
ESZMÉK É S TÉNYEK
Egy »híndu katolicizmus« eszmé

je az első hallásra fogalmi ellent
mondásnak tűnhetik fel. Aki jára
tosabb a bölcseletben, alighanem
gondolkodás nélkül ráfelelné, hogy
a hinduizmus maga is vallás, és
pedig olyan vallás, amely teljes
séggel összegyeztethetetlen a ke
reszténységgel, bármelyik formáját
tekintsük ennek. Ha tehát a hindu
felveszi a keresztséget, elkerülhe
tetlenül lemond hindu mivoltáról.
Az ő esetében csak arról lehet szó,
hogy választ az egymást kizáró két
ellentét között. A dolog azonban
mégsem ilyen egyszerű - állapítja
meg B e d e G r i f f i t h s a T a b
l e t számára írt közleményében.
amelyet mind a tartama, mind a
szerző személye miatt igen érde
kesnek találtam. Griffiths ugyanis,
aki a prinknashi bencés közösség
tagjaként hosszú éveket szentelt az
indiai viszonyok és a hindu művelt

ség megismerésének, néhány hó
nappal ezelőtt Bangaloréba érke
zett, hogy Dom Benedict Alapatt
nevű benszülött rendtársával együtt
megvesse az alapját az első hindu
bencés morrostornak, amely már
nem fog hozzátartozni a Szent Be
nedek-rend egyik külföldi kongre
gációjához sem. Addig is, amíg az
úttörő kezdeményezés sikere kibon
takozik, a Szentszék Thomas Pot
hacamury bangalorci érseket bízta
meg annak védőségével.

Hogy a probléma elbírálásánál
mennyire óvatosnak kell lennünk,
kiviláglik abból, hogy már félév
századdal ezelőtt Brahamabandhab
Upadhyay, a nagy brahmin,
amikor áttért a katolíkus hitre, a
les-határozottabban kijelentette:

o »Hindu katolikus vagyok és az is
maradok.« Magyarázatul pedig hoz
záfűzte: »Születésünknél fogva mi
hinduk vagyunk és azok is ma
radunk halálunkig. Mint .dviják"
(kétszerszületettek) azonban. katoli-
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kusok lettünk, tagjai vagyunk egy
tökéletes közösségnek, amely át
nyúlik a korokon és éghajlatokon.
Szokásokban és magatartásban, a
kasztkülönbségek és társadalmi ré
tegezödések megőrzésében, evésben
és ivásban, életünkben és életmó
dunkban igazi hinduk vagyunk;
ami azonban hitünket illeti, nem
vagyunk sem hinduk, sem euró
paiak, sem amerikaiak, kínaiak, ha
nem valamennyi együttvéve. A mi
hitünk betölti az egész világot és
sem országhoz, sem fajhoz nincsen
hozzákötve. A mi hitünk egyetemes
és következésképen magába zár
minden igazságot."

Merész kijelentések voltak ezek
abban az időben - írja Griffiths
-, nem csoda, ha erős ellenzést
váltottak ki mindenfelé. Az utolsó
szó máig sem hangzott el e tárgy
ban, sok jel mutat azonban arra,
hogy a fejlődés Upadhyayt fogja
igazolni. Ilyennek tekinthetjük a
hazájában körülötte támadt új iro
dalmat, amely általában helyeslően

méltatja Upadhyay történelminek
érzett állásfoglalását. Igy az az
életrajz is, amelyet B. Animanda
adott ki Calcuttában. Fontos moz
zanatnak mondja Griffiths azt' a
behatá tanulmányt is, amelyet a
»Clergy Monthly Review of India..
tett közzé a minap a Jézus-társa
sági S t a f f n e r tollából. Az alap
vető kérdés, amelyet mindenekelőtt

el kell dönteni - fejtí ki tanulmá
nyában Staffner -, hogy mit je
lent hindunak lenni? Upadhyay
azt állította, hogya hinduizmus
lényegileg nem vallás, hanem tár
sadalmi rendszer, és Staffner sze
rint ma már ez el is fogadható.
»Hogy valaki hindu-e o

- írja Staff
ner -, nem függ egy bizonyos hit
vallástól. sem attól, hogy az illető

gyakorofia-e a szertartások bizo
nyos formáit, avagy hűséggel vi
seltetik-e valamely vallásalapító
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iránt. A hindu voltot kizárólag az
határozza meg, hogy az illető bele
született egy bizonyos társadalmi
csoportba, amelyről köztudomású,
hogy része a hindu társadalom
nak ...:" Ha pedíg így van - rög
zíti meg Griffiths -, akkor nyil
vánvaló, hogya hindu katolicizmus
problémája egészen új fényben lép
elénk. Nem arról van szó, hogy egy
vallást szembesítsünk egy másik
vallással, hanem hogy megvizsgál
juk: mílyen viszonyba kerülhet egy
konkrét társadalmi rend a katoli
cizmussal? -

Jól ismerjük a Szentszéknek azt
az -.' állhatatosan képviselt 'elvét,
hogy mindazokon a területeken,
amelyek nem tartoznak a szorosan
vallásiak körébe, nem szabad kí
mélní semmi erőfeszítést az evan
gélium hozzáalkalmazásáért annak
a népnek szokásaihoz és életstilu
sához, amelynek számára hirdetik.
Mint XII. Pius pápa hangoztatta
»Summí Pontífícatus« körlevelében:
»Mindazt, -ami ezekben a szokások
ban és hagyományokban nem elvá
laszthatatlanul fonódott össze a val
lási tévedésekkel, mindenkor jóin
dulatú megfontolás tárgyává kell
tenni s amennyiben lehetségesnek
bizonyul, el kell fogadni és tovább
kell fejlesztení.« Már most nem

- kétséges, hogy Indiában éppen a
hindu szokások és hagyományok
helyes megítélése a legsürgősebb

és legkomolyabb problémák egyike.
A jelen pillanatban ugyanis, ha
egy kasztbeli hindu katolikus hitre
akar térní, nyomban szembekerül
azzal a fenyegetéssel, hogy kasz
tonkívülivé válik a hindu közős

ségben. »A keresztség felvétele ese
tén - mint Staffner írja - a hin
du megszűník tagja maradni a hin
du közösségnek s attól kezdve csak
az indiai keresztény közösség tag
jának számít.« Ennek pedig az a
következménye, hogy a magasabb
kasztba tartozó hindunak emberi
leg szinte lehetetlen belépnie a ka
tolíkus egyházba. Hiszen arra

kényszerülne, hogy elszakadjon sa
ját népétől olyan okból, amely az
ő szemében okul nem szolgálhat, s
bele kellene törődnie, hogy a csa
ládi és nemzeti kötelékek iránt
való hűtlenséggél bélyegezzék meg.

Ha ezt a nehézséget ki lehetne
küszöbölni, akkor a katolicizmus
helyzete gyökeresen megváltoznék
Indiában. Az kellene tehát, hogy
a hinduizmust maguk a hinduk is
csupán társadalmi rendszernek is
merjék el. Ebben az esetben ugyan
is a katolikus hitre térés nem je
lentene szükségszerűen szakítást a
hindu társadalommal. Griffiths sem
titkolja, hogy súlyos akadályai van
nak egy ilyen fordulatnak, küzdeni
azonban nundenképen érdemes ér
te, mert a siker mérhetetlen ha
szonnal járna. Nemcsak abban a
tekintetben, hogy India feltáruIna
az evangélium előtt, tágabban, mint
eddig bármikor, hanem mínt
Griffiths nyomatékosan kiemeli 
abból a szempontból is, hogy
ugyanakkor az egyház is megnyíl
nék a hindu kultúra előtt, amely
nek hatása épp olyan mély és ál
dásos lehetne, mint amilyen a gö
rög és a r6mai kultúráé volt az
egyház korai napjaiban. Hiszen
csak ma kezdjük igazában felis
merni, hogy mennyire éles elméjű

és mily csodálatos mélységekbe
szánt a hindu bölcselet s hogy
mennyire rangos és nagyszerű a
hindu művészet. Egy élő és eleven
kultúra van előttünk, amely kiáll
ja az összehasonlítást a java görög
művészettel és bölcselettel, sőt nem
kevesek nézete szerint fölül is rnúl
ja azt.

»A mi szerény véleményünk az
- írta Upadhyay -, hogy legfő

képen a katolikus hit külföldi kön
töse az akadály, amely míatt hon
fitársaink nem veszik észre e val
lás egyetemes természetét. A kato
licizmus európai ruhát hord Indiá
ban is. Hindu testvéreink így nem
tudják meglátni isteni vallásunk
fenségét és szentségét az európaiság
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súlyos burka mőgött.« Senki sem
tagadhatja - fejti ki a továbbiak
ban Griffiths -, hogy az »euröpa
íságnak« ez a "súlyos burka« ma
is rajta van még Indiában a kata
licizmuson. Annak ellenére, hogy
az itteni egyház bámulatosan meg
erősödött a legutóbbi években s
mind tekintélyesebb testületet al
kotnak az indiai katolikus papok
és püspökök, az egyház a maga
megnyilatkozásainak külső formái
ban még mindig európai. Fölöttébb
ideje tehát, hogy az »alkalrnazko
dás« kérdését komolyan fontolóra
vegyük, mert hiszen nem kétséges,
hogy a reményteljes jövőt ebben
kell keresni.

Griffithsszerint az alkalmazko
dásnak két irányban kell minél tö
kéletesebbé válnia. Az egyik - és
időrendben alighanem az első - az
egyházi építészet, zene és képzőmű

vészet egész területe, ahol már tör
téntek is bíztató kezdeményezések.
Egy önálló indiai keresztény művé

szet igéretei csillannak meg An
gelo de Fonseka és Angela Trini
dade munkáíban. A legutóbb Bom
bayben rendezett Máría-kongresz
szusra indiai nőnek festette meg
egy hindu rnűvész a Szűzanyát, s
a képet a kongresszus hivatalos jel
vényévé tették. Érdekes kísérletek
folynak, hogy az indiai zenét és
táncot keresztény témákra alkal
mázzák. Az 1950-es szentévben a
vatikáni egyházművészeti kíállftá-"
son már szerepelt egy katolikus
templom míntája, amelyet Heras a
hindu templomok stílusában terve
zett. Griffiths joggal jegyzi meg,
hogy annakidején az európai ke
resztények is a készen talált római
pogány bazilika stílusát fogadták
el. Nagy vállalkozások. természete
sen nem mehetnek végbe forrongás
nélkül. Az alkalmazkodást célzó tö- .
rekvések sem találkoznak minden
esetben általános helyesléssel.
Akadnak bőven gáncsoskodók, sőt

elkeseredett ellenzők is. Griffiths
azonban nem kételkedik benne,
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hogy helyes és egészséges az elv
amelynek ő maga is harcosa lett:

Az alkalmazkodás legfontosabb
oldala azonban a hindu bölcselethez
kapcsolódik. Mert ha el is mond
h~tjuk, hogy a hinduizmus lénye
gíleg társadalmi rend, igaz marad,
hogy ez a rend vallási hagyomány
ra épült s nem könnyű különvá
lasztani benne a szociális és kultu
rális elemeket a vallásiaktól. Itt
csak a hindu hagyomány mélyre
ható kritikai kutatása segíthet hoz
zá a megoldáshoz. Ezért örvende
tes, hogya legutóbbi években olyan
tudósok álltak a nyilvánosság elé
mint Coomaraswamy, René Gueno~
s még újabban Frithjof Schuon,
akik beigazolták, hogya hindu böl
cselkedés határtalan bősége mögött
egy igen jellegzetes és szakadatlan
metafiZikai hagyomány húzódik
meg. Szerintük e bölcseletet illető

en nem beszélhetünk többé panthe
ízmusról, sem monízmusról vagy
idealizmusról. Dandoy és Johanns
pedig együttes kiadványukban már
amellett érvelnek, hogy a hindu
bölcselet egyik őseredeti és hami
sítatlan része annak az »örök fílo
zófíának«, amely Platón, Aristote
lesen és Plotinuson át jutott el
hozzánk nyugatra s amelyet azután
Szent Tamás beledolgozott a kato
likus teológlába. A legfigyelemre
méltóbb mindenesetre Mascarenhas
könyve, amely ,.A hinduizmus lé
nyege« címrnel a minap jelent meg
Bombayban. A szerző, aki a bom
bayi Szent Sebestyén-főiskolataná
ra, azt állítja és bizonyítja, hogy a
hindu bölcselet a maga legtisztul
tabb formájában azonos a katolikus
tanítással. A rárakódásoktól meg
szabadított hindu filozófia - úgy
mond -, amelynek forrását alkal
masint az őskinyilatkoztatásban ke
reshetjük, kitűnő »előkészítés« az
evangélíumra,

Az alkalmazkodás feladata e té
ren - hangsúlyozza Griffiths 
nem annyira az, hogy bizonyos ele
meket kiemeljünk a hindu bölcse-



1etből s beépítsük azokat a kato
likus teológiába, hanem sokkal in
kább az, hogy az evangélium fényé
ben megvilágítsuk magának a hin
du hagyománynak igazi értelmét
és szándékait s ilyen módon e ha
.gyományt tökéletes egésszé alakít
suk a katolicizmus teljességében.
Ezen az úton az egyház tanítása is
- vélí Griffiths - »kínöví vmagát
teljes termetéig. fényt kapván In
diától, mint ahogy kapott egykor
'Görögországtól.« A katolíkus taní
tás belső lényege természetesen vál
tozatlan marad, mínthogy ez a lé
nyeg Istennek igéje, kifejezésének
külső formáiban azonban a' hindu
szellemmel való érintkezés folytán
gazdagabbá és szélesebbé válik, mí
ként gazdagodott már a görög szel
lemmel is Szent Agoston és Szent
Tamás művében. Mascarenhas mű

've már maga is meglepően merész
elindulás ebben az irányban és sej
teti a jövő lehetőségeit. »Nem kel
lene-e - kérdi Mascarenhas - a
.katoltkus igehirdetésnek elismernie
mindannak a való értékét, ami oly
mélyen és természetesen keresztény
a hinduizmusban? Vagy örökre le
szűkítsük Indiában Krisztus evan
géliumát azzal, hogy észrevehetően

európainak tartjuk meg, vagy a
legjobb esetben európai monopólí
um-utánzattá tesszük? Egy katoli
.kus igehirdető mondta, aki jól is
meri Indiát: Indiának szüksége van
az egyetemes egyházra. Am nem
igaz-e vajjon, hogy az egyháznak
is szüksége van Indíára, hogy to
vább és egyre tovább haladhasson
az emberi megértésben és a saját
igazsága kifejezésében ?«

"*
A hinduizmust, amelyről imént

volt szó, nem szabad összetéveszte
ni a buddhizmussal. A hinduizmus
ugyanis, ha az eddig megszekott
módon vallásnak tekintjük, csak
újabban használatos gyűjtőneve a
tömérdek szektának, amelyek az
idők folyamán a brahmanizmusból '
.alakultak ki. Ami az egységet je-

lenti a különféleségben s így az
együttes megjelölést is indokolja,
egyfelől a kasztokba való tartozás
elismerése, másfelől azoknak a

-szent iratoknak általában való elfo
gadása, amelyeket a brahminok ha
gyományoztak át. Ezek az iratok a
világegyetemre vonatkozó tanítá
sokat és istentiszteleti ritusokat
tartalmaznak. Nagyjában elmond
ható ugyan, hogy a hinduizmus az
egységes mindenség igazi urának
Isvarát, az Egyistent vallja, ennek
megjelenési formáit illetően azon
ban szekták: szerint igen eltérők a
vélékedések. A hinduizmus egyéb
ként sem ismer tételes vallási el
veket és szígorúan körülírt dogmá
kat. Ebből ered a szekták türelmes
sége mind egymás között, mind a
többi vallások iránt - kivéve a
velük részben rokon buddhizmust.
A hinduizmus egyedül szílárd is
mérvének tehát valóban a kaszt
hűség látszik, amit most, mint hal
lottuk, inkább társadalmi, mint
vallási kérdésként szeretnének ér
telmezni.

A buddhizmus bölcsője is India
volt s a buddhizmus is a brahma
nizmusból indult ki, de utóbbival
hamar szembehelyezkedett s már
a Kr. előtti IV. században önálló
vallássá fejlődött, amelynek ápo
lására férfi és női szerzetek is ala
kultak. A buddhizmus sokkal ke
vésbbé spekulatív, mint a hindu
izmus, s inkább a helyes erkölcsi
magatartásnak, mint annak az út
nak és módnak szabályozására szo
rítkozik, emelynek révén a hívő a
boldogító öröklétbe juthat. A budd
hizmusban a kasztrendszer teljesen
háttérbe szorul. Annyi bizonyos,
hogy Buddha az emberek egyenlő

ségét hirdette, s alighanem ez is
oka volt annak, hogy a brahminok
tűzzel-vassal ellene fordultak.
Ujabb és teljesebb adatokat nem
tudtam szerezni, de 1931-ben Elő

indiában mindössze 300.000 budd
histát tételeztek fel, ami elenyésző

kisebbség volt a 238 millió hindu-
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val szemben. Ugyanakkor a moha
medánok számát 78, a kereszté
nyekét kereken 6 millióra becsül
ték. Más adatok szerint a buddhis
ták egész India lakosságának alig
fél százalékát teszik.

Mindezt, gondolom, a »hindu ka
tolicizmus« kérdésével kapcsolatban
sem ártott megjegyeznem. Még
szükségesebbnek tartottam azonban
előrebocsátani azért, mert - mint
a F i d e s katolikus hírszolgálati
iroda hosszú közleményében olva
som - Ázsia buddhista országai:
Ceylon, Burma és Thaiföld, nagy
ban készülődneka buddhizmus 2500
éves jubileumának megünneplésére.
Hogy pontosan mílyen eseményhez
Hízik ezt a hatalmas távlatokra
nyíló évfordulót, sajnos, nem tűnik

ki a szövegből, Az általam felütött
könyvek szerint Buddha Kr. e. 560
körül született és 485-ben halt
meg, e két esemény közül tehát
egyik sem szerepelhet, mert ami
nek az évfordulóját mostanában
ülhetik meg, annak Kr. e. 545 tá
ján kellett történnie. Alkalmasint
tehát vagy a »megvílágosodás éj
szakájáról« lesz szó, amelyen a ki
rályfi felismerte addigi életének
céltalanságát, vagy az első igehir
detésről, amikor Gautama Szidd
harta már mint »Buddha«, azaz
»Megvilágosult« a nyilvánosság elé
lépett Benáreszben.

Az efajta elmélkedésnél azonban
.kétségtelerrül érdekesebb, hogy
azokkal a pompázatos ünnepségek
kel. amelyeket a nemrégiben füg
getlenné vált államok terveznek,
kifejezetten a buddhizmus rnegúj
hódását kívánják előmozdítani.S ez
már olyan célkitűzés, amelyre mi
katolikusok is felfigyelhetünk.

A közlemény, rámutat arra, hogy
azoknak, akik a buddhizmusba új
életet szeretnének önteni,. óriási
nehézségekkel kell rnegbírkózniok.
Ceylonban például, akárcsak a
többi ázsiai országokban, amíg a
sziget európai uralom alatt állt, a
buddhizmus mereven bezárkózott
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önmagába s kínosan ügyelt arra;
hogy kívül maradjon a modern vi
lág fejlődésén. Most azután, hogy
a buddhista népek gátlás nélkül
kifuthatnákformáikat, rá kellett
ébredniök, hogy milyen mély sza
kadék tátong vallásuk és az or
szágépítés követelményei között..
Akik tanulták a buddhizmust s így
kellene, hogy élére álljanak a re-o
formtörekvéseknek. kevéssé isme
rik a mai kor vívmányait, azok vi-o
szont, akik hivatottak az államve
zetésre, mind európai egyetemeken
végezték tanulmányaikat s olyan
műveltséggel telítődtek, amelynek
kialakításában a buddhizmusnak
semmi szerepe sem volt. Egy Aqui
nói Szent Tamás-féle elmére lenne
szükség, aki szintézist teremtene a
buddhizmus és a modern civilizá
ció között. De honnan várhatják:
ezt? Buddhista szerzetesek ma is
nagy számban vannak: csupán
Ceylonban vagy. 20.000 él belőlük.

Túlnyomó többségüle azonban tel
jesen műveletlen és csak parányi
töredékük iparkodik némi vallásos
kultúrát szerezni. Még utóbbiak kö
zött is ritka azonban az a szerze
tes, aki fáradságot venne magának,
hogy elsajátítsa a szanszkrit nyel
vet, amelyen pedig a buddhizmus
szent könyvei íródtak; általában
időpocsékolásnak tekintik ezt s
könnyű szívvel lemondanak arról,
hogy eredetiben is olvassák ezeket
a könyveket. Ha pedig már a val
lásukat is ennyire mostohán ke
zelik, képzelhetjük, míly kevéssé
törődnek profán ismeretek szerzé
sével, Nem csoda így, hogy még a
fiatal buddhista szerzeteseknek
sincs fogalmuk arról, ami körülöt
tük zajlik a világban. Ha pedig a
tudásvágy mégis felébred bennük,
akkor vagy az történik, hogy min
den magasabb képzettség híjján
máról-holnapra elvesztik a hitüket,
vagy az, hogy hátat fordítanak a
kolostornak. Mindkét esetben kies
nek tehát azok sorából, akikre egy
buddhista megujhódás számíthatna..



A szóbanforgó országok értelmi
ségi vezetői tisztában vannak a
problémának ezzel az oldalával s
nem is fukarkodnak a bírálattal.
Nemrégiben egy ceyloni ujság he
vesen kikelt a buddhista kolosto
rok egészségtelen, minden emberi
józanságot megcsúfoló hagyományai
ellen. A cikk szerzője nyiltan fel
tette a kérdést: meddig tűrheti a
nemzet, hogy ifjainak ezrei, akik
nek tehetségére és alkotó munká
jára akkora szükség lenne, belete
messék magukat azokba a cellák
ba, ahová nem hatol be sem a le
vegő, sem a napfény, de annál VÍ
gabban a tüdővész bacillusai, s ahol
a pusztulók és haldoklók egyetlen
tevékenysége az amúgysem értett
bölcs szólamok és tételek rnagolá
sa. Anélkül, hogy állást foglalhat
nánk ebben a kérdésbim - mondja
a közlernény -, kétségtelen, hogy
nemcsak a túltengő szerzetesség, de
maga a buddhista tan is alapos re
formra szorul. Azok a személyísé
gek, akik egyházi vonalon a hala
dást képviselik, il megoldást egy
nagy szinkretízmusban keresik,
amely elsősorban Kant, Hegel,
Schopenhauer és Bergson filozófiai
és vallási nézeteit hasznositaná. Ép
pen ezért olyan oktatást kívánnak
a kolostorokban, amely a buddhista
szerzők elmélyült és kritikai tanul:'
mányezása mellett kiterjeszkednék
ezekre a nagy nyugati gondolko
-dókra js.

Miként vegyék azonban kézbe az
egész buddhista fiatalságot? Mind
eddig ugyanis a hitbeli nevelés,
mint ilyen, csupán néhány gyakor
lati természetű szertartási szabály
tanításából állott, amelyeknek je
lentése lényegileg megfoghatatlan
maradt a növendékek előtt. Mosta
nában beszélnek már arról, hogy
ki kellene dolgozni az iskolai val
lásoktatás tárgykórét és menetét,
ünnepnapokon pedig prédikálni
kellene a felnőttek részére is. Al
talában nagy . az igyekezet arra,
hogy a kereszténység példáját kö-

vessék. Nemcsak a külsőségekben,

de abban a tekintetben is, hogy a
»vílágtól való elfordulás- megfele..
lő értelmezésével' a buddhizmust is
teremtő tényezővé tegyék annak a
modern kornak életében, amely erő

sen hajlik arra, hogy a kézzelfog
ható társadalmi, kulturális és gaz
dasági teljesítmények alapján érté
kelje a szellemi áramlatokat is.

Helyesen jegyzi meg a közle
mény, hogy egy másik nagy vallás
nak, az Izlámnak területén már
évekkel ezelőtt napirendre kerültek
ezek a problémák. amelyeknek 01
dozgatásában a mohamedán veze
tők nem lebecsülendő eredménye
ket értek el. A jövő fogja megmu
tatni, hogy azokkal az ünnepségek
kel, amelyeket a buddhizmus 2500
éves fennállása alkalmából készí
tenek elő, valóban új korszak kez
dődik-e a hivatalosan kebelébe tar
tozó közel 500 millió lélek számára.

Anthelme B r i 11 a t - S a var i n,
akinek második születési centená
riuma az idei év április l-ére esett,
csak 1825-ben, életének utolsó évé
ben lett neves ember. Akkor adta
közre »La Physiologie du Gout ou
Médítations de Gastronomie Tran
scendante« című könyvét, amelyet
azóta általában a gasztronómia,
vagyis az inyesség, másként a fő

zésre és asztali örömökre vonatkozó
ismeretek legnagyobb, ha ugyan
nem az egyetlen klasszikus termé
kének tekintenek. O maga bizonyá
ra meglepődött volna, ha megjósol
ják neki a földi halhatatlanságot,
amelyet kezdetben amúgyis csak
egy róla elnevezett gornbás eledel
nek köszönhetett, részben pedig a
szarvasgombának, amely akkortájt
még Párisban is ritkaság volt és
csak az ő lelkesedése nyomán lett
elengedhetetlen kelléke az igénye
sebb francia konyhának. Végtére is
könyve mindössze két hónappal a
halála előtt került a nyilvánosság
elé s így aligha sejthette, hogy
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gasztronómiai és »metafízikaí« ta
pasztalatainak az az egyvelege,
amelyet öreg korában eredetileg
csak a saját kedvtelésére írogatott
össze, »klasszíkussá« emeli majd a
»jó élet tudományában« és a sza
kácskodás terén. Mert hogy való
ban az lett, arról minket magyaro
kat már az az egyetlen körülmény
is meggyőzhet, hogy könyvét »Az
ízlés fizíológíája« címmel a mi nyel
vünkre közel száz év után olyan
irodalmi kiválóság, rnínt Ambrus
Zoltán ültette át.

Igaz, hogy ez a ».transzcendens
gasztronómía« - mínt H. War n e r
A II e n hangoztatja jubiláris ta
nulmányában' - mai szemmel néz
ve kissé kezdetlegesnek és megle
hetősen elnagyoltnak tűnik. Amde
mégis jelentős mű, ha nem is any
nyira a tartalma, de a szándéka
miatt. Brillat-Savarin rendet és
mérsékletet akart vinni - hozzá si
kerrel - a sem nem szép, sem
nem épületes dőzsölésekbe, a kései
római császárságnak ebbe a durva
fényúzésébe, amelyet 'XIV. Lajos
uralkodása idején elevenítettek fel
s amely csak az »ancíen régíme«
utolsó napjaiban enyhült valame
lyest. Az »arany kőzépszert« hir
dette meg Bríllat-Savarin az aszta
li örömök tekintetében is, pártjá
ra kelve annak a két érzéknek is,
amelyekkel mostohán bánt a tivor
nyákhoz szokott társadalom: az íz
lelés és a szaglás érzékének. Amit
ezek az érzékeink kívánnak - je
lentette ki -, épp olyan jogos és
indokolt, mint amit a látás és a
hallás követel. A végső célt pedig,
amelyet Brillat-Savarin maga elé
tűzött, maradandóan örökítette meg
egy korabeli fűzfapoéta»La Gastro
nomíe« című versében: »Azon va
gyok költői és isteni hevemben.
hogyaszépművészetek rangjára
emeljem a konyha művészetét.«

Brillat-Savarin derűlátóan hitt a
haladásban, s úttörése, ami a kony
ha szinvonalát illeti, valóban nö
vekvő megértésre talált. Azt ter-
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mészetesen aligha gyanította, hogy
csupán néhány esztendő, s márís
felborítja elgondolásait az ujdonsá
gok tömege: a cukor, kávé, tea,
likőr, hogy ne is beszéljünk a cso-
koládéról. Baudelaire például hal
lani sem akart a szakácsművészet

mesteréről, annyira fölébe helyez
te Brillat-Savarin minden remeké
nek az édes égetett italt. S talán
jobb is a mesternek, hogy nem ér
te meg azt az időt, amikor a diva
tos költők nem a nemes borokbór
merítettek ihletet, hanem a teából,
a kávéból vagy éppen. az abszint
ből. Balzac viszont, ha rajongott iS"
a kávéért. lelkes tisztelője maradt
Brillat-Savarinnek. A kivételt látta
benné az al61 a szabályal61, hogy
a hatalmas termet ritkán jár együtt
a hatalmas értelemmel. BriIIat-Sa
varin ugyanis szinte »kolosszus
volt, de ugyanakkor »nagy szel
lem« is. Megnyerő egyéniség, akf
már azért is tetszett Balzacnak,
mert valóságos regény az élete. Bí
rónak készült, de 1793-ban, 38 éves
korában szülővárosa, Belley polgár
mestere lett. A forradalom elől

Svájcba menekült, majd Ameriká
ban járt. Robespierre bukása után
hazatért sujból bíróí hivatalt vál
lalt. Balzac jellemzése szerint já
természetű, saivélyes óriás, kitűnő

megfigyelő, rendkívül tájékozott és
leleményes, aki bármely helyzetben
feltalálta magát, tökéletes muzsí
kus és a művészetek kedvelője,

amellett azonban nem vetette meg
a táplálkozás kellemességeit sem.

Bríllat-Savarin - írja Warner
Allen - szeretett j61 enni s alig
hanem hízásra való hajlamosságá
nak tulajdoníthatjuk, hogy kidol
gozott egy soványít6 étrendet is,
amely sok részletében előrevetíti a
mai diétikusok tanácsai. Az már
persze nem olyan bizonyos, vajjon
megerősítenék-e azt a nézetét, hogy
a kinin »hatésos ellenszere a hízás
nak«, Nem feledkezett meg azonban
a mester a soványakról sem, mert
számukra is összeállított egy ét-



rendet, amelynek betartásával 
úgymond - »húst szedhetnek
csontjaikra.«

Nagy teret szentelt Bríllat-Sava
rin az alvás és az álom kérdésé
nek is. Azzal a szokásával, hogy
nyített ablak mellett aludt, ámbá
tor hálósapkával a fején, megbor
zongatta kortársait, akik "vesze·
delmes kalandnak" tartották ezt.
Könyvének azok a fejezetei, ame
lyekben az álommal foglalkozik, ma
talán előbb is felkeltik érdeklődé

sünket, mint a kissé elnyujtott fej
tegetések a sütés-főzés elveiről.
Egyszer azt álmodta, hogy viola
fény játssza körül a homlokát, s ez
olyan gyönyörűséggel töltötte el,
amilyenhez csak a legnagyobb zenei
elragadtatás fogható. Még jellegze
tesebb az az élménye, amelyet 1800
ból. jegyzett fel. Ejjel egy órakor
felriadt első álmából s valami lá
zas izgalmat érzett, ami arra kész
tette, hogy felüljön ágyában. Ax
volt az érzése, hogy szellemi ké
pességei megsokszorozódtak és hi
hetetlen mélységekbe hatoltak.
Mintha tudata magába ölelte vol-

na az egész mindenséget, Hirtelen
egy sápadt titokzatos fényt vett é§z
re, amelytől azonban nem világo
sodtak meg II környező tárgyak. A
pillanat ídőtlensége volt az, ami
nek emléke megmaradt benne, s
mindezt utólag olyan szavakban
foglalta össze, mint az összes misz
tikusok, kezdve Platótól és Ploti
nustól Dantéig és 'I'ennysoníg. Mult,
jelen és jövő egyetlen mozzanattá
sűrűsödött s élménye az volt, amit
Spinoza fejezett ki ekként: »sentí
mus et experimur nos aeternos es
se« - - »érezzük és tapasztaljuk,
hogy örökkévalók vagyunk.« Vele
kapcsolatos egyéb emlékei a szere
tetben csúcsosodtak, a szeretet fo
galmának igazi és legmagasabb ér
telmében. S gondolom nem minden
különösség nélkül való, hogy az idő

függönye mögött ragyogó örökké
valóságnak .és a belső megvilágo
sodásnak abból az élményéből, ame
lyet az aszkézissel, annak kegyel
meként, szoktak társítani, kijutott
annak a Brillat-Savarinnek is, akit
a gasztronómia apostolaként tarta
nak-ma nyilván.
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