásokkal téijen oda vissza. A vallásos embereknek (s a maguk módján a 
legszekularizáltabb régióbeliek is őrzik ezt) a megszentelt hely a tájékozódás 
kiindulópontja. A templomokat mindig is a város középpontjába építették, a lakozás 
profán terét ez a nem hozzá tartozó középpont jelölte ki, és helyezte térként 
önmagába: a várost a városon belülről sokáig csak a templom tornyából lehetett 
belátni. Amit Mircea Eliade a „hierophániáról" és az általa meghatározott „szent 
tér"-ről mond, a templom—város viszonyon belül maradéktalanul alkalmazható.9 

Arról, hogy még a modern vagy posztmodern korban is mily nehezen iktatható ki 
az emberi lakozásnak ez a Szentre vonatkoztatotlsága — Eliade érvein kívül — 
Borges novellái is meggyőzhetnek. A La Colorada birtokon10 történelmüket, 
vallásukat és hajdani anyanyelvüket elveszteti Gutre család képtelen elviselni 
megváltatlanságát: azt, hogy nem tudnak kilépni a gazdálkodással járó mindennapi 
tevés-vevés pillanatba zártságából, szűkös világuk egynemű (profán) tercből, és 
egyáltalán, hogy ön- és világszemléletükből hiányoznak a hierophánia révén 
megteremtődő kulturális távlatok. A Buenos Airesből oda látogató Baltasar Espinosa 
keresztrefeszítése nem rabló- vagy bosszúálló gyilkosság, hanem az általa felolvasott 
evangélium mintájára végrehajtott alapító tett: vallást, történetet és kultúrát teremtő 
rítus. 

Leginkább azonban a templom maga tálja fel a profán régióból kilépés kényszerét 
és lehetőségét: mint építészeti mű. 

Az általában vett építkezésnek mindig van egy többé-kevésbé hangsúlyos 
dekoratív aspektusa, amely az épületelemek funkcionális követelményei mellett egy 
azokhoz kötött tetszésigényt igyekszik kielégíteni. Ez azonban még nem tekinthető 
művészetnek, sem pedig valamiféle potenciális vagy előzetesség esztétikának, 
amelyből a művészet úgymond kifejlődött volna. Az építkezéshez képest az építészet 
teljesen újszerű, ha úgy tetszik, annak éppen az ellenkezője. Az építkezés ugyanis a 
profán teret tagolja és tölü ki, a hozzá tartozó dekoráció pedig az így belakott tér 
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otthonosságát, kellemességét hivatott fokozni, illetőleg (feljavítani. Az eredmény 
ilyenkor valamilyen kihatárolt hely mint hajlék: a lakozás ott-hona. Az építészet 
ezzel szemben kimozdulás a térből. Az a „hely", ahonnan a mű egésze belátható, 
„máshol" van. Nincsen olyan térbeli pont, ahonnan egy architektúra egyszerre 
áttekinthető lenne. Igaz, semmilyen épület sem vehető szemügyre egyetlen optikai 
nézőpontból, de mint hajlék az építkezési, illetve dekoratív funkcionalitás alapján 
szinte bármelyik nézőpontból rekonstruálható térbelileg (vagyis az általa kihatárolt 
hely tekintetében). A közvetlenül látottakból könnyen kiszámíthatjuk, meddig teijed 
a magassága, széllessége és a hosszúsága, és hogy miként zárul egy tömbbé. Az 
építészeti egész viszont nem térbeli, nincsen kihatárolt helye. Ez a teljesség mint 
toposz a teljes építészeti megformáltság felnyitotta látás horizontja. Az építészeti 
megformáltság abban különbözik a dekorációtól, hogy ez sohasem csak megoldás-
ötlet a funkcionalitás mikéntjét illetően, hanem művészi kitalálás. Azaz ki-találás a 
hajlékból egy esztétikai globalitásba. A látás beavattatás ebbe a teljességbe. 
Horizontja sohasem határ, hanem azt jelenti, hogy a látó belevész a látásába, mint 
ahogy a tekintetünk belehomályosodik a nyílt távlatokba. 

A toposznak ez a térből kimozdított terrénuma nem egy imaginárius hely. 
Olyanformán különbözik a képzelettől, mint az álom: hiányzik belőle a reális vagy 
nem képzeletbeli ismeret mint viszonyítási alap. A toposz kioldoz Énünk ott-honából 
is. Relevanciája a mindig elválasztott és elválasztó térből kivezető mozdulat: a talál-
kozásé, amely felszámolja a diszkurzív differenciákat és mediáitságot. A képzelet 
nem közege az esztétikai találkozásnak, hanem legfennebb lehetséges közbecső 
állomás a reális térből a toposz felé. Mert a képzeletben az elképzelt és a képzelődő 
jól megkülönböztethetők, még hogyha önmagát képzeli is el az ember. A 
képzelődésnek ilyenformán mindig van tárgya, akár a logikus gondolkodásnak. A 
„gondolkodom, tehát vagyok" descartes-i tézise a tárggyá tett szubjektum definiálása. 
Az „elképzelem magam, tehát nem az vagyok" változat szintén különbséget tesz 
alany és tárgy között, csak másképp: nem tisztán fogalmi sémák, hanem 
változatosabb, egyedibb s egyszersmind esetlegesebb képzetek szintézise révén. A 
produktum ezúttal érzékletes kép, nem pedig elvont jelentés, amelynek segítségével 
megkülönböztetem őket, de mind a két esetben konstituált mentális jelenség, amit 
„közvetlenül" tapasztalok. Az esztétikai mediálatlanság viszont — innen nézve — 
globális máshol, amelyben nem artikulálódik a mű, a művész és a befogadó. „Ott" 
csak a toposz van (meg)ismer(het)etlen, csak (be)Iátható tagolatlanságában. Az 
alany belevész látásába, vagyis megszűnik mindenfajta ön- vagy tárgy-megfigyelési 
reflexió. Az esztétikum halál: nem az élet, hanem a dolgok világából történő kilépés. 
Az élet világából — úgy tűnik — ablakok nyílnak a test halála előtt is. Nemcsak a 
művészeteké, hanem az álmoké és az extázisé, a különféle misztikus beavatásoké és a 
kábítószeres delíriumoké, a transzcendentális meditációké és az imáé. 
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Ezen a ponton halaszthatalanná válik az illúzió rehabilitálása. A szó 
kimondásakor általában olyan értékelő gesztust teszünk, amely mindig valaminek az 
önmagaként érvénytelenítését jelenti. Amennyiben a társadalmi-történeti konvenciót 
tekintjük végső meghatározónak, ahogy az úgynevezhető posztmetafizikus elméletek 
java része szokta, akkor az érvénytelenítés egyúttal érvénytelenséget is jelent. A 
fejlődő-teijeszkedő diszkurziv racionalitás így iktatott ki rendre minden rajta kívülit, 
azt a látszatot keltve, mintha az ember antropológiailag kizárólag kognícióra lenne 
determinálva. Ez a gondolkodás — fejlettségének legmagasabb fokán — minden 
„reálisat" illuzórikusnak minősít, akár fizikai, akár metafizikai valóság legyen is az: 
egyedül a diszkurziv gondolkodást tekinti fenntartás nélkül érvényesnek akként, ami. 
De vajon nem ez a nyugati kultúra és civilizáció legmegtévesztőbb illúziója, amely 
egy elemi vagy szuperkód komputer-műveleteire és információbázisára redukálja a 
Mindenséget? Rendszerében még egy halottidézés is kizárólag történeti, társadalmi 
kódok függvénye. 

Az illúzió tehát mindenképpen az, amiben élünk: a lakozás helye. A város mint 
második tennészet: a világ illúziója. Egyre inkább médiumainak analógiájára 
gondoljuk el az „első" természetet is, amely ennél fogva már csak idézőjelesen első, 
idézőjelek nélkül egyszerűen meghatározott történeti lakozás-szintet jelent. Mint 
ahogy Isten is sokak számára csak idézőjelben „Teremtő" immár, azon kívül: nincs. 
A realitás és a racionalitás illúziója vagy érvényteleníti „magát" a Szentet is, vagy 
pedig megkonstruálja a Szent illúzióját. Annyiban a templom „maga" is illúzió, hogy 
az ember hajléktalanságát Isten házaként, azaz mégiscsak hajlékként mintázza meg. 
De mint az Istennel találkozás toposza egyszersmind kivezetés is a lakozás 
illuzórikus közegéből. A templom városbeli ott-léte arra a belátásra bír, hogy 
„nincsen itt maradandó városunk".11 Mint ahogy rendszerint magas tornyai is jelzik, 
megépülése kitekintés a városból. 

A Jelenések könyvének Jeruzsálemérő/12 azonban egészen mást olvasunk. 
Tündökletes mennyei szépségének leírása közben így szól a prófétész: „templomot 
nem láttam abban"13 . Már pedig elvárnánk, hogy egy szent városnak a temploma 
legyen a legcsodálatosabb. Ezúttal a városra is kiterjedő szentség miatt nem lehet így, 
merthogy általa megszűnik hely és toposz differenciája. A templom nélküli város 
ugyanakkor templom is lehet, város nélkül. Hiszen az „elsőkhöz" (értsd 
történelmiekhez) képest mindenestől szent. Talán nem véletlen, hogy közvetlenül 
semmiféle hajlékáról nem történik említés, csak városfalakról, kapukról, utcákról és 
folyóvízről. Ez ugyanis már nem a lakozás helye, s minthogy az építészeti mű éppen 
ennek a helynek vonatkozásában volt toposz vagy „más-hol", mint a Mással 
találkozás „helye", többé maga sem lehet az, ami. A mennyei Jeruzsálem 
ilyenformán se város, se templom. A műalkotás dologi helye és a környező dolgok 
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hajlékai elmúlnak benne. Mert a dolgoknak — térbeli és kategoriális rendjüknek 
megszűntével — többé a helyük sem találtatik.14 A 21. fejezet kezdőszava — 
„ezután" —, amely egyszerre jelent kihatárolt teret és elkezdődő időszakaszt, ebben a 
kontextusában többé egyiket sem jelenti: „Ezután láték új eget és új földet, mert az 
első ég és első föld elmúlt vaia." Erre utal az „új"-nak a tértől és időtől 
elvonatkoztatott számszerű értelme is („az első utáni"). 

Csakhogy az apokalipszisben eltörölt illúziót — gondolkodván — újra 
rehabilitálnunk kell, mert innen, a lakozás sűrűjéből, csak „tükör által homályosan" 
az is, ami „színről színre".15 Mikor azt mondjuk, hogy „nem lesz", „elmúlik" meg 
„többé", az illúzió ugyanazon érvénytelenségeit (rekonstruáljuk, mintha arról 
beszélnénk, ami „itt" és ami „most". Ezáltal a racionalitás differencia-faragványaival 
helyettesítjük, ami csak kívüle lehetne érvényes. Mert minden szó hajlék: kihatárolt 
hely a jelentés terében. Hangalakjuk és/vagy írásképük az artikuláció ott-hona, 
kimondásuk és rögzítésük építkezés, vagyis elemekből rakott viszonylagos egész, 
amely folyton magasabb és magasabb struktúrákba integrálódik anélkül, hogy 
feltárhatna valamely tagolatlan, abszolút teljességet. A szavakból áll össze 
voltaképpeni második természetünk: a szövegvárosok. Avagy a nyelv mint a lét 
heideggeri háza. Mi nem a mennyei Jeruzsálemben, hanem itt lakozunk. 

Viszont nem vagyunk kiúttalanul és végleg ide temetve. Ellenkezőleg: sorra ki-
halunk innen. „Ahol'Vahányszor a toposz képzeleti illúzióin feltűnnek az illúzió 
toposzai, „ott'Vannyiszor támad rés. Mert a reális és imaginárius helyekhez képest, 
amelyek a tér vagy az idő tagolódásai, a toposz a térelosztás, illetve temporizáció 
folyamatának megtörése, egy önmagát helyekre osztó homogén tér közeghasadása. A 
Jelenések könyvének templom nélküli városa ilyen, apokaliptikus ki-találás a 
történeti lakozás időközegéből. Bizonyos értelemben már a történelem is „ki-tatlálás" 
az egymást követő jelenek zárt helyeinek vak aktualitásából. Mint a kultúra tartozéka 
ugyanis a (re)konstruált múlt vitathatatlanul transzcendens a lakozás itt és 
mostjainak tevés-vevéséhez képest. Az említett Borges-novella éppenséggel ezt a 
megszüntethetetlen történelem-igényt táija fel a Gutre család és Espinosa 
„evangéliumában". A bibliai apokalipszis azonban még radikálisabban juttatja 
érvényre ugyanezt, minthogy a pillanattól már megszabadult, de imígy történelmébe 
zárt ember ki-találása az időből. A ki-találás ezúttal „ki-nyilatkoztatás" révén 
történik. Mert a zsidó-keresztény hitben először Isten „talál ki" magából a 
történelembe, és csak azután, az így ütött időréseken át van ki-menetelük az 
embereknek is. A mennyei Jeruzsálem is attól szűnik meg „első" égnek és földnek, 
azaz emberi városnak lenni, hogy a Szent nyilatkozik ki a lakozásban. „És hallék 
nagy szózatot, amely ezt mondja vaia az égből: Imé az Isten sátora az emberekkel 
van, és velők lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velők, az ő 
Istenök." 
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A templom nélküli város apokalipszise ugyanakkor esztétikai ki-találás a dolgok 
diszkurzív rendjének közegéből. 

Amit a Jelenések könyvében olvasunk, bonyolult indirekt beszéd: apokaliptikus 
vallomás egy beavattatásról. „És én, János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: 
és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki 
nékem ezeket megmutatta vaia."16 Az angelus interpres úgy beszél, hogy a prófétész 
látja is, amiről szó van. Nemcsak szóbeli információkat közöl, hanem be is avatja őt 
abba, amiről szól. És megfordítva: nemcsak képeket tár elé (mutat), hanem be is 
avatja őt abba („magyaráz"), amit láttat. így mozdítja ki a prófétészt mind a szavak, 
mind pedig a látott dolgok hajlékaiból. Mert a látottak „betű szerinti", avagy dologi 
érvénye: illúzió. Hiszen a drágakövek, az arany, a folyóvíz és a királyi szék, vagy a 
magas hegy, ahol a prófétész áll, és az ég, ahonnan a mennyei Jeruzsálem alászáll, 
sőt a maga a „város" is csupa első világbeli elem, hol-ott „az első föld és az első ég 
elmúlt vaia".17 A hallottakra vonatkozó kijelentések betű szerinti érvénye szintén 
illúzió, akkor is, ha maga az angelus interpres mondja: „E beszédek hívek és igazak: 
és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő 
szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar."18 Annyiban illúzió, amennyiben 
beszéd: amennyiben a szavak hajlékainak szövegvárosában lakozás. A láthatókból és 
hallhatókból éppen a kettő közötti törés mozdítja ki a prófétészt, beavattatása el-
csodálkozás. A csoda mindig tagol(hat)atlanul új — „új föld", „új ég", „mennyei 
Jeruzsálem" — és ez az, ami az olvasót is el-ragadja; mert a beavattatásról szóló 
apokaliptikus vallomás egyúttal beavatás is egy apokaliptikus vallomásba. Szerző, 
mű és befogadó „itt" ugyanaz: (egyetlen) tanú az el-csodálkozásban. Ez a hármas 
talál-kozás nyit esztétikai ablakot a diszkurzív tagolásból. Eltűnik minden artikuláló 
differencia-közép, s a szövegváros templom —, vagyis tájékozódási középpont 
nélkülivé válik. A szavak kihatárolt hajlékai „helyén" immár toposz „tátong", a 
törésen áttűnő világosság, miként a legdrágább kőé, úgymint kristálytiszta jáspis 
kőé.19 És beleveszünk „dicsőségének" kód-csendjébe. Ez az esztétikai halál. Nem az 
első, nem is a második, hanem egy a szám-talanok, illetve számozatlanok közül. 

Saját templom- (nélküli) városom ennek a művészi és/vagy imabeli ki-találásnak 
a kül-városa. Naponta átjárok belőle: a csend illúzióitól (elméleteim) az illúziók 
csendjéig (toposz), és újra vissza. 

Az irodalmi csodálkozásról 

De lehet-e a hit és a toposz artikuláción kívüli, hogyha a nyelvünk és a 
gondolkodásunk maga is artikuláció? 
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Ez a kérdcs egy olyan kultúrának a közegében született, amelynek uralkodó 
paradigmája saját diszkurzív nyelvén és gondolkodásán kívül minden értelmet kizár. 
Elemi kódjának diskurzusában a Nem-tagolt szigorúan lehetetlen. De éppen ez a 
lehetetlensége avatja a vezető kultúr-paradigma legsebezhetőbb pontjává. Mert 
minden zárt rendszer annak a leginkább kiszolgáltatott, amit kizár. Euklidész ötödik 
posztulátuma 20 kizáija a párhuzamosok találkozását, mint ahogy Newton fizikája 
sem engedélyez semmiféle relaüvitást az egyenesvonalú egyenletes mozgás 
„nyugalmi állapotán" kívül. Bolyai és Lobacsevszkij nem-euklidészi geometriája és 
Einstein általános relativitáselmélete viszont éppen ezeken a tiltott ösvényeken jutott 
el egy tágasabb világba. 

Nos, az elemi kód közegének meghaladási kísérleteképpen a Tagolatlant mint 
ennek a kódnak a lehetetlenjét — jelként — csodának tekintem, a csodálkozást 
pedig a diszkurzív magatartás alternatívájának. 

Jelről több értelemben is beszélhetünk, még akkor is, hogyha a 
legkézenfekvőbbnek tűnő jelölő viszonyt vesszük alapul. A szavak hangalakja 
valamilyen nyelvi jelöltre —jelentésre vagy fogalomra mutat. Funkcióját tekintve ez 
a rámutatás a legkonkrétabb kulturális jel. A mindennapi nyelvhasználatban 
bejáratott konvenció révén a maga közegében ugyanazt a gesztust reprodukálja, mint 
a legősibb mutogatva-megjelölő taglejtés. Ennél jóval sokrétűbb a fogalom, amely 
valamilyen dologra vonatkozik. A rámutatás konvencionális gesztusához képest a 
Vonatkozik' etimológiailag összetettebb viselkedést jelent: Valami felé vonja magát' 
(illetve a rá irányuló figyelmet). Ez a jelölés sokkal kevésbé egyértelmű, mint a 
hangalak—fogalom viszony. A dologra vonatkozást nem ellenőrzi olyan szigorú 
konvenció, mivel a jelölt már több egy egyszerű, sematikus formánál. A térben, 
időben kibontakozó kanti fenomenonról van szó, még pedig számunkra-valóságának 
— ugyancsak kanti értelemben vett — szemléleti árnyaltságában. Kantot követve 
nem nehéz — objektív magában-valóság, vagy ahogy Heidegger mondaná, ontikus 
létező helyett — ezt is jelnek tekintenünk. Legfennebb aszerint tehetünk különbséget 
dolog és dolog között, hogy konstruálásukhoz puszta szemléletünkkel vagy pedig 
tettlegesen is hozzájárultunk. A tettlegesen kreált vagy mesterséges dolog — jelként 
— más dolgokról referál, a szónak nem annyira nyelvészeti, hanem inkább eredeti 
latin értelmében Cbeszámol1, 'hírt ad'). A dolgok rendkívül bonyolult összefüggés-
rendszerének rendkívül bonyolult referenciális mechanizmus felel meg. Egy autó 
például — kellő szakértelem esetén — sok mindent elárul nyersanyagainak 
természetéről, a technológia eszközeiről és eljárásairól, s természetesen a megismerő, 
alkotó emberről is. Az így s így létében pusztán szemléletileg konstituált vagy 
természetes dolog azonban még ehhez képest is egészen más természetű jel: 
tettlegességet nélkülöző „félig-teremtetlenségében" és jelöltjének ebből következő 
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hiányában — tagolatlan önmagára mint már-ncm-dologra utal (rá). Ez a ráutaltság 
eltér a korábbi jelfajták magamra-utaltságától. Hiszen amott a jelet — történetileg 
örökölt, illetve saját kulturális-technikai leleményességgel — a jelölő viszony 
pólusaivá artikulálom: hangalakká és fogalommá, fogalommá és dologgá, referálóvá 
és referáltakká. Itt viszont megbicsaklik az artikuláció, s a tagolatlanra utaltságom 
kimozdít annak közegéből: el-csodálkozom. 

A csodálkozás az elme elváltozása: kioldódás abból, amiben addig 
gondolkodtam. Nem egyszerű meglepetés, amelyet egy nem várt, vagy az 
elvárásaimra rácáfoló tapasztalat okoz, hanem ráhangolódás a tagolatlanra. 
Amennyiben sikerül ellenállni annak a racionális kísértésnek, hogy a csoda helyére 
egy a meglepetéshez igazított modellt vagy újabb paradigmát állítsak, a diszkurzív 
kód nyüzsgő differenciái helyén csend támad: az oppozíciók médiumát felváltja a 
találkozás mediálatlansága. Ezt az alapvető gondolkodásbeli elváltozást a tematikus 
viszonyból a tagolatlan bizonyosságába történő kivezetésnek (kivezettetésnek) 
tekintem. 

A diskurzus egymást követő aktusok és mőveletek algoritmikus sorozata révén 
különíti el vagy artikulálja a maga téma-tárgyait. Ezeket az empirikus, kognitív és 
technológiai transzformációkat mint a diszkurzív magatartás ráható összetevőit 
nevezem tematikus viszonynak vagy témává tevésnek. A racionális megismerés mint 
a konstruktivista értelemben vett kogníció21 — vagy az interpretáció, vagy a 
transzformáció értelmében mindig megváltoztatja azt, amit megismer. A 
gondolkodás során diszkurzív modellé kódolt téma-tárgyaktól a kísérleti atomfizika 
mérőműszereinek a mért jelenségbe való durva beavatkozásán át gyártmányaink 
nyersanyagainak szándékolt átalakításáig sorolhatnánk a példákat. Ezekből a 
diszkurzív algoritmusokból vezet ki a tagolatlan bizonyossága a csodálkozásban. 

A bizonyosság itt szembesülést jelent, nem azonos az empirikus 
megbizonyosodással. Az érzéki ítéletek ugyanolyan témává-tevő diszkurzív 
műveletsort képeznek, mint bármely algoritmikus transzformáció; az érzetek elemi 
oppozíciói — édes-keserű, lágy-kemény, sárga-fekete, zajos-halk stb. — belül 
maradnak az érzékszervek működésének fiziológiai, illetve pszichikus differencia-
rendszerén. 

A bizonyosság másodszor nem tekintendő bizonyítottságnak sem: sem valamely 
logika vagy racionalitás axiomatikus meggyőződésének, sem pedig egy diszkurzív 
dedukció végeredményének. Azok a tematikus viszony evidenciái. 

Harmadszor megkülönböztetendő az intencionált tárgyiasságok közvetlen, 
tudatimmanens adottságaitól, azaz a husserli fenoménektől is. Hiszen a rétegelt 
struktúra fenomenológiai modellje a tudataktusok artikulációjának szüleménye. 
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És negyedszer: a bizonyosság nem tévesztendő össze a heideggen jelenvalólét 
ontológiát megelőző hangoltságával sem. A Lét és idő görög mércével revideált 
metafizikájában az Idő a Lét horoizontja: a jelenvalólét fúndamentálontológiai 
fenoménjének időstruktúrája van. A heidegger-i Ldő az elemi kódnak Derrida — 
térelosztásként és temporizációként kidolgozott — dijférance-át közvetlenül 
megelőző formája. Ahogy a javak társadalmi kódja, a pénz haszonértékre vált 
minden általa kifejezett értéket, vagy ahogy a diszkurzív beszéd szóvá, azaz kódolt 
információvá változtatja téma-tárgyait, ugyanúgy a heideggeri Idő is időre vált, jelen-
valóvá tesz. így záija a Lét-ct22 önnön közegébe. A hangoltság tehát temporalizált, 
vagyis strukturálisan tagolt „bizonyosság". A csodálkozás bizonyossága — ezzel 
szemben — a tagolatlan adottsága, illetve az adottság tagolatlansága. 

De hogyan lehetséges kódmentes, médiumon kívüli adottsági Hogyha valami 
nem reálisan (térben és időben), nem is ideálisan (pl. elvont mennyiségi relációként) 
és nem is intencionálisán adott, lehet-e akkor adott egyáltalán? 

Annak révén lehet, amit a racionális gondolkodás médiuma magából kizár: a hit 
globalitása révén. 

A csodálkozás bizonyossága mint ////beli adottság — olyan globalitás, amelynek 
nincs struktúrája, s önálló elemként sem épül be valamely magasabb struktúrába. 
Remélem, ez racionálisan kellőképpen lehetetlennek tűnik ahhoz, hogy elfogadható 
legyen rá a csoda-jel megnevezés. Jóllehet egyáltalán nem valami ezoterikus vagy az 
„átlagember" számára bepecsételt rejtélyről van szó. A jel mint csoda csak a 
diszkurzív magatartás tematikus viszonya számára lehetetlen, a bizonyosságban 
hozzáférhetővé válhat mind a művész, mind a műélvezők számára. Csakhogy a 
szerző legsajátabb műve innen nézve nem a kifaragott szobor, a megírt könyv stb., 
hanem a beavatás a művészi csodálkozásba — ahogy mesterként eléri azt, hogy 
kivezessen diszkurzív magatartásom labirintusából. Szókratész vagy Jézus ezért nem 
tartották fontosnak a könyvek megírását, de akivel szóba álltak, az (előbb-utóbb) el-
csodálkozott. 

Számomra az esztétika a művészi beavatás fdozófiája. A művésznek az olvasás 
révén előzetesen már beavatott tanítványaként pedig — diszkurzív műelemzés helyett 
— a tagolatlanra irányulásban kívánok segítségükre lenni azoknak a diákoknak, 
akik a szemináriumokon hozzám szegődnek. 

Ha az irodalom csodálkozás, akkor a szöveg maga csak bomló közeg, amelyhői a 
mester útmutatásait és magatartását követve az olvasó kioldódik. Kíséreljünk meg 
most egy ilyen áttörést — „expedíciónkat" egy Borges-szonett meg egy Villon-rondó 
fogja kalauzolni. 
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Jorge Luis Borges: A pillanat23 

Hol lesznek majd a századok, hol a 
tatárok megálmodta kardok álma, 
az erős várak lerombolt határa, 
hol A dám Fája, s hol van az a Fa? 
Csak a jelen van. Az emlékeken 
épül fel az idő. Egymásutánja 
csak az órák üres rutin-csalása. 
Év éppúgy nincs, akár történelem. 
Hajnal és éj közt örvény mélye tátong: 
szorongások, fények, haláltusák, 
nem ugyanaz az arc néz vissza rád, 
ha az éjszaka vak tükrébe látod. 
A tűnő perc örök s megfoghatatlan, 
más Egekben ne btez, se más Pokolban. 

Francois Villon: Imádság rondó formában24 

Urunk, adj néki békességet, 
Sa te örök világosságod! 
O teli tálat sose látott: 
Moslék alig jutott szegénynek; 
Megkopasztották a pribékek, 
Akár a retket a szakácsok. 
Urunk, adj néki békességet! 

Száműzte őt kemény Ítélet: 
Úgy rúgták farba — meg sem állott. 
Hiába mondta: „Apellálok!" 
Bár ebből a bolond is érthet... 
Urunk, adj néki békességet! 

Borges szonettje a kategorizálás diszkurzív médiumából startol, olyan közegből, 
amelyben mindennek — így az idő móduszainak is — külön-külön helye van egy 
tagolási kód előírásai szerint. Ebből vezet ki egy hollét nélküli globalitásba, „ahol" 
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nincs többé lineáris történeti szegmentálódás. Más szóval: beavat a pillanat 
csodájába. 

A mester úgy kérdez, hogy a kérdés elveszíti kód szerinti funkcióját. Mert éppen 
a kérdőszavak szótlanulnak: a kiegészítendő 'hol7-ok kategória-rendszerre vonatkozó 
hely-megjelölései átadják „helyüket" egy kategorizálatlan most bizonyosságának. „Év 
éppúgy nincs, akár történelem./[...] A tűnő perc örök s megfoghatatlan". A pillanat 
ennek megpillantása a csodálkozásban. A 'tűnő' és 'örök' oppozíciója felbomlik egy 
'megfoghatatlan' „harmadik minőségben", amely a hit nyíltságára utal rá, mivelhogy 
kategoriálisán differenciálatlan. A racionális kód előírása szerint ugyanis az 
megfogható, amit a kategóriák differencia-rendszerének közegében azonosíthatunk. 
Beavató mesterként Borges ennek a tematizálásnak az elkerülésére int, és más 
irányba kalauzol — a lineáris történeti idő-szegmentumok közegéből álomra ébreszt: 
tett, ős-múlt és saját emlékeim közös aktualitására. A megidézett éjszakai látás nem 
reflexív kép: „nem ugyanaz az arc néz vissza rád,/ ha az éjszaka vak tükrébe látod". 
A „vak tükör" rés az idő diszkurzív közegében. A szegmentális egymásután 
értelmében vett folytonosságnak ezt a kiliagyását nem mérheti meg óra vagy naptár 
(„Hajnal és éj közt örvény mélye tátong"). A számlap beosztásai és a kalendarisztikus 
hierarchia csak az idő-kód reflexív algoritmusát, öntükröződését illusztrálják, a 
mutatók moccanásaiból vagy az évek, hónapok, hetek időszakaszaiból sohasem áll-
liat össze hiteles pillanat. Mert az időmérés — szigorúan véve — nem újra 
egyesíthető elemeire tagolja, hanem egyszerűen elveszíti a tűnő, örök jelent, kódja a 
pillanat megfoghatatlanságát annak hiányára váltja. Borges éppen ezekben az 
időrésekben feltűnő időtlen jelek követésével avat be a pillanatba', verse, akár az 
álom, az idő-kód megpattanása. A szövegbomlás esztétikai „radioaktivitása" révén a 
lineáris olvasat folyamat-egymásutánja a pillanat globalitására vált: sorok, szavak, 
mondatok helyén feltetszik a borgesi időtlenség-toposz. 

Villon a tematikus viszony nyelvhasználati kódjainak közegéből vezet ki, az 
imádkozás, a nekrológ és a temetési szertartás témáinak detematizálásával. A 
megnyilatkozás-gesztusok — kérés, panasz, részvétnyilvánítás, stb. — formális 
oppozícióinak megőrzése mellett valójában az áhítat, az iszonyat és a nevetés 
diífercncia-hálóját bontja meg. A könyörgés-formulák közt törés támad, az imádkozó 
kiszól az imádságból. Úgy tűnik, mint hogyha Istennek is értenie és okulnia kellene a 
szóból. A szemrehányó panasz és az esdeklés oppozíciója azonban nem egyszerű 
paródia, ahol az imádkozás kódja, a visszájáról tekintve ugyan, de érvényes marad. 
Ellenkezőleg, az imádság egyházi intézményével együtt ez az oppozíció is feloldódik 
egy hiteles, közvetlen kihívásban, amely az istenes dolgok, illetve tanítások tematikus 
algoritmusán túli nyíltságon: hiten alapul. Szövegként a rondó egyház és társadalom 
ellenes szatíra, vagy erkölcsi-politikai mentalitást rögzítő kortörténeti dokumentum; 
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irodalomként viszont csodálkozás egy csavargó halálán, s egyszersmind rendhagyó 
beavatás az imába. Az 'imádság' — lásd a terminus korábbi használatát — 
tematikus, illetve szövegszerű: normatív műfajként azonosítható 
megnyilatkozásforma. Az ima viszont elválaszthatatlan az imádkozó hitétől, nem 
szövegszerű és tagolatlan. Az imádság az önkifejezés nyelvi, illetve szemiológiai 
médiumának függvénye, az ima mediálatlan bizonyosság. Villon nem kanonizált 
mestere az imának, legfennebb afféle szent lator. Akárcsak hátborzongató humora, 
imája is az akasztófa tövéről fakad. Ez az „alvilági" látószög az, amely „ferde" 
nyílása mentén kimozdítja helyéből a „normális", időt álló kódokban rögzített 
világot, miközben ellenállhatatlanul hiteles látványt nyújt arról a rácsodálkozásban. 

Az olvasó beavatásában különösen fontos a „nekrológ" és a „temetési szertartás", 
ahogy a meggyötörttel való szembesülés révén feloldják élet és halál tematikus 
artikulációját. Mert az apellálás törvényes jogát az elítélttel együtt farba rúgó 
„igazságszolgáltatás", a pribékek szakács mesterséghez mérhető szakszerűsége vagy 
a javakból részesedés arányai („Moslék alig jutott szegénynek") nem egy élet 
történetének feljegyzett eseményeiként fontosak szöveg szinten, hanem a tematikus 
„napló" töredékekre hullásában feltetsző tagolatlan sors-teljesség bizonyosságaiként. 
Az elhunytért hangzó könyörgés liturgikus alapformulája („Urunk, adj neki 
békességet") pedig egyfelől a hatalmasságok álarcként magukra öltött jámbor 
istenfélelmén éktelenkedő rés, hiszen az Isten nevében kínhalállal büntetők 
szolgáltatják ki a túlvilági kegyeket is; másfelől a talán önmaga fölött mondott 
gyászbeszéd minden sors-kötöttségből kioldó távlatát nyitja meg. A beavatás 
szempontjából ez a második funkció a fontosabb, mivel a halál világból kivezető 
kapuja egybemosódik benne az ima mediálatlanságával. A mester — végül is — az 
olvasóval végezteti el önmaga fölött a villani gyászszertartást. 

Az, hogy éppen előadok, természetesen zavar az olvasásban. Jobb szerettem 
volna kioldódni a referátum-kódból és találkozni önökkel a borgesi pillanatban, 
illetve a csavargó fölött celebrált villani gyász-rondó-misén. 
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