
Kulturális jegyzetek

... evílágból. .. a címe Tölgyesi Ágnes megren
dítő filmjének, s hasonló címmel jelent meg
Kulics Ágnessel közösen írt dokumentum-köny
ve. Sokat sejtetnek ezek a három pontok. Akik
vallanak önmagukról, tudják, hiszik, hogy jöttek
valahonnan, s itt, e világon még nem fejeződik be
a pályájuk, annak tennészetes folytatása lesz egy
másik világrendben.

Talán ez a tudat teszi őket oly nyugodttá,
biztonságossá. Ez tölti el szívüket megbocsájtás
saI, szeretettel, olyan erényekkel, melyekre nagy
szükségünk volna manapság. De bennük az a
rokonszenves és természetes, hogy nem hival
kodnak jóságukkal. Egyszerűen jók.
Gyönyörű közhelyként görgetjük mostaná

ban: történelmi igazságtalanságok történtek. Pe
dig ami velük történt, nem igazságtalanság volt,
hanem bún. Megsemmisítették az egzisztenci
ájukat, összeterelték őket, kivetették abból az
otthonból, amelyben szeretetközösséget alkot
hattak. Volt, aki végképp elment, az élet más
területein próbálkozott. De őkmegmaradtak. Sa
könyörtelenül múló évek megtanították vala
mennyiüket: ha nem gyógyíthatnak, mosolyuk
kaI, humorukkal segítenek a rászorulöknak. Ha
nem oszthatják meg ételüket és italukat a sze
gényekkel - hisz ők is azok, de mennyire azok!
-, imádkoznak értük. Mert vannak olyan va
gyontárgyaik, melyeket nem lehetett tőlük el
venni: az imádság, a megértés és a szeretet.

... evilágban. .. élnek, s lassacskán készülőd

nek a nagy útra.
De nem lenne szüksége rájuk a nagy utazás

előtt ennek a világnak ... ?

Kell nekünk egyáltalán Dante? Hetven évvel
ezelőtt balgaság lett volna feltenni ezt a kérdést.
Babitsnak kellett, s kellett mindenkinek, aki
hitte, vallotta, hogy a kultúrának múltja van,
amely kisugárzik a jelenbe, ideálokat ad, eszmé
nyekre nevel. De manapság ... ?

Bán Imre, a tudós debreceni professzor nem
sokat bajlódik e kérdéssel. Dante-tanulmá
nyokat ír, abban a szilárd meggyőződésben, hogy
századunknak nagyon nagy szüksége van egys
éges világképre, mert amikor minden széttörni
látszik, éppen akkor villan meg valahol egy
pillanatra a remény.

Talán az a világ, melyet e páratlanul nagy költő

ábrázol, őrzi még a remény elvét. A rend sugal
latát. Azt a tudatot, hogy életünk körei Végülegy
értelmesebb és szebb perspektíva felé terjesz
kednek.

Pontos, kérlelhetetlen, szigorú tények sora
koznak a tanulmánykötetben. Egyigazi, elkötele
zett, nagy tudós üzenetet olvassuk, aki nem hisz
az igazolhatatlan feltételezésekben, aki rnegta
nulta, hogy csak a tényeket lehet értelmezni,
csak az élet által szavatolt szavaknak van igazság
fedezete.

Jgy én is, amint visszatérek egyre / anya
földemre - ama drága Hidra, ! melyen át
percern az Örököt éri, / amelyből jöttem -: az
otthoni hegyre: / úgy térek vissza, Dante, tá
jaidra." - írta Babits 192 I-ben.

Mindnyájan e hídon járunk. S Dante is kell,
hogy célhoz érjünk.

De útközben gyakran eltévedünk. S ilyenkor
csüggedten figyeljük a csalóka jeleket, s egyre
erősebb bennünk a meggyőződés: nincs értelme
felkelni, újra járni, a vágyott célt soha nem
érhetjük el, mert szemközt az elmúlással hiába
reménykedünk valami maradandóban.

Ki vitatná, hogy e század szörnyű botrányai és
vétkei után nem is jogtalanság, ésszerűtlenség

ilyesmire gondolnia az embemek. Kivált, ha
olyan nagy gondolkodók is hasonló alapérzést
sugal1nak, amilyen Martin Heidegger volt, s ha
olyan írök vallanak a lét kíetlenségéről, remény
telenségéről. mint Sartre vagy Camus.

Mert rájuk is gondolhat az olvasó, amikor a
Prédikátor könyvét lapozgatja. Ezt az analógiát
sugallja Szigeti Miklós és Baternay Ágota e könyv
magyarázatára írt munkájának címe: Minden
hiábavalóság?

Ez a prédikátor azonban szerencsere nem
nyu~odott bele a rossz jelenvalóságának tényé
be. Ujra meg újra, makacsul és dühödten feltette
a kérdést: "Ki ismeri a dolgok magyarázatát?" S
aztán csüggedten ismeri be, mégha bölcs is az
ember, bizony hiába próbálkozik.

Mégis van remény. "Menj, edd örömben ke
nyered, és idd jó szfwel borodat, mert már
tetszettek Istennek cselekedeteid."

Milyen szívesen cselekszünk olyat, ami a másik
embemek tetszik! És milyen nehéz olyat tenni,
ami Isten tetszését is elnyeri! Pedig csak akkor
esik jól a falat, ha jól fáradoztunk, ha hiteles
életet élünk.

"Mindazt, amit kezed talál, hogy megtegye.
míg erőd van, tedd meg!"

A huszadik század végén e gondolatnak egy
másik megközelítése is érvényes: "Ne a száddal
tedd meg, amit a kezeddel tehetsz ..."
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Annak idején nagy volt a haddelhadd Mécs
László körül. Lelkes méltatói és dühödt bírálói
épp hogy egymásnak nem estek. Egyikük nem
minden malícia nélkül azt írta: Mécs László
ugyan nem túlságosan jó költő, de ő írta le a
magyar irodalom legszebb sorát: "Vadócba
rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld." Ezta sort
aranylag fiatalon írta Mécs, s aki ilyen sort ír le,
nem lehet rossz költő.

Erre a régi vitára gondoltam, miközben Kop
pány Zsolt Költői színjáték című kötetét olvas
gattam. Több mint tehetség, költő. Nem egyet
len sorát idézném bizonyosságul, hanem ,Jézus
levele Veronikához a XX. század végén" című

versének befejező két versszakát:

Meglásd, e századvég 11UIjd folmagasztat,
s vesszőznek engem újból - koronást.
Találkozom Simon neoüparaszttal.

s a Golgotára indulunk, ba mást
nem szánt Pilátus. Messze még a bajnai,
s körül már keselyúfészekrakás.

Aki így tud hagyományos és modern lenni, az
megérheti a beérkezés örömét.

Még egy vers. Ezt beérkezett költő, sőt, igen
jelentős lírikus, Rákos Sándor írta most megje
lent Szólítások című kötetében. Róla sokszor
elmondták, a hiány költője, s valóban kevesen
szélaltattak meg hozzá hasonló kétségbeeséssei
a szeretetlenség, meg nem értés fájdalmát. Foly
vást álarcok rnögé rejtőzik, alakváltozatokat ke
res, hátha ...

A vers címe: lsten nélkül.

ha nincs isten
magunknak játszunk
vagy nézőknek
akik játszók is

bizonytalan
létezésünket
ellensúllyal
bizonygatnánk

fékezhetetlen
libikóka
lenyűgözöttek

valahányan
egymás rabjai
isten nélkül
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Bizony, üres az élet játéka Isten nélkül. Ilyen
életállapotban érvényes csak igazán a költő

fájdalmas figyelmeztetése: .reszkess az idő tor
kába zuhanni".

Ahogy öregszünk, gyakran látni véljük a fenye
gető torkot. Érdemes hát kiszabadulni egymás
rabságából és egy másik Urat keresni, aki szeret
ni is tud, s akiről biztosan tudjuk, hogy maga a
szeretet.

Posztmodern perspektívák címmel olvasható
érdekes jegyzet a Mérlegben. Mostanában a
csapból is a posztmodern folyik, a kételkedés,
bizonytalanság és az önazonosságtudat hiánya
felhűzi a kultúrát.

A megszámlálhatatlan félinformáció, a lelke
sült elemzések között furcsa, de igazellenpontot
képvisel. W. Lowe teológus professzor. Ennek a
viharosan hódító gondolkodásnak három sza
kaszát különbözteti meg, s kártékony nyomait
részletesen elemzi a modem teológiában is.
nAnnak a teológiának - idézi a Mérleg Lowe
írásának leglényegesebb gondolatát -, amely
valóban le akarja vonni a modernség posztmo
dern kritikájának tanulságait, vissza kell nyúlnia
az európai kultúra bibliai, zsidó alapjaihoz
( szemben a görög hagyományokkaI ): tudatosíta
nia kell, hogy az élet nem önbirtoklás, hanem
adomány; hogy a végső beteljesülést nem a lélek
halhatatlanságától, hanem a feltámadástól
remélhetjük; s hogy az életet csak akkor nyerjük
el, ha készek vagyunk elveszíteni."

Kemény beszéd, de érdemes odafigyelni igaz
ságára.

Handel Vízízenéjét játssza a Liszt Ferenc Kama
razenekar.

EI sem hiszi az ember, hogy volt olyan idő,

amikor nem popzenét hallgattak fülhallgatóval a
járműveken, hanem lefelé hajózva a Themzén
Handélt.

Handel maga indulatos embervolt, de a zenéje
örök érvényű, mert békét ad a léleknek.

Vajha újra felvirradna ezeknek a klasszikusok
nak! Bár megtanulna korunk rnüvészete, hogy
nem feltétlenül sokko1nia kell, néha rászánhatna
magát másfajta életértékek kifejezésére is.

Vagyilyen a korral adekvát nyelv?
Szomorü kor, amely csak a harsány beszédet

érti. Nincs füle a hallásra.

Rónay László


