
mantikus elhivatottságot ma is konok következe
tességgel őrzi. Mi sem idegenebb tőle, mint hogya
költészetet kísérletek terepének tekintse. Versei ha
gyornányosak, legalábbis abban az értelemben,
hogy nemcsak a maga számára akar közölni ben
nük valamit, hanem kapcsolatot akar teremteni az
olvasóval, szuggesztív kifejezésének áramkörébe
vonva őt. Arra akar tanitani. hogy nézzünk és lás
sunk. Ennek a tiszta meditációnak el kell követ
keznie ahhoz, hogy tetteink 'is értelmesek, becsüle
tesek lehessenek. Meglehet, az utóbbi évtizedek
ben egye szűkebb térre korlátozódik a művészetek

hatósugara, s ez részben egészséges jelenség, hiszen
nem is oly rég még annak lehettünk tanúi, hogy az
irodalom vállalt magára olyan feladatokat, melyek
megoldására más szférák a hivatottak. De a szó
nak és a hangnak megmaradhat az a szerepe. hogy
benne jobbik részünkre ismerhetünk. Még akkor
is, ha énünknek e sokszor rejtve maradó adottsága
küzdve és lázadozva fejeződik ki az alkotásban.
Képes Géza költészete is ilyen küzdelcrnre emlé
keztet.

Itt kell visszatérnünk a bevezetőben emlitett
gondolathoz, a nem-hez, amit a költő oly fontos
nak és jellemzőnek tart önmagára, hogy ciklus
címadóvá emelt ki. Mire mond hát nemet Képes
Géza? - Az életnek erre a rosszabbik részére! Arra
a vágyakból. érzelmekből és reményekből szőtt

tartományra, mely látszataival elsekélyesíti gon
dolkodásmódunkat, a tett helyett folytonos önelé
gültségre nevel, s arra ösztönöz, hogy ne szálljunk
szembe a rosszal, hanem fogadjuk el a jó természe
tes velejárójának és kiegészítőjének. Meglehet, így
kényelmesebb az élet. De - és ezért pöröl Képes
Géza nem szűnő indulattal- alél' igazí lehetőségeit

sosem ismerhetjük meg, ha a könnyen szerezhető

vei megelégedünk, s betelünk a készen kapottal.
Képes Géza lirája voltaképp azt az ígazságot su
gallja, hogy a langyosakat kiköpi az Úr.

Meg kell tanulnunk újra szeretni. Elégni a ma
gunk vállalta érzelmekben. Szakítanunk kell a lát
szatokkal, hogy a lényeg közelébe juthassunk. Eze
ket a gondolatokat fejezi ki a Fényhalász magas fo
kú ízzással, az átélés nem lanyhuló erejével. Azt a
világot segít építeni, melyben a homályosuló em
beri értékek viszik ismét a vezető szerepet, s a ne
mesebb célra irányuló akarat segít felismerés ük
ben:

A világot megérteni
nem matematikai
képletek
kellenek -
valami
más!
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Beney Zsuzsa: A második szó

Kényes jószág a szonett, Igaz, Théophile Gautier
más véleményen volt, azt mondtu róla, olyan mint a
macska, mindig talpra esik - de ebben valószinűleg

\ tévedett: tíz méter magasból, netán ha földhöz rág
ják, a macska is alaposan megüti magát, Kontár ke
zéböl "ugorva" a szonett kW;ri kezét-lábát .. hogy
kedvünk teljék benne, olyan mcsterek műveit kell ol
vasnunk, mint Petrarca, Mallarmé vag)! Szabó Lő

rinc.
Beney Zsuzsa legutóhhi kiitete. A második szó."

harminc szonettet tartalmaz .. veretes, kimunkált
költeményeket kilenc ciklusba foglalva. Benev nem
tördeli szét a formát, mint A huszonhatodik év
szerzője, megőrzi a vers klasszikus zártságát, nún
den szot , minden rimet a helyére tesz hogya tarta
lom robbanjon a sorok kiiziitt . Hisz nyi/ván az el/en
tét kedvéért választotta ezt a megoldást: létünk vég
SŐ kérdéseiről, az értelmetlen pusztulásrol, az isteni
rossz megnyilvánulásairól csakfegyelmezetten érde
mes szolni. A fájdalmasan kinyöRött szo is tobbet ér
az összevissza jajgatásnál. Amikor "minden máso
dik szó kimondhatatlan", amikor a lelkek "hóba
fuit száncsengők jajszavában. síkságok kopár éjei
felett, újra és újra a haláluk élték", amikor "meg
roppannak az ég boltjai, nem birja lsten tovább
tartaní mindazt a kínt, amelyet megtcrerntett"
- akkor nem marad más menek vés számunkra, mint
a szavak rendje, az értelemé. Csak értelmünk révén
látjuk meg újra - mint Beney> a tavat, a nyárfát és
a vadkacsákat: az isteni rendet az emberi zűrzavar

han.
De a kijltő fő kérdése nem az, miért a pusztulás,

hanem hogy miért olyan, amilyen: csontig égett hi
tek füstjétől hűzlő, testvér-fájdalomtol hemocskolt
és magányos. Nem tud rá válaszolni, a tömegsirhan
egyedül marad az ember. De kérdez és keres és föl
fedez jeleket egy széuort pohár szineiben, elhúzo
vadkacsákban .. reménykedik, bár nem tudja, van-e
oka-joga hozzá, .I' bizonytalan, szabdd-e szálnia róla.
..Bárhol vágsz az anyagba. felszínén ! ered csak
néha lebben fel a fény / hogy megsejtsd azt, mi tük
rei alatt van - / és a parton reszketve kérdezed / az
angyalt, aki érted érkezett: / kimondható-e ami
láthatatlan?" Az angyal - valahonnan János jelené
seihől- nem válaszol. Neki az a dolga, hogy fölleb
heil/se a [átylat, bemutassa, ami reánk vár.

Töhh kritikusa is utal rá, hogy Beney Zsuzsa azt
a költői utat folytatja, amelyet Pilinszky János
megkezdett, Ezzel csak részben érthetünk egyet.
Mert az Apokalipszis-látomásokhan érezhető s ta
gadhatatlan a Pilinszky-hatás, de a látomás költői

újjáteremtése merőbenmás jellegű. Pilinszky --főleg

• Szépirodalmi Kiadó, 1981



utolsó éveiben - egy-egy szikár képpel, leesupaszi
tott szó val fejezett ki világnyi rendüléseket .. Beney
nél, ha szigorúformában is, hömpölyög, már-már el
sodor a látomás-folyam. S ha Pilinszkyt emlitjűk .
nem hagyhatjuk ki József Attilát. Ha Beney Man
delstarnot mond, hozzá kell tennünk Blokot és Ah
matovát. Ha Simone Weiire gondol, mellé kívánko
zik Kierkegaard, Heidegger, Mounier neve. A látó
határ tágabb, mint hinnénk: a szo szoros értelmében
a Fildtől az égig ér.

FILOZÓFIA

Bevezetés a filozófiába

A filozófia lényege, alapproblémái és ágai Cl mu
könyv három szerző (Turay Alfréd, Nyírí Tamás
és Bolberítz Pál) közös müve.* A szerzők, be
vallásuk szerint, J. K. Mader Der Philosoph(Wien
Heidelberg, 1966) cimü munkáját használták ve
zérfonalként. A Római Katolikus Hittudományí
Akadémia levelezö tagozatos hallgatóinak szánták
kézikönyvnek, de ajánlják minden érdeklődőnek.

Hasonló jellegű és igényű művet csak Schűtz

Antal jelentetett meg 1927-ben, illetve átdolgozott
kiadásban l940-ben A bölcselet elemei címmel. Ha
összehasonlítjuk a két kiadást, nyomban kitűnik.

hogya teológiai oktatásban milyen fontos helyet
foglal el a filozófia. Föltárul az is, hogya keresz
tény gondolkodásban milyen szerepe lehet a filozó
fiának. Schütz Antall927-ben még egyértelműen a
megújhodott neotomista bölcseletet nyújtja. Vere
tes, tömör stílusa és problémamentesnek tűnő gon
dolatvilága Aquínói Szent Tamás tanitását adja
vissza, könyve skolasztikus hagyományon nyugvó
összefoglaló, spekulatív bevezetés a filozófiába. Az
1940-es kiadás nagy eseménye volt a magyar sko
lasztikus bölcseletnek. A szerző ekkor már arra
vállalkozott lényegileg átdolgozott művében, hogy
a hagyományos skolasztikát egybevesse a modern
filozófia kérdésfelvetéseivel és vajúdásaival (pl.
Hartrnann, ontológia, értékelrnélet, karakteroló
gia stb.), megteremtve közöttük a történeti folyto
nosságot. Feloldotta a zárt, fegyelmezett skolaszti
kus gondolkodás szerkezetét és rendszerét. Törek
vése azonban befejezetlen kísérlet maradt.

A filozofia lényege, alapproblémái és ágai is böl
cseleti bevezetésre törekszik, de új és döntő kisérlet
ebben a műfajban. A szerzők komplex feladatra
vállalkoztak, amikor olyan külföldi író művét dol
gozták át, aki egészen modern szemléletű intro-

• Szent István Társulat kiadása, 1981

Az égig, melynek fényei "csak tükrök közt szétzi
lált fellegek", hold-reflexek egy másik tofenéken.
De megláthatjuk-e az igazi fény t, válaszol-e nekünk
az angyal, kimondható-e valaha is az a bizonyos má
sodik szó? A kérdésre Beney Zsuzsa - talán már kö
vetkező verskotetében, talán egy olyan mives esszé
ben, amilyet az Ódá-ról írt _.fel~lni fog. '

BÁLINT B. ANDRÁS

dukciót irt. A könyv nem skolasztikus problémá
kat, rendszert ismertet, nem a skolasztika szellemi
konfrontációját végzi el a modern bölcselettel,
vagy egyáltalán az európai bölcselettel, hanem az
egyetemes európai és különösen a mái bölcselet
ben, annak lényegi problémáiban és eredményei
ben kíván közérthető eligazítással szolgálni,

Kitűzött célját először azzal igyekszik elérni,
hogy eredeti filozófiai szövegrészleteket közöl a
kötet baloldalán, a jobb oldalon pedig megkísérli
azok rövid magyarázatát. Sőt arra készteti az olva
sót, hogy maga is hozzájáruljon a szövegekben rej
lő gondolati kincsek feltárásához. És ezáltal tl\ár
nemcsak a bölcseletbe, hanem a bölcselkedésbe ís
bevezetést nyújt.

A mű komolyan számol a filozófia mai, tényle
ges helyzetével, de úgy tájékozódik, hogy történeti
és szisztematikus szempontokat egyaránt tekintet
be vesz. Az eredeti szerző és a fordítók-átdolgozók
tudatában voltak annak, hogya mai, megváltozott
szellemű világban tfölcselettel már csak akkor le
hetséges foglalkozni, ha kellőképpen kiemelik .a
filozófia eddigi történetének reflexív értékelésén
alapuló történetiségét. Mivel a filozófiai gondolko
dás és gondolat történetisége reflexión és értelme
zésen alapul, azért itt nem egyszerűen bölcselettör
ténetről, vagy a bölcseletbe való történeti beveze
tésről van szó, hanem a filozófiába való lényegi,
tárgyi bevezetésről. Azt a kérdést szeretnék tisztáz
ni, hogy egyáltalán mi is a filozófia?

A filozófiai életbe való bevezetéskor számot kell
vetni a filozófia történeti, korszakos jelentésválto
zásaival, különösen a történeti kezdettel: a görög
bölcselettel. Ezzel tárul föl a filozófia alapkérdése,
a létkérdés. Ma már világosan látjuk a klasszikus
filozófia mérlegét. A keresztény bölcselkedés lé- \
nyegileg lendült előre, tovább és fölfelé, amikor
tisztázódott a teremtő Isten mivolta, Az eszmélő

dés útja az újkorban folytatódik az antropológiai
fordulat filozófiai földolgozásával. A lét mint alap,
a teremtő lsten és az ember mint új kiindulási alap
a mű támpontjai. Másodlagos és esetleges hozzá
adásnak tűnik a logikai és az etikai bevezetés.
Szervesen is beépíthető lett volna a szisztematikus
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