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MÁTHÉ ANDREA

Ismerős idegenség
(közelítések)

[metafizikai vágyakozás]

Honnan van az a nehezen leírható, aligha meghatározható tapasztalat, ami megkérdőjelezi a 
világban lét harmóniáját, ami a nem-idevalóság, a kényelmetlenség, a nyugtalanság érzetét kelti? 
És honnan jön egyszer csak váratlanul elő? Merről csap be időnként kíméletlenül? Mitől bont-
ja meg az ember számára – állítólag – otthonnak szánt világ harmóniáját? Miért van, hogy léte-
zik a hétköznapok elviselhetetlenségének tapasztalata, amikor éppen az, amit talán úgy is nevez-
hetünk, hogy idegenség, betör az ismerősségbe, és eltörölni igyekszik azt. Mintha önmagunk ide-
gensége törne be a saját ismerősségünkbe, el/gondolt önismeretünkbe, ismerősnek vélt világunk-
ba: legyen akár telített létünk, akár telítetlen, legyen bár eseménytelen életünk, vagy eseményekkel 
betöltött. Ahogy maga a lét, az élet pőrén pusztán, önmagában áll, mintha semmi (nem) lenne; és 
mégsem a semmi van, ami tán könnyebb volna, hanem a semmiségek, a könyörtelen esetlegessé-
gek, az éppen-hogyok, éppen-így-úgyok. Mintha idegen lenne, mintha idegenek lennénk benne. A 
számtalanszor ismételt kérdések lebegnek a tudatos és tudattalan határmezsgyéjén: miért van (ben-
nünk) ez, mint inkább amaz vagy valami más vagy az ellenkezője. Ha ismerem, mi és miért hiány-
zik? Miért marad a sóvárgás valami után, amit metafizikai vágyakozásnak nevezhetünk, és ami 
megjelenhet a van világának tárgyai vagy lényei iránti vonzalmak-vonzódások iránti kívánságban, 
ami felfedi, de el is fedi az idegenséget, meg-megcsillant időlegesen valami ismerősséget, odatar-
tozás- és otthonosságérzést, mégsem ragyogtat(hat)ja fel valódi teljességében. Ez az állapot (lenne) 
az idegenség? Vagy az idegenség (csupán) diszpozíció, illúzió, maszk? 

[idegenség és megismerés]

Az idegenség nehezen értelmezhető párfogalma, az ismerősség nélkül, közöttük pedig össze-
kötőként ott van, még pontosabban folyamatosan történik a megismerés, amely mentén – vagy 
nagyon is benne? – halad életünk. Mindig és újra találkozunk valami nem-ismertként – idegen-
ként? – feltűnővel, és elindulunk, közeledünk felé, hogy megismerhessük, hogy felnyíljon, bele-
pillanthassunk; akkor is, ha eleve tudjuk, hogy ez teljességgel lehetetlen, és csak részlegesen, rész 
szerint oldhatjuk fel ezt az idegenséget. Általában azt véljük idegennek, ami ismeretlen számunk-
ra; de vajon nem volt-e már olyan élményünk, hogy éppen a nagyon is ismerős, a nagyon köze-
li keltette azt a hatást, mintha mégis idegen lenne? Hogy a bennünk magunkban is meglévő jól 
ismert már-már határos az idegenséggel? És miként lehet, hogy az ismert, a már befogadott, meg-
szelídített-megszelídült újra idegenségbe fordulhat át? Bár általában a megismerés folyamán mint-
ha az idegenség is oldódni látszana-érződne, mégis előfordulhat, hogy még idegenebbé válik vala-
mi, mert rá kell jönnünk – megrázó rádöbbenéssel –, hogy akár mert olyannyira különbözik tőlünk, 
vagy éppen, mert annyira hasonlít hozzánk valami vagy valaki, nem tud(hat)ja átlépni bennünk az 
ismerősség kapuját. Olyan jelenségek, élmények ezek, amelyekre valójában nincsenek, nem lehet-
nek kidolgozott, előre kiszámított reakcióink. Az ilyen helyzetekben felmerülő kérdésekre is nehéz 
lenne – vagy túl sok áldozattal járna – a válasz: az analízis kimerítené és összetörné: a szintézist 
hozó felelet vagy megoldás pedig egyáltalán nem biztosított, még az ígéret szintjére sem emelke-
dik. A nem-tudás idegenségéből kilépni és a megismerés útján haladni nem könnyű, Platón is jelzi 
ezt több szöveghelyen,1 és jelzi azt is, hogy megismerés, alkotás, létrehozás, nemzés, behatolás-

  1 Pl. Platón: Az állam VII. könyv I. rész (az ún. barlanghasonlat).   

„Mert kicsoda tudja az emberek közül az
embernek dolgait, hanemha az ő lelke,

amely őbenne van? Azonképpen az
Isten dolgait sem ismeri senki,

hanemha az Istennek lelke.”
1 Kor 2,11

„A lélek határait – mehetsz és meg
nem találod, bejárj bár minden

utat, mélysége akkora.”
Hérakleitosz: Töredékek [B 45]



16

befogadás között eredendő/en összefüggés van.2 Mindebből az következik, hogy a megismerőnek tel-
jességgel ki kell tennie magát a megismerés folyamatának; ráadásul anélkül, hogy tudná, boldogu-
lást vagy elvesz/t/ést okoz-e majd számára: meg tudja-e szeretni, el tudja-e fogadni, amit vagy akit 
megismer(t), vagy zavart okoz benne az idegenség felold/ó/dása, vagy éppen még idegenebbé válik.

[bizonyosság és bizonytalanság]

Mors certa, hora incerta: a tudattal teremtett, világba vetett lények tudása, ismerete arról, hogy 
e világi létük véges, és annak érzékelése, érzete, hogy mindez valójában érthetetlen, felfoghatat-
lan, idegen számukra. Világba vetettségük időtartamáról tudatlanok: nem ismerhetik a végét, és úgy 
tűnik fel, kezdetéről sem ők határoznak. Mintha folyamatosan ennek az idegenségnek a feloldásá-
ra törekednének: otthonkereséssel, megérkezés-vággyal valahová vagy valakihez, az önbeteljesí-
tés és/vagy az önsorsrontás útjain. „Úgy élünk együtt, két kis idegen, / valahol messze, mese-szige-
ten.”3 – így fogalmazza meg ezt a teljességgel feloldhatatlan életérzést Kosztolányi; és persze azt 
is kimondja, hogy ’azért ír(unk), mert meghal(unk)’. Így a teremtményérzet egyszerre felemelő és 
lesújtó tapasztalat. Felismerni és elfogadni, hogy létezik valami sokkal nagyobb, ami még – nem 
kis áldozatok és belső sérülések kockáztatása árán – felfogható, észlelhető a racionális és irracioná-
lis határán; ami megrendít, elsodor, megremegtet – ’félelemmel és reszketéssel’4 tölt el –, ami elbi-
zonytalanítja az emberi mindenhatóság-tudatot, és ráeszméltet a felette és körülötte megnyilvánu-
ló ’abszolút fölény’ jelenlévőségére: „…teremtményérzet, hogy a megtapasztaló szubjektum leérté-
keli önmagát.”5 De ez a leértékelés hozzásegíti ahhoz, hogy léte fölértékelődjön, hogy az önmaga 
iránt érzett idegenséget feloldhassa és ismertséggé – ön/megismeréssé, ön/ismeretté – alakíthassa. 
Az idegenség megszelídítése a megismerés útján bárkire, bármire látsszon is vonatkozni, mindig 
önmagunkra irányul elsősorban, a ’gnothi szeauton’ örökös, mindig újbóli kutatására, felismerésé-
re. Ily módon az idegenség talán nem más, mint a saját magunkban élő, eltakart, elfedett, rejtőz-
ködő (én)rész, amellyel mások szembesítenek bennünket, másokban (is) találkozunk velük, és arra 
vár, hogy ismerőssé, (meg)ismertté tegyük. Feltételezhetjük, hogy ez (ha nem is teljesen, de rész-
ben) sikerülhet is, hiszen már eleve ismertek vagyunk, az ismerősségből jövünk; de mintha elfeled-
keznénk róla, hiszen egyáltalán nem könnyű ennek folytonosan tudatában lenni: az idegenség és az 
ismerősség, a kivetettség és az otthonosság, az elvágyódás és ide tartozás egymást átható, egymá-
son átszüremkedő világok bennünk. „A megismerés valójában nemzés, s minden élő ismeret felté-
telezi a behatolást, a megismerő lélek és a megismert dolog legbensejének egyesülését.”6

[mysterium tremendum]

Lehetséges, hogy a teremtményérzettel összefüggő mysterium tremendum is közrejátszik az ide-
genségérzet megtapasztalásában: „…a mysterium tremendum, a rettentő titok érzete. Ez az érzés oly-
kor gyengéd hullámmal tölti el lelkünket, az elmélyült áhítat lebegő, nyugodt hangulatának formá-
jában, s ily módon fokozatosan a lélek szakadatlanul áradó hangulatává válhat, amely sokáig tart és 
ott rezeg, míg végre elcsitul, s a lélek újra profanitásba merül. Előtörhet ez az érzés a lélekből hirte-
len lökésekkel és görcsökkel is. Furcsa izgatottságot, kábulatot, extázist okozhat. Vannak vad démo-
ni formái is. Lesüllyedhet szinte egészen a kísérteties borzongásig és irtózásig. Vannak nyers és bar-
bár előzményei és megnyilvánulásai, valamint fejlődhet a finomság, a tisztaság, a megdicsőülés irá-
nyába. Kialakulhat belőle a teremtmény csöndes, alázatos reszketése és elnémulása is – de mitől resz-
ket és némul el? A minden teremtmény fölött álló kimondhatatlan titoktól.”7 És ez a titok egyszerre 
szembesít az ismeretlennel, az idegenséggel és azzal a vággyal, amely mindezek feloldására törek-
szik, hogyanját, módját, mikéntjét azonban nyitva hagyja, nem válaszolja meg egyértelműen. 

[közelebb férkőzni]

Tagadhatatlan, hogy minden emberi lény – hol kétségbe esetten, hogy belső izgalommal, hol 
éppen-hogy-reménnyel – próbálja feloldani földi idegenség-érzetét, amely olyan erős, hogy sok-
szor szenvedésbe taszítja. Van, hogy az idegenség-érzet feloldódása, ismerőssé, tudottá válása is 
fájdalmat okoz. Ez indít a túllépésre, a valami más, valami megnyugtató, valamiféle ismerősség-
érzés megtalálása felé. Ha létezik más(ik)világ, és az különféle tudatállapotokon keresztül érzékel-
tetheti magát, bár rejtőzködik valamiképpen, mégis tudottá teszi magát az ember számára; talán 
éppen azzal, hogy vágyat kelt maga iránt, azzal jelez, hogy valami nehezen megnevezhető, alig 

  2 Pl. Platón: A lakoma 205 B‒208 B.
  3 Kosztolányi Dezső: Úgy élünk együtt, két kis idegen c. vers.
  4 Søren Kierkegaard: Félelem és reszketés. Budapest, Európa, 1986, Rácz Péter fordítása.
  5 Rudolf Otto: A szent. Az isteni eszméjében rejlő irracionális és viszonya a racionálishoz. Budapest, Osiris, 2001, Blendl Júlia 

fordítása, 21. 
  6 Miguel Unamuno: A kereszténység agóniája. Budapest, Kossuth, 1997, 39.
  7 Rudolf Otto: i. m., 22–23.
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körülírható hiányára hívja fel a figyelmet. A vágy iránya: legalább érinteni a titkot, a sóvárgott vilá-
got az inneni felől, az itteniről. Vannak különféle utak, kevésbé veszélyesek és veszélyesek, ame-
lyeket ősidők óta alkalmaznak a kapcsolatteremtésre, az átlépésre: a meditáció, az ima, egészen a 
kontemplációig, a via mystica vagy a művészet, az alkotás is út, kísérlet a meghaladásra. És van a 
mesterségesen előállított szerek kínálata, ami az idegenség-érzettől való megszabadulást ígéri, az 
átjutás reményét kelti – az (ön)rombolás legkülönbözőbb módjain.

[via mystica]

A metafizikai vágyakozás hívására adott felelet és a beteljesítésére való törekvés egyik legkifeje-
zettebb formája a misztikus keresésre áldozott élet, amely – érthetően – megakad a mindennapiságon, 
a szimplifikáló értetlen megközelítésmódokon. Legyen itt csak néhány példa: Eckhart mestert élete 
végén inkvizíciós eljárásnak vetik alá, egy évvel halála után ítélik el, ennek következtében műve-
it ötszáz éven keresztül negligálja az európai kultúra; Avilai Szent Teréz áldozásra készül, térdelve, 
csukott szemmel várva az ostyát, de az eucharisztiát felajánló pap elmegy mellette, mintha észre sem 
venné; Keresztes Szent Jánost saját rendtársai nem hogy csak bebörtönzik, de naponta meg is (majd-
hogynem halálra) korbácsolják. Az értetlenség idegensége a földi játszmák kicsinyességében, kegyet-
lenségében mutatkozik meg számukra, hogy minél inkább megerősödjön bennük a bizonyosság: léte-
zik a mennyei otthonosság tapasztalata és fénye, annak tudása, hogy az égi játék nem ez, annak egé-
szen más szabályai vannak. Még ha a legtöbb ember számára láthatatlanok, érzékelhetetlenek is, van-
nak olyanok, akik előtt nem rejtett, akik számára felfedetté válik. Így a megaláztatást méltósággal telt 
alázattá alakítják át önmagukban, és otthont találnak az idegenségben. Minden misztikus út, ahogy az 
egyéni életút is, eltérő, de mindegyik – talán éppen gyakran meta-erotikus volta miatt is – az átlagos-
ság értetlenségébe ütközik, az átlagosság kicsinyességei akadályozzák. 

[kísérletek, kísértések]

Vannak más lehetőségei is az idegenség-érzet (kényszerű) elfogadása mellett az idegenségből 
való menekülésnek, enyhítésének. A művészetek művelése, a valami nagyon emberiből fakadó, de 
azon túlmutató alkotások létrehozása, mint a mindennapin túlnövő, azon átívelő út. Vagy vannak 
a különféle tudatmódosítók, a flóra adta nyersanyagok emberi átváltoztatásán átesett ehető, iható, 
bevehető készítmények (legyen az alkohol, dohány, drog vagy bármi hasonló); és bár a tudatálla-
potot módosítják, mégis megteremtenek egy másik világba való átjutás-érzetet. A különbségtétel 
nem egyszerű: van, hogy összekapcsolódnak a különféle utak. Számos művészeti alkotás kapcsoló-
dik az örök áfiumhoz: a mesterséges mennyországok, paradis artificiels Baudelaire-nél; Nakonxipán 
(Na’Conxypan), Transcience és Gulácsy Lajos mese- és álomszerű sfumatós-chiaroscurós látomá-
sos festményei;8 Coleridge és Kubla kán Xanaduban; Thomas de Quincey vallomásai az ópium-
ról; Huxley és a meszkalin; Csáth az alkotás, a morfium és a halál; Rimbaud látnok levelei; de Sade 
márki a testrombolás és a szexualitás szélsőségeibe menekül; Hajas Tibor képzőművészeti akciói, 
happeningjei egészen a halálig feszülnek; Mark Rothko amint befejezi a Huston-kápolnához készí-
tett képeit, életét is kioltja; a goa-kultúra, a pszichedelikus művészet kísérletei és még sorolható lenne 
tovább. Tükörként láthatjuk bennük az elmúláshoz vezető, a halált is megkockáztató feloldást meg-
kísérlő utakat. De valóban feloldható-e így az idegenség, az otthontalanság, az elveszettség érzete?

  8 Gulácsy Lajos: Az ópiumszívó álma, olaj, vászon, 1913‒1918, Janus Pannonius Múzeum, Pécs.
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[műalkotások, kérdések, felmutatások]

[Botticelli: Vénusz és Mars]

Az 1475 és 1486 közöttre datált festmény jobb alsó sarkában látható egy jellegtelennek és lényegte-
lennek tűnő növény: a képen szereplő négy ismerősen idegen cupidó-ördög vagy ördög(i)-cupido figu-
ra egyikének keze pihen rajta.9 A kép egyébként is többszintes jelentésrétegéhez tesz hozzá ez a cse-
kélynek látszó, de valójában nagyon is fontos adalék. Hiszen kibontható belőle a két főalak első pilla-
natra érthetetlennek tűnő pozitúrája, gesztusa és mimikája. A festményre csak a növény zöld levelét10 

festette Botticelli, jellegzetes fehér virágát nem, és valószínűleg nem véletlenül. Feltehetően csak utal-
ni akart rá, és ezzel kitágítani, nem pedig lezárni a lehetséges értelmezéseket. 

Mars hátracsukló fejjel, alélt arccal, mély álomba merülten éppen csak ágyékát takarva hanyat-
lik földre tett vértjére. Vénusz nyílt tekintetét Marsra szegezve könyököl áttetsző, aranyszegélyes 
fátyolszerű ruhában. Kételkedő tárgyilagosság, belenyugvó tehetetlenség és végtelen, mégis kihívó 
reményvesztettség látszik arcán. Az egyik cupidó mosolyogva néz rá, de ő ezzel nem törődik, való-
színűleg nem látja, csak a festő láttatja ezeket a kis alakokat, akik talán a láthatatlanul működő kis 
gonosz/ságok jelképei. Vénusz azonban – úgy tűnik – tudja, mitől merült révületbe Mars, és miért 
nem várhat semmit tőle, akinek leejtett vértjéből a negyedik ördögszarvú kis cupido az arcán kaján 
mosollyal, gonoszkodón kinyújtott nyelvvel bújik ki éppen. Hiába Mars testi közelsége, mert révü-
lete miatt lelki, szellemi elérhetetlenségben van Vénusz számára, akit ilyen módon magára hagyott 
a világban, amely így idegenné vált számára. Mit kérdez a festmény? Az egymásba fonódás, mint 
az idegenség csak rövid időre lehetséges feloldhatósága, majd hosszú időre illúzióba vesző volta 
lenne témájának egyik rétege? Vagy éppen a megismerés11 utánérzésének melankóliája? A fest-
mény talán egy furcsa vanitas-kép? 

[Raffaello Santi: La Muta12] 

Mi az a távolság, ami megállít, nem enged közel, majdhogynem mellbevágóan távol tart a fest-
ménytől? Szép női arc, arisztokratikus vonalak, díszes ruha, nyugodtan egymáson pihenő karok, 
kezek. Mi ez és honnan ez az eltávolító idegenség? A szemekből, a tekintetből árad valami elhe-
lyezhetetlen, valami nem megszokott, valami más, valami különböző. Hogyan fogadhatom be ezt 
a másságot, ami idegen és idegenséget közvetít, áraszt felém? Hogyan tehetem ismerőssé, hogyan 
válhatok megértőjévé? Hogyan láthatom meg benne, hogy én is ő vagyok? Hogyan láthatom meg 
ebben a távolságtartó, mégis hívó, lemondást és nemességet, nyugodtságot, higgadtságot egyként 
sugárzó tekintetben önmagamat? Képes vagyok-e rá? Vagyis röviden: hogy múlhatom felül az ide-
genséget az ismerősséggel, amikor eljut a tudatomig, hogy a festmény címe: A néma? Valaki, aki 
egész életében nem tud(ott) beszélni, nem tud(ott) megszólalni. A társadalom kivetettje, perifériára 
kényszerítettje – valamiként mégis kedvezményezett, ha Raffaello portrét készített róla. Tekintetét, 
arcát hihetetlen drámaisággal festette meg, olyannyira, hogy lehetetlenné teszi, ne legyen közöm 
ehhez az archoz. Mennyire oldja mindez saját és másokhoz viszonyuló idegenségemet?

[fehér]

A fehér (a fehéres) mindkét festményen kiemelt szerepet kap. A fehér szín az összes szín együt-
tese, keveréke, összeolvadása. A fehér az ártatlanság, a gyász, a veszély, a tisztaság jelképe egyaránt 
lehet. Többféle, akár ellenkező értelmet is nyerhet. A maszlag virága fehér színű, mintha ártalmatlan 
lenne, akár ártatlan is. Az apokalipszis egyik lova is fehér; talán nem is annyira hófehér, inkább pej; 
és „a fehérhez önfegyelem szükségeltetik… Nem öntheted le itallal, nem koszolhatod össze a szűzi-
es kelmét. Mára csak a bolondok és a gazdagok viselnek fehéret; aki fehéret hord, nem vegyül el a 
tömegben, a fehér magányos szín. Elriasztja a mosdatlanokat, van benne egy csipetnyi paranoia is, mi 
az, amit kizárunk?”13 Akárha és amiképpen az idegenséget akarjuk kizárni az életünkből. Vagy elfed-
ni bármivel, akármivel. A fehér az a szín, amelyik a legvilágosabban elfedi és felfedi ezt.

  9 A festményen megjelenített csattanó maszlag levelének felismerése David Bellingham nevéhez fűződik; in: http://omnparts.
com/2010/07/29/david-bellingham-on-sandro-botticellis-venus and mars (2010.09.20.). 

10 A maszlag meghatározása: fehér virágú csucsorféle; latin neve: datura stramonium; különféle más megnevezései: maszlagos 
redőszirom, tölcséres beléndek, dögfű, szúrós disznó, csattanó maszlag; népies neve: bariska, csattantó csudafű, dögfű, maszlagos 
redőszirom, puttyantó, töviskés disznó, tövisalma, tölcséres bilindek; datun innoxia: métely maszlag; datura tatula: Mexikóban 
honos maszlag, indián neve: toloache; erősen mérgező; halálosan veszélyes; elbutító; emlékezetölő; ismert mondás a ’bevenni a 
maszlagot’.

11 ‘megismeré őt’ – vö. 1Kir 1,14.
12 Raffaello Santi: La Muta / A néma, olaj, fatáblán, 64 x 48 cm, 1507, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. 
13 Derek Jarman: Chroma Színek könyve, Palatinus, 2010, Béresi Csilla fordítása, 24. 
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[Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk?]

Ehhez a három alapkérdéshez vezet vissza az idegenség kérdésköre, amelyeket nemcsak a filo-
zófia fogalmaz meg ismétlődően, de (ha nem kerüljük ki) a saját életünk is folyamatosan rákér-
dez. Például Platón Phaidrosz című dialógusa kezdődik a poi de kai pothen? – csak látszólag súly-
talan – kérdésével: honnan s hová?14 A művészet kérdései rokonok a filozófiáéival, az alkotások 
hasonlóan szembesítenek ezekkel a kérdésekkel: Paul Gauguin például expressis verbis teszi fel 
a három kérdést egyik festményén, amely trópusi paradicsomkert15 háttérrel az emberi életszaka-
szokat mutatja be. Paul Klee az egyik – halványan fakó-kék – angyalrajzának16 adta a Honnan, 
hol, hová? címet, utalva ezekre az embert kikerülhetetlenül utolérő kérdésekre; de Arany János 
Honnan és hová? című verse is ezen a gondolatmeneten halad végig. A művek konklúziója szin-
te ugyanaz: nem térhetünk ki, és el kell fogadnunk létünk idegen, megismerhetetlen, megközelít-
hetetlen részeit.

[mégis: derű]

A kérdés azonban felmerül: miképpen viszonyuljunk, viszonyulhatunk saját belső idegenként 
feltűnő részeinkhez, különböző tudatállapotainkból betörő idegenséghez, a világ idegenségéhez, 
illetve, amit a világ idegenségeként és idegenségében észlelünk? Hogyan viszonyulhatunk önma-
gunk és a világ idegenség-érzetéhez? Hasonlíthatjuk akár egy drámához, amelyet lehet tragédia-
ként, de vígjátékként is nézni, elgondolni. A tragikus – és meglehetősen életkedvszegő – megköze-
lítés egy változata így hangzik: „Ember a világ szennyében élve, / akár a fazékban a bogár; / hiába 
járhat körbe-körbe, / a lábasból nem tud szabadulni már. / Isten, halhatatlan nem lehetsz, / az élet 
kínja véget nem szakad, / az évek, hónapok akár a futó víz, / és aggastyánná tesz egy pillanat.”17 
Ezek a sorok az ember idegenség-tapasztalatát és az ebben való elsüllyedést helyezik középpont-
ba a feloldás vagy egyáltalán a feloldhatóság lehetősége nélkül. Van azonban egy rövid középkori 
vers, amely tudatában az emberi élet behatároltságának és megismerhetetlenségének, mégis a derű 
mellett dönt: „Jövök, de nem tudom honnan, / Vagyok, de nem tudom ki, / Meghalok, ki tudja, mikor, 
/ Megyek, ki tudja hová; / Kész csoda, hogy oly vidám vagyok.”18 Valahonnan egy másik szintről, 
másfajta beállítódottságból beszél e sorok írója, aki tudja a különbséget a mulandó és a nem mulan-
dó között, aki sejti, hogy egy olyan ismeretlen világban zajlik az élet, ami mégsem annyira idegen, 
ha rá mosollyal, öniróniával, önmagunkra pedig távolabbról, kevésbé saját centrumunkból tekin-
tünk; és ha ez lehetséges, akkor legyen inkább így.

14 Platón: Phaidrosz, 227A. 
15 Paul Gauguin: Honnan jövünk, kik vagyunk, hová megyünk? (D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?) olaj, 

zsákvászon, 29,2 × 60 cm, 1897, Boston Museum of Fine Arts?/magángyűjtemény? 
16 Paul Klee: Woher? Wo? Wohin?, akvarell, kréta kartonpapíron, 29,7 x 20,8 cm 1940, 60. sz. rajz, magántulajdon.
17 Han San: A bölcs vigyor. Budapest, Terebess, 1998, 235. vers, Károlyi Amy fordítása. 
18 Középkori vers, idézi Karl Jaspers: A transzcendencia rejtjelei. Budapest, Kairosz, 2006, Szegedi János fordítása, 15. és 154. 


