
Szemle

A katolikusok hite

Ezekben a hetekben sokszor olvassuk a ka
tekizmus kifejezést, hiszen nemrégen jelent
mega Katolíkus Egyház Katekizmusa, amelya
legf6bb Tanít6tekintély által is jóváhagyott
fonnában foglalja őssze egyházunk hitét A
n. Vatikáni zsinat nyomán azonban a külön
bözö helyi egyházak már a korábbi években
elkészítették a maguk katekizmusát, a kato
likus ház hitének rövid, tömör összefog
lalásá~vők, érdeklődök vagy akár nem-hí
vők.számára. Ezek közül a legrövidebb,
leginkább népszerűsítőformában írt a bel
ga püspöki kar által kiadott A hit könyve,
a leginkább tudományos igényű a néme
tek katekizmusa. A franciáké 1984-ben ké
szült el, s középhelyen áll a kett6 között:
gyakorlatias bevezetést ad a hitbe és a ke
resztény életbe, ugyanakkor tudományos
szempontból is kitűnő, szabatos és tárgyi
lagos eligazítást nyújt a hit és az erkölcs
legfontosabb kérdéseiben, a legmonder
nebb teológiai szempontok szerint

A II. Vatikáni zsinat óta a teológiában
általánossá vált a történetiség szempontja.
Hitünk a kinyilatkoztatásra épül, amely
konkrét történelmi eseményekben jelent
meg köztünk. és a történelem során bon
takozik ki a Krisztust követők közösségé
ben, az egyházban. A könyv azért először
a történelemben megjelenő s abba bele
ágyazódó hitről ad számot hogyan bon
takozott ki a történelem során, s miként
illeszkedik bele mai világunkba. A keresz
tény hit ma című, legelső fejezet főként a
mai francia egyház helyzetét elemzi, tár
gyilagosan, önkritikusan, mégis reményt
keltően. Az első részhez kapcsolódó többi
fejezetek a kinyilatkoztatásnak majd a hit
nek a történetét mondják el, egészen nap
jainkig, bátor nyl1tsággal, hitelességet
árasztó tárgyilagossággal, a múlt feltárása
után megnyitva az olvasó előtt a keresz
ténység jövő távlatait is. Ezután követke
zik a hit aktusának elemzése, amely már
átvezet a hit-igazságok rendszeréhez, a
könyv második részéhez.

A keresztény kinyilatkoztatás tételes,
rendszeres bemutatása után logikusan kö
vetkezik a harmadik rész, Az Evangélium
szerinti emberiség, a keresztény erkölcs
alapelveinek bemutatása. De mint az el6
ző részekben, itt is fölvetódnek korunk
égető kérdései, a politikai, a társadalmi
igazságtalanságok és a gazdasági egyen
lőtlenségek, az erőszak, a terrorizmus, a
béke és a szolidaritás problémái. így ju
tunk el a negyedik részhez, Az úton 1éoó
egyház-hoz. A hagyományos ekkléziol6
giai tételek mellett itt kerül bemutatásra a
szentségtan, de itt is választ kapunk szá
mos aktuális kérdésre: az egyház és a vi
lág kapcsolatára, az egyházi közösség tag
jainak helyzetére, az egyházat ma ér6 ki
hívásokra.

Régen nem jelent meg magyarul ennyi
re átfogó, teljes, egyszerű és mégis tudo
mányos szempontból is igényes összefog
lalása a katolikus hitnek. Köszönet illeti
mindazokat, akik ezt munkájukkallehet6
vé tették, elsősorban a kiadót és a fordítót.
Hatalmas teljesítmény ez - talán még azt
is megérte volna, hogy még egy átolvasás
ban javítsák ki a fordítás egyenet1enségeit,
érdességeit, a zavaró sajtóhibákat. (Szent
István Társulat 1992)

Lukács László

Schéner Mihály hetven éves

Festő, szobrász, keramikus, fémmegmun
káló, zománcművész, játéktervező, szín
házi jelmez- és díszlet-kíötlö, elmélkedő,

álmodozó, gondolkodó, filozófiát teremtő

garabonciás, fafaragó, virágfaragó, világ
faragó. Ezerarcú reneszánsz egyéniség.
Schéner Mihály Munkacsy-díjas, érdemes
és kiváló művész - hetven éves.

Jó évtizede kezdődött talán nem va
gyok szerénytelen, ha így nevezem barát
ságunk, sőt talán pontosabb néven illetve:
együtt gondolkozásunk. Kalandunk az
»ördögökkel«, a »szívbéli kis huszárral«, a
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»tenyeriinkr61 felívelő gyözelemmel« kez
dődött. S mivel a schéneri gondolkodás
mindig továbbgondolásra ösztönöz: a mű
vész száz rajzbéli Szent István-smegfogal
mazásához«, mely az akkor 950 éve elte
metett király tiszteletére font megemléke
zés..koszorú volt, én gyújtöttem a kézzel
írt vallomás-virágokat magas rangú egy
házi személyek, valamint irók, költők, ze
neszerzők és irodalomtörténészek tollá
ból. Egy nép megújulási készségét és jog
folytonosságát egy új évezred küszöbén,
közvetlen a rendszerváltás előtt szímbo
lizálta ez a könyv, mely egyben arra a kér
désre is választ keresett: milyen az ember,
ha tenni kényszerül. A hatalom embere, a
király, aki egyben szent. Lehetne akár ké
zikönyv, kötelező irodalom is politikusa
inknak. Mert hát a világ olyan, amilyen
nek magunknak berendezzük, tudván azt
a kötelességünket is, hogy utódainknak
egy szebbet, jobbat illene hátrahagyni. Is
merjük meg, lássuk meg a jót, de ehhez
látnunk kell a rosszat is. Tömören ez az,
ami ezt a szerteágazó életművet egybeöleli.

A motiváció? A mester titka? Ami hi
ányzott neki, azt megálmodta, és amit
megálmodik, azt inegvalósítja. Hadd
mondjak el néhányat a számomra elbe
szélt ttSle hallott történetekb61.

Jvtizedekig visszatérő álmom volt,
hogy aranyórát lopok Békéscsabán a Klein
ékszerésznél. Előzménye? Szüleim, akik
igen nagy áldozatok árán taníttattak, nem
tudtak ballagásomra megajándékozni ez
zel, az érettségizők számára a sétapálca
mellett szokásos státusz-szimbólummal.
Mikor már nagyon untam a lidérces ál
mot, s az anyagi helyzetem is megenged
te, sok év múlva, a békéscsabai »óra és
Ékszerbolte-ban vettem egyet magam
nak."

"Az első kiállításomon, melyen vagy
ötven képem egymás mellett volt, döb
bentem rá egy igen nagy tévedésemre. Mí
kor készültek, egyenkint, nem tűnt fel, de
így, mintha kékbe mártottam volna a vilá
got. Ahogy a kezdő háziasszony túlada
golja a kékítőt a fehér ágynemű őblítővi

zébe... Nagyon megijedtem, hiszen ez a
világ sokkal szebb, sokkal színpompé
sabb, hogyan ábrázolhattam ilyen hideg
nek. Fázom benne? S ha igen, mit teszek

ez ellen a tavaszért, a nyárért, az ember
szívek melegéért? Mire vágyoxp én? IG va
gyok én? Mit szeretnék foímába fogal
mazni? S mire választ adtam magamnak,
már szűk volt a sík, terjeszkedtem a térbe:
a harmadik dimenzióba, s kíváncsiskodni
próbálok azóta is tovább, a negyedikbe."

Dohos Marianne

Siklós István művei

A nyugati magyar emigráció egyik legte
vékenyebb egyénisének, a nemrég el
hunyt Siklós Istvánnak Vildg világossága
mögöttem címmel jelentek meg válogatott
művei, Hosszú éveken keresztül állt a lon
doni rádiómagyar osztálya élén, így fon
tos irodalomszervező szerepet is betöltött.
Mindenekelőtt mégis költő volt, méghoz
zá egyéni hangú és eredeti tehetség, aki
ritkán lépett verseivel a nyilvánosság elé,
ám kisterjedelmű életművének is átható
ereje van. Költői tájékozódását az angol
barokk líra, Ezra Pound és Dylan Thomas
költészete, a régi magyar vers, Berzsenyi
és Vórösmarty, továbbá Weöres Sándor
költői világa szabta meg. Gondolkodására
az ősi indiai létértelmezés és a modern an
gol-amerikai költészet ontológiai érdeklő

dése hatott.
Valóság és látomás fonódott egybe ver

seiben, romantikus jellegű távlatos költői

képeket teremtett, erőteljes, tömör nyelven
beszélt. Tragikus hangoltságú történelmi
tudatát a magyar múlt sötét tapasztalatai
szőtték át, s tapasztalatokon okulva szö
lott történelmünk végzetszerűségéről. A
nemzet nyílt sebeiről beszélt: először az
erdélyi magyarság gyötrettetéseiról és tör
ténelmi tragédiáiról, aztán az ötvenhatos
forradalom vereségéről. Fájdalmas sza
vakkal arról a csöndről, amely a forrada
lom emlékére borult. "Jelen Idő, nem múlt
el, hallani / paták csattogását, hódolat gö
zölgö / zagyva szavait koponya kúp /
alatt, bordák ketrecében érő / elégő idő.

Csönd erdeje előtt állok" - ezekkel a ko
mor szavakkal ér véget a forradalomnak
emléket állító nagy költeménye: a Csönd
Erdeje eMU.
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Válogatott írásainak kötete versei mel
lett közli múfordításait (John Donne-töl,
Ezra Poundtöl, Samuel Beckett-től, Dylan
Thomastöl, Ted Hughes-töl), néhány ön
vallomását és a vele készült beszélgetése
ket. A sajtó alá rendezés Czigány Lóránt
igen lelkiismeretes munkáját dícséri, aki
szinte a kritikai kiadások apparátusával
világítja meg a londoni magyar költő fáj
dalmasan csonka életmúvét.(KÉZirat Ki
adó - Szepsi Csombor Kör)

Pomogáts Béla

Katona József: Bánk bán

Nemzeti dramánk, Katona Bánk bánja bi
zonnyal azért is őrzi mindmáig e megtisz
telő címer, mert minden korban érvényes
mondandót találhatunk benne. Ma mű

sorra tűzni egészen mást jelent, mint jelen
tett három-négy esztendővel ezelőtt. A
kül- és belviszályok, a népet és az elitet
szétválasztó szakadék, az eliten belüli el
lentétek, a hazaszeretet gondolatköre 
például tűrjük-e, hogya mienkhez képest
meröben eltérő nézeteket valló is ugyan
azt a hazát szeresse, vagy e jogot megta
gadjuk tőle -, a harcos és békülékeny ál
láspontok összeszikráztatása mínd-mind
olyan kérdés, amelyre egy érvényes Bánk
bán előadásnak - legalábbis érzéki szin
ten, a történet érzelmi sodrával - vála
szolnia kellene. Különösen így van ez, ha
a darabot maga a Nemzeti Színház mutat
ja be, kamarájában, a Várszínházban biz
tosítva helyet az előadásnak. Termé
szetesen nem programdarabot vár az em
ber ebben az esetben sem - a programo
kat egyébként jó lenne áthelyezni a művé

szeten kívüli területekre -, hanem azt,
hogya színpadon imitált tragikus esemé
nyek valóságos indulatokat kiváltva terel
jenek arra az útra, amely a nemzeti fel
emelkedés szempontjából tartogat bizo
nyos lehetőségeket.

A rendezés feladatát magára vállaló Ig
lódi István annyira időszerűnek találta
Katona József nemzeti viszálykodás szí
totta haragját, illetve az ezt megtestesítő

múvet, hogya legutolsó jelenetig nem so
kat fáradozott a további ídöszerűsítésével.

(Vagyha igen, hiába.) Az utolsó jelenetben

viszont minden múvészi erejét összeszed
te. Bánk és a király megbékélésével egy
gyönyörűségeszáróképben nemzeti meg
békélést hirdet. A katarzis tehát nem ma
rad el egészen, mégha néhány egykedvű

órát el is kell tölteni előtte.

Kállai Katalin

Bodor Ádám elbeszélései

Az erdélyi származású Bodor Ádám elbe
szélései most a Vissza a fülesbagolyhoz címú
gazdag válogatásban kerülnek az olvasó
elé. Iröi világát a valóság ábrázolásában
alkalmazott groteszk írói eszközök szab
ják meg. Történetei mindig pontosan
megrajzolt térben játszódnak, szereplőit

néhány vonással is igen plasztikusan mu
tatja be, párbeszédei olyanok, mintha az
utcán, a piacon, a hivatalban leste volna el
őket. A cselekmény mégis nehezen meg
foghatónak bizonyul, Legalábbis a novel
laolvasás hagyományos módszereivel. A
kronológiai rendre, analitikus lélektanra,
drámai kompozícióra épülő klasszikus
novellaformát a cselekmény különös sűrí

tése, a pusztán jelzésekre szorítkozö jel
lemzés váltja fel, a történet végső kifejletét
az olvasó csak sejtheti. Az abszurdba hajló
groteszk történetekhez inkább az atmosz
féra igazít el az író szándéka, mondaniva
lója felől, mintsem cselekménye, kör
nyezetrajza. dialógusai. Bretter György, a
fiatalon meghalt kolozsvári magyar filo
zófus arra figyelmeztet, hogy Bodomál
nem a történetek építésében kifejeződő lo
gika, hanem az író erkölcsi-pszichikai tar
tása teszi lehetövé azt a kommunikatív
kapcsolatot, amely minden súrítettség, jel
zésszerűség ellenére is létrejön az olvasó
és a szövegközött.

Bodor Adám többnyire jelzésszerű.

absztrakt térben helyezi el "hőseit", pon
tosabban esendő embereit, akik szinte so
hasem maguk irányítják sorsukat, mindig
kiszolgáltatottak körülményeiknek, a tör
ténelemnek, a hatalomnak, mások önzésé
nek vagy rosszindulatának. Epikai abszt
rakciója mégis más, mint a nyugat-euro
pai abszurd irodalomé: nem az emberi lét
eredendő képtelenségét kívánja igazolni,
miként az abszurd irodalom mesterei, in-
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kább a társadalomban és történelemben
fellép6 erőszakot, az ésszerűtlenséget és a
kártékony mítoszokat leplezi le. A .kelet
és közép-európai "abszurd" irodalom tu
lajdonsága ez, Orkény István, a lengyel
Slawomir Mrozek, a cseh Bohumil Hrabal,
a román Marin Sorescu műveiből ismerős.

Ezek az írok nem az emberi lét ontológiai
tulajdonságának tekintik a képtelenséget,
hanem az emberi történelem szerencsétlen
kisiklásának. Ennek a kelet-európai ab
szurdnak a képviselője Bodor Adám is,
midőn kiszolgáltatott hőseiről groteszk
képet ad, és szerencsétlen hányattatásai
kat nyomon követi.

Elbeszélései elemi természetességgel
szövík egymásba a valószerű és a képte
len mozzanatokat aki Erdély városaiban,
tájain,ismerős, az ismerősként mozog Bo
dor Adám különös világában is. Minde
nekelőttismerősekszámára a színterek: az
átalakulóban lévő történelmi városok, a
havasok alján megbúvó apró falvak, és is
merősek az emberek, akik köznapi gon
dok szorításában probálják rendbehozni
zilált életüket, aztán, ha kibuggyan belő

lük a szó, különös emberi drámákat me
sélnek el. Ezek a kisebb-nagyobb drámák
alkotják a novellák történetét. Ertelmetlen
nek tetsző köznapi küzdelmek, nem egy
szer groteszk konfliktusok, képtelennek
tetsző emberi helyzetek - ezek alakítják
ki azt a sűrű és sötét atmoszférát, amely
által Bodor egy jellegzetesen kelet-európai
zsarnokság köznapi világát idézi fel. (Je
lenkor Kiad6)

Pomogáts Be1a

Hommage aLajtha László
(A Hungaroton centenáriumi

Lajtha-IemezérőU

1991-ben ünnepelte a zenészvilág száza
dunk egyik legjelentősebb magyar zene
szerzője, népzenekutatója és pedagógusa,
lajtha László születésének 100. évforduló
ját. A megemlékező ünnepi kiadványok,
tanulmánykötetek és kiállítások mellett a
centenárium alkalmából néhány értékes,
nívós hanglemez is megjelent, amelyek se
gítséget nyújthatnak az elmúlt évtizedek-

ben méltatlanul háttérbe szorított és elfe
ledett zeneszerzői életmű megismerésé
ben.

A Hungaroton kiadványa 1939-1958
között komponált művekból válogat. Ez a
húsz év gyötrelmes, tragikus fordulatokat
sem nélkülöző időszak volt lajtha életé
ben. 1939-ben III. vonósnégyesével elnyerte
a Coolidge-díjat, zeneszerzőként Európa
szerte ismertté vált, pályáját azonban ket
tétörte a háború, majd a negyvenes évek
második felének átmeneti fellendülése
után (amikor a Rádió zenei vezetője, a
Néprajzi Múzeum igazgatója, később a
Zenede főigazgatója volt) 1949-ben min
den megbizatása megszűnt, műveitegyál
talán nem játszották, politikai okokból el
szigetelten, a magyar zenei élet perifériá
jára sodródva élt és dolgozott. Mindennek
ellenére a lajtha-oeuvre egészében
kiegyensúlyozottság, nyugalom, sőt egy
fajta derű, és mindenekelőtt a legnehe
zebb életszakaszokon is átsegítő, mélyen
gyökerező istenhit tükröződik.

Legkiemelkedőbbegyházzenei alkotása
kétségkívül a női karra és orgonára írott
Magnificat, amelyről egy levelében így vé
lekedett: "Nem szerettem már régen Bach
és a többi mesterek Magnifica~ainak har
sogó, trombitáló, barokkan-majesztuózus
fortéit... Ez nem zsoltár, amelyben hangos
szóval dícsérjük az Urat, ez egy, a Gene
záréti tó partjan alig-asszony elénekelte
félig leányhangon dalolt himnusz." A
Lajtha által megálmodott csendes, benső
séges harmónia jellemzi a Győri Leánykar
előadását, stílusos és szép Hoffmann
László expresszív orgonajátéka is a mű be
vezetésében. Hasonlóan megható, s egy
ben elgondolkodtató a Három Mária-him
nusz és az 1939-ben keletkezett Négy mad
rigál is, előbbi ugyancsak a Szabó Miklós
vezényelte gyóri együttes, utóbbi pedig a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ka
marakórusának tolmácsolásában. A válo
gatás fénypontja azonban mégis Lajtha sa
ját gyújtésű erdélyi táncdallamok felhasz
nálásával komponált remekműve, a X.
vonósnégyes. Oröm hallgatni a klasszikus
magyar kvartett-iskola talán utolsó repre
zentánsa, a Tátrai-vonósnégyes felszaba
dult, sziporkázóan szellemes játékát.

Retkes Attila
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Egy újabbcetli Nádas Péter
Talált cetli dmú könyvébe

Tórténeteink fébevezet6en zártak.. Vala
kikkel történik valahol valami. S erre
szükségünk is van: néhány személyre,
időre, bemutatott helyszínekre - szöval
kapaszkodókra, hogy legalább ait el
mondhassuk, amit tudunk.. És mindent el
kellene mondani. Míg nem sikerül kieszel
nünk egy olyan történetet, amiben Berlin
tól Kolozsvárig, Vilnától Zágrábig min
denki benne érezheti magát, azaz bárhol
folytatva saját történetévé alakíthatja ezt a
mindenki meséjét, addig - ha többet nem
is - egy történetet mindenkíről föl kelle
ne jegyezni. Sajtcédulákra akár.

Esakkor jönnie kellene valakinek, aki
megtalálná és "békés, derűs estéken"
könyvvé rendezné ezeket a cetliket, le sem
fordítva őket egyik nyelvről a másikra,
mert nem volna rá szükség. Ez a könyv 
ez volna a történetek ajándéka - egyetlen
emberről szölna, Egyetlen emberről, aki
nek míllíö neve van, hol Franznak, hol
~rinának, hol Wojczeknek, hol pedig
Agnesnek hívnák, hol szlovák volna, hol
cigány, hol ukrán, de leginkább mindből

egykicsi, hol egy horvát faluban, hol egy
német nagyvárosban bukkanna elő, hol
megölnék, hol pedig ő ölne meg másokat
- és nem lehetne mondani róla semmit.

Ez a történet bárhogy indázhatna, bár
hányepizóddal szaporítható volna, far
kaskalanddal, tiintetéssel, pályaudvari
restikkel és pénztároslányok mosolyával:
mindig zárt maradna. Ez volna a mi mo
dern mítoszunk.. Befejezetlenés hiábavaló.
Értelmetlenül ismételné azt, ami úgyis
van, megismételné, hogy legalább papíron
megmaradjon, hogy túlélje temetök kidőlt

kőlapjait, s végül - valódi befejezéskép
pen - velünk együtt pusztuljon el. (Jelen
kor 1992)

Schein Gábor

Lev Sesztov:
Dosztojevszkij és Nietzsche

Magyarországon a legutóbbi négy-öt esz
tendőben élénkült meg az érdeklődés a
kijevi orosz-zsidó származású, de fél életét

családi és politikai okokból Svájcban, illet
ve Franciaországban leélt filozófus iránt
(bár egy nevezetes mondatával már két
évtizede is eredményesen lehetett hada
kozni az abszurd rögeszmés ellenz6ivel
szemben - szerinte ugyanis az abszurd
éppenséggel nem a nihilbe buktatja a gon
dolkodást, hanem új, ismeretlen erőteret

nyit az elme számára).
Lev Sesztov (1866-1938) meghökkent6

módon hatvan évesnél is idősebb volt
már, amikor tiszteletreméltó barátja és szi
gorú vitatársa, Husserl határozott óhajára
alaposabban ismerkedni kezdett Kierke
gaard műveivel. A kettejük ideái közötti
lényegi párhuzamokra döbbent rá, önma
gában a XX. század radikálisabb Kierke
gaardját ismerte föl. Ez az élmény vezette
el az összegzéshez. Pascalí nyomokon ha
ladva megőrizte az "Abrahám,Izsák, Já
kob Istenébe" vetett hit elsMlegességét a
teóriák és a dogmatika szerinte közvetí
tett, interpretált (és nem személyesen át
élt) Istenével szemben. Elvetette, hogy a
Teremtót az abszolút jóval, vagy a szere
tettel lehetne azonosítani: az 19-as évektől

egyre határozottabban állította, hogy a jó
felett vagy mögött, egy rejtett, ám gazda
gabb régióban rejtózik az Isten. Ha a filo
zófiát nem a válaszok tudományaként,
hanem a lehetóségek szabad latolgatásá
nak gondolkodási művészeteként fogjuk
föl, akkor a jón túl nem a nem-jót, hanem
a jót és a mást is magában foglaló teljeseb
bet tételezhetjük, s ez a maga összetettsé
gében igencsak alkotó és nemes gondolat,
mely a megváltás ember számára alig be
látható nagy művében nem a leegyszerú
sílót, hanem éppenséggel a monumentáli
san, fölemel6en bonyolultat hangsúlyoz
za.

A DosztojevszJdj és Nietzsche valójában
egyik szellemóriásról sem szól - inkább
általuk alapozza meg preegzisztencialista,
individuum-centrikus eszmerendszerét,
amelyben nem a raciöé, hanem az irrado
nalízmusé a kitiintetett szerepe. Ha Pi
linszky János ismerte volna Sesztovot,
minden bizonnyal döbbent örömmel hal
lotta volna mpg az okfejtésben a maga
egyik metaforájának igazolását: "...ma
gunkra venni a világ képtelenségének sú
lyát, mintegy beöltözve a lét és tulajdon
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ellentmondásaink terhébe - minden,
csak nem meghátrálás" (egészen termé
szetes, hogy ez a vélekedés Dosztojevsz
kijre, illetve - polemizáló értelemben 
Camus-re megy vissza).

A kötet külön értéke Czeslaw Milosz
sebes fordulatokkal tarkított utószava, ez
az elfogadva vitázó, vitázva értékel6, szép
esszé. A f6szöveget Sesztov fáradhatatlan
magyarországi szálláscsinálója, Patkós
Éva tolmácsolta, az utószót M Nagy Mik
lós fordította - mindketten a sesztovi fi
lozófia és érzékletes beszédmód ihletében.
(Eur6ptl)

Tarján Tamás

Gótikus szobrok
a Budai Királyi Palotában

Néhány héttel ezelőtt Végleges helyet ka
pott a 70-es évek elején, a Vár-béli ásatá
sokkor felfedezett gótikus szoborcsoport.
Ezentúl a Budai Vár "A" épületében, a
Budapesti Történeti Múzeumban, méltó
környezetben tekinthet6 meg ez a magyar
vonatkozásban mindenképpen, de sok te
kintetben határainkon túl is páratlan kol
lekció.

Számtalan megválaszolandó és jelen
tós, részben alig vagy egyáltalán nem
megválaszolható problémát vet fel egy
szakmabeli számára már magának a sza
bor-galériának a megléte is: mikor kelet
kezett (Nagy Lajos korában vagy inkább
Zsigmond uralkodása alatt), hová tervez
ték (a palota Anjou-számyába vagy Zsig
mond legpompásabb, ám azóta gyakorla
tilag az azonosíthatatlanságig eltúnt épít
kezésének: a Friss palotának kéthajós 10
vagtermébe; és ezzel kapcsolatban: egy
csoportba tartoznak-e a szobrok avagy
kettőbe), kik készítették, portrék-e; és a
legfurcsább: miért kerültek a szobrok köz
vetlenül a k6faragómúhelyb61 "sírjukba"
feltöltésül a középkori nagy várpiac alá.

A laikus közönséget azonban a fenti
kérdések sokszor nehezen követhetó latol
gatása feltehet6leg kevésbé érdekli, mint a
szobrok szépsége, finom megmunkálása.
A mód, ahogy szinte aprólékosan közve
títik számunkra a középkor egy szakának

udvari divatját. Hosszan tanulmányozha
tók a ruhák, és az egyéb kiegészít6 kellé
kek: a lábbelik, a fejfed6k, a több férfi öl
tözékét is díszit6 virágos övek, sőt a haj
viseletek és az ill6nek tartott mozdulatok
is. Valódi, mégha némiképp megkésett di
vatbemutatóként nézhet6 ez a kiállítás (és
nem kizárt, hogy a szobor-galéria eredeti
céljai között valamilyen formában ez is
szerepelt): félhomály, kék háttér, reflekt0
rok, csoportosan vagy egyénenként bemu
tatott kreációk. ..

Szép, de legalábbis elgondolkodtató,
ahogy múltunk és jelenünk így összeér.

Hortínyi AttíliI

Talamon Alfonz:
Gályák Imbrium tengerén

B.B.,a regény hőse, egy elhagyott, kis vas
útállomás forgalmi irodájában tölti napja
it. A külvilág épp csak érintheti létének el
szigetelt színterét, néhány áthaladó vonat
nak kell nYJ.1t pályát biztosítania, és el kell
viselnie az állomásparancsnok bornírt szí
gorát. Megvalósíthatatlan - f6leg testi 
vágyai sem haladhatják meg a képzel6dés
szintjét, B.B. a forgalmi irodából kilépve
elbizonytalanodik és elügyetlenked.i a le
hetóségeket. így - félelemból talán - a
biztonságot adó, ugyanakkor a valóságnál
szabadabb álomba menekül, ahol azon
ban mind kevésbé tudja elkülöníteni a bel
ső történéseket a küls6ekt6l. Ehhez hozzá
járul az is, hogy a külvilág egy titokzatos,
katonai büntetózászlóaljhoz szölö behívó
val beavatkozik eddigi életébe, ami ezzel
nem csupán fölfüggeszt6dik, hanem értel
mét is veszti. B.B. fokozatosan beletörődik

búnösségébe és büntethet6ségébe, s mí
közben az ismeretlen törvényú katonai hi
vatalokban azt kutatja, hová is rendelték,
a valóság el6tte egyre álomszerúbbé válik,
álmai pedig mind valóságosabbá. Mire
megérkezik abba a városba, ahol megha
tározatlan idejű büntetését majd le kell töl
tenie, létének két lehetősége eggyé válik
benne, s egy velencei gálya fedélzetén,
karneváli külsőségek között, útnak indul
Imbrium tengere felé.
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Talamon Alfonznak nyelvileg követke
zetesen sikerül végigvinnie ezt a gondo
latmenetet, fenntartva valamiféle bizony
talanságot az ébrenlét és az álom határvi
dékén. Regénye mégsem tekinthetó meg
oldottnak. Nemcsak azért, mert a történet
fóbb vonásaiban Kafkára kell ismernünk,
és a névadás is fölöslegesen hivatkozik
Ottlikra, hanem azért is, mert a narráció
kérdése ebben a regényben alig megvita
tott. Ha ugyanis B.B. - a gondolatmenet
szerint - egyre inkább elmerül saját va
lóságában, s elúszik valamely ~lyán, ké
telyek nélkül hogyan tudhat róTa mindent
az elbeszél6, álmaitól egészen addig, hogy
még a ritka és sikertelen dialógusokat is 6
"mondja el". Eza folyamatos ellentmon
dás, mely a re~y belső és tartalmi szer
kezete között feszül, kioltja a mú erejét, s
így legföljellb azt mondhatjuk róla: érde
kes. (l<Illligram 1992)

Schein Gábor

Mi a (poszt) magyar most?

Múalkotásaik üzenete az "üresség", a je
lentéskioltás helyén maradó üres tér, a
"hely a még-meg-nem-valósult számára".
Állítják: felbomlóban a közmegegyezés
arról, hogy mi mit jelent, atomizálódott a
jeleket használók közössége, vagyis a
kommunikáció, a szavak szubjektív jelen
téshasználata miatt, lassan lehetetlenné
válik.Minden igaz és mindennek az ellen
kez6je is, következésképp minden hamis.
Maradtak az álszavakkal jelölt áltörténé
sek, a válság, melyben minden felfordult
és átláthatatlanná lett. Az alkotók tehát
már meg sem kísérelhetik az egész leírá
sát, múveikkel apró, formális részletekbe
kapaszkodva próbálnak beszélni a ki
mondhatatlanról. Alapérzésük a pusztu
lástudat, melyet gyakran naivitással, bő
beszédúséggellepleznek, és tárnak a világ
elé. Kulcsszavuk a hiány, a betölt(het)etlen
tér. Szimbolikus jelentésú szövegeik az 01
vasótól is aktív részvételt kívánnak, alko
tás és befogadás határai egybemosódtak,
a szerz6, mú és befogadó már nem elha
tárolható fogalmak.

Mi a posztmagyar? - tette fel a kérdést
a pompeji ómú folyóirat idei második szá-

ma. A meghatározással próbálkozók, poszt
magyar stílusban. szövögetve mondatai
kat, nem jutottak végs6 következtetésre. E
mesterkélt, groteszk fogalom jelölheti az
új költészetet, jelölheti az üres teret, a fe
hér papírt, a hallgatást, jelölhet egy helyét
kereső stílust, az avantgarde utóéletét,
esetleg egy új kommunikációs rendszert.
Talán mindezeket együtt. Az irányzat - ,
most maradjunk ennél a leegyszen1sített
fogalomnál-, melyet Garaczi László, Ku
korelly Endre és Németh Gábor neve fém
jelez, melyben a szöveg felszámolta önma
gát, a jelek, túlterheltségük miatt használ
hatatlanok, mely szerint "az irodalom el
múlt", Kovács Sándor Mi az,hogy posztmJt
gyarl ómú elemzése szerint eljut a nyelv
rol való lemondásig, majd a szubjektum
térből való kitörléséig.

1985-ben Kalocsán a párizsi Magyar
Munely címú folyóirat által szervezett kon
ferencián hangzott el Sebők Zoltán újvidé
ki kritikus egyszavas el6adása Van-e jövc1je
az avantgarde művészetnek? ,,Nin(S" - érke
zett a radikális válasz. Az elmúlt hét év és
az alkotók rácáfolni látszanak az el6adóra.
Ma, amikor az alternatív és avantgarde mű
vészeti csoportok már nem földalatti moz
galmak, amikor a hivatalos kultúra is igyek
szik tolerálni másságukat, ismertté és nép
szerűvé váltak a fiatal értelmiség kötében.

Mucs4nyi Marúznna

Galagonya magyarok

Azt, hogy ez a szöveggyűjtemény a ré
gi magyar nyelvú filozófiából mióta ese
dékes, meg lehet tudni a szemelvények
ból. - Amióta magyar nyelven filozófia
van, mert az még csak hagyján, hogy a
kötetben szereplő nevek nagy része telje
sen ismeretlenül cseng fülünkben, de már
e nevek felsorolásából is kiderül, voltak fi
lozófusaink Ha filozófiánk nem is! De
nem lehet-e, hogy éppen az ilyen átfogó
munkák hiányoztak mindig a magyar
szellemi életből, ahhoz, hogy filozófusa
ink rendszerei, fáradozásai filozófiává ér
jenek össze. Aki olvasott már régi magyar
nyelven filozófiát vagy foglalkozott egy
némely filozófussal, az tapasztalhatta a
meglepó mértéktelenség zavarát. Ez a
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mértéktelenség inkább aránytalanságnak
látszik. Egyes szarzök mtivei újra és újra
kiadva/ feldolgozva, míg mások - nem
kevésbé jelentós gondolkodók - munkái
nemhogy el vannak feledve, hanem fel
táratlanul hevernek levéltáraink vagy az
egyházi könyvtárak mélyén. Felesleges te
hát megkérdezni, miért hiánypótló mti ez
a kötet, amely csak rövid szövegeket vá
logathat az Apáczaitól Böhmig terjedő

időszakból, mintegy 33 szerzővel.

A szemelvénygytíjtemény kézbevétele
kor elég belelapozgatni, elcsodálkozni a
mtífaji sokszíntiségen, hogy (ha szellemi)
az ember ne tudja - anyagi okokra hivat
kozva - "letudni" a könyvet. Az a laikus
tévedés, miszerint a filozófia idegen sza
vaktól túlzsúfolt, elvont témákról szóló ta
nulmányok végtelen halmaza, termé
szetesen nevetséges. Akkor mi a filozófia?
Nem tudom. A könyvet elolvasva annyi
válaszlehet6séget kaptam, hogy nem szí
vesen imám ide a számomra éppen aktu
ális választ. Mindenki maga... Mindene
setre, ha .a philoszophÜl görög szó nem a
bölcsesség birtokosát, birtoklását jelöli ha
nem a bölcsesség (szophosz) kedvelőjét

Cphilein), akkor megnyugodhatunk. E
kötetben a bölcsesség keresői a levélt61 a
filozófusi együttbeszélgetésig, az erkölcsi
sz6tártól az enciklopéddiai sz6cikkig, a fi
lozófiai esszét61 a kritikai tanulmányig 
nünden mtífajt kedvelnek. A könyvet ele
jét6l végéig átböngészve kiderül, hogy ki
apadhatatlan forrásra bukkantunk. Aki to
vábbmenne, vagy leragadna egy-egy szer
ző mellett, megtalálhatja a filologiai tám
pontokat a szövegek mellett és az iroda
lomjegy7ékben, továbbá a forrásjegyzékben.

A szemelvénygytíjteményt a szerkesz
tő, Várhegyi Miklós (és Kőszegi Lajos)
négy részre tagolta. Három egységre és a
Filggeltfcre. A bevezetó tanulmány Kiss Ist
ván MAgyar Phylospnya dmti mtivéb61 va
ló, melyet rodostói számtizetésében írt. A
Kiss István mtiveib61 vett részletek el6re
vetítik az elkövetkező 380 oldal szellemi
témáit. A szemelvények első harmadának
filozófiai kísérletei főként az öskorí-kö
zépkori filozófia nyomvonalán haladnak.
Ezek az első magyar nyelven íródott
esszék, lJ tudom4ny lcezdetér6l, lJ semmir61, IJZ

ész helyéró'l, II zseniróZ, II lélek hIllJuztlltlilnsá-

gár6l stb. A második harmad filozófusai
zömében a kanti tanokat transzformálják
magyarra vagy igyekszenek kritika alá
vetni. Az 1800-as években Kant, Fichte és
Hegel fellépésével, műveík megjelentgeté
sével egyidőben nálunk már tanítják filo
zófiai rendszerüket, (olyan tanárok, akik
maguk is megjárták Nyugat-Europa egye
temeit). Az utolsó harmad a 19. század
másoldik felét fogja átl. IJZ Ember és ViLigIl
témára koncentrálva. Osszefoglalva II mJl
gyllr, mini bölcseleti nyelv ügyében tett fára
dozásokat. Továbbá II lélt'1ctan és II filoz6fia
egymásra épülése, SchopenJuluer elóilei és
IJZ időmetIlphysiktija tartoznak e témakörbe.
A Függelék elengedhetetlen. Nemcsak a
válogatott irodlaom vagy a szemelvények
forrásának pontos megadása, hanem a két
utótanulmány - Bartók György és Be
őthy Ottó megvilágftó erejti írásai - mi
att. Bartók elmondja, mik a teendőink a
magyar filozófia történelmének ügyében
(könyvben elfoglalt helyével még nyoma
tékosabbá teszi - illetve feltárja - egy
ilyen kötet elkészülésének sürgető igé
nyét), Be6thy adalékokat ad a hegeli tilnok
mJlgyllrországi történetéhez (1818-1844),
amelyből bepillantást nyerhetünk a sze
melvények hátterébe.

A 18. századi kiváló filozófus-teológus
Márton István szavaival:"... nekem is kén
telen kelletlen közletnem kellett a' vágást,
s'nem Jehetett azon Kerékvágásba men
nem, a'mellyen más Nemzetek menvén az
egekig emelkedtek már felettünk, 's mint
meg annyi tzédrusok nagy unalommal te
kingetnek onnan alá mi reánk tsak Gala
gony Magyarokra, s'kik a'midőnOriginá
lok nem akarunk lenni, tsak arra is alkal
matlanok vagyunk, hogy az előttünk tánt
zolókat htíségesen majmoljuk." (Pllnnon
Panteon 1992)

lisz Attiltl

Shakespeare: Téli rege

Már a vége felé, Sratford on Avonban szü
letik a talányos címti mű, Téli rege. Téli,
mert 'hideg szenvedélyr61, hűvös érzel
mekről regél, téli, mert áradnak belőle a
mulandóság jeges fuvallatai, téli, mert a
virágfakasztó szeretet mindjárt az elején
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borzongató íírré foszlik. A Téli regét 
egyszeríí olvMÓként, néz6ként - nem
könnytí szeretni. Benne van az az üresség,
amely a London forgatagából hazatelepült
avoni hattyút mardoshatta legbelül. Az a
fojtott szenved.élyíí, szigorú arányosság
jellemzi, amely az élett61 a halál felé for
duló Shakespeare-t a fokozatosság elve
alapján az izgága f6városból hazavezérli.

A Téli rege a Madách Színházban a té
libbnél is télibb. Takarékos szürke környe
zet, fáradt színek, hamuszín arcok jelzik,
hogy itt aztán a hó nélküli, örömtelen tél
minden fájdalma a nyakunkba zúdul. Az
ifjú Leontes. Szícílía királya, egy hétköz
napi rogeszmétőlvezérelve ellöki, romlás
ba dö!'ti, halálba taszítja mindazokat, akik
a legkedvesebbek neki. Viselős feleségét és
gyermekkori barátját egy ágyba fantáziálva
- mintha a valót leplezné is - mindany
nyiukat tönkreteszi. Egyszem fiacskáját a
halálbasorvasztja, megszületett leánykáját a
tengeren túlra íízi.A miértre nemigen érde
mes keresni a választ - hétköznapian pa
tologikus eset. Nem keresi az előadás sem.
Azt kutatja inkább, hogy a bűn okozta sebek
hogyan fekélyesednek. terebélyesednek t0
vább az id6ben, s hogy maga az Idő, ha
gondol egyet és mindent jóra fordít, eltün
tetheti-e ezeknek a sebeknek .a nyomait
Hogy a hideg(!) Sziciliaés a meleg Bohémia
királya, a két hajdani édesj6 barát, megbé
kélvén eltörö1heti-ea régi btínt, hogy a ha
lott szoborból élővé szellemült királyné
megbocsáthatja-e azt, amit aligha lehet
megbocsátani.

A hosszúra nyúló, fáradt és enervált elő
adás végén erre is szürke téli fény vetül. A
tizenhat esztendő alatt hoszonévesből száz
esztmd6sre vénült rokkant öregek, gyer
mekeik által, megbékillnek. Hunyorgó sze
meik csak azt nem veszik észre,.hogy az
egymásra talált tizenévesek roskadozva cipe
lik tovább az eltÖJö1heletlen szülői búnöket.

Kállai Katalin

Buda Ferenc: Hatalmam: nyugalom

Buda Ferenc egyi~e legmegfontoltabb sza
vá költőinknek. Uj könyve összegyííjrott
verseit és válogatott míífordításait tartal
mazza, s a versek száz oldalnál alig több

helyet foglalnak el. Nem kevés ennyi vers,
hanem éppen a szükséges mértéktí, hiszen
töltelékanyagot nem tartalmaz. Még az ifjú
kori zsengék sem ilyenek: csak nemrég ke
rülhettek nyilvánosságra a húsz évesen írt
56-0s forradalmi, majd börtönversek, ame
lyek a költői személyiség formálódása
szempontjából kulcsfontosságú élmény- és
eszmekört tárnak fel. Már bennük f0rmáló
dik az a felelősségtudat, amely az ön- és a
közösségépítést egyszerre megvalósítandó
nak tartja, s amely azt vallja, hogy semmi
lyen veszélyhelyzet sem indokolhatja, hogy
az ember feladja etikai tartását.

A költő számára a sors 56-0n túl is bő

ven adta az élményeket. Sokszorosan
megtapasztalhatta a mindenkori szegény
sori létet: gyermekként, jogfosztottként,
Tanya-hazám tanítójaként s városi értelmi
ségiként is. Fél tucat gyereket nevelt fel, s
a nagy család felelőssége és a házastársi
szövetség szépsége csodálatos versekbe
áramlott át (Nerejttfzz el, Lennék kisgyermek,
Roham, Arcunk). S e megtart6 közösségek
példája sugárzik át a haza és az emberiség
ügyeire is: végzetes romlást és pusztulást
hárít el az ének. A nyolcvanas évek mind
rezignáltabb szemlélete az emberi tudat és
a természet fokozódó elzüllését, a nemzeti
lét veszélyeztetettségét állítja a közép
pontba, az évtized egyik leghitelesebb köl
tói szintézisét alkotva meg azzal is, hogy
zárásul mégis felhangzik a remény szava:
Március többszörös jelképisége.

Buda Ferenc az ötvenes-hatvanas évek
szemléleti-poétikai költói forradalmainak
eredményeire építve alakította ki a maga
verstípusait és eszközeit. Tárgyiasságot és
látomásosságot formál együvé, dalok és
hosszúversek követik egymást, a tömör
ség és körülötte a csönd minden képét és
gondolatát nyomatékossá varázsolja. Ez
az erő hatja át míífordításait is, amelyek
majdnem mínd népköltészeti alkotások
"közeli és távoli rokonoktöl".

Harag György színháza

A közelmúlt magyar színházmíívésze..
tének és színjátszásunk egész történetének
is kiemelkedő rendez6egyénisége volt az
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a művész, aki a koncentrációs táborok
pokIából, a rosszultápláltság okozta halá
los betegség küszöbérőlvisszatérve a min
dig-újrakezdést, a dinamikus és derűs szí
vósságot, a kísérletez6kedvet avatta alka
tának és tevékenységének legjellemz6bb
vonásává. Az elsősorban romániai ma
gyar színházakban múköd6 Harag
György színészb61 rendem lett, aztán si
keres és megállapodott rendez6b61 bátor
újító, a lélektani indíttatású modern realiz
mus mestere. Szinte a premier napján is
képes volt újrakezdeni azt a pr6bafolya
matot, melynek éppa végére ért. Így diktál
ta ezt például a budapesti, vígszínházi Uri
muri esetében is Harag alkotói erkölcse: a
főszerep gyors, kényszerű átvétele nem a
szokásos beugrással, hanem számos jelenet
újratervezésével, újragondolásával történt.
Kár, hogy Nánay István értékes dokurnen
tumkötete CHarag György szinháza) éppen er
ről a bemutatőról nem emlékezik meg, pe
dig ez igazán rávallott a rendezőre. Ezen kí
vül csak egy-két súlyos nyomdahibát, dá
tumvétést kérhetünk számon, s azt illik ide
írnunk, hogy a függeléket összeállító Váli
nonát (a feleségét) inkább Harag nonaként
ismerika színházi világban

Csupán nyolc esztendeje lesz, hogy Ha
rag Györgyöt hatvan éves korában elra
gadta a halál - mégis leletmentést kellett
végeznie Nánay Istvánnak, hogy ne men
jen feledésbe, ne vesszen el mindaz, ami a
színházi munkában oly illékony. A rende
z6i jegyzetek, az interjúk, kritikák, emlé
kezések szinte hiánytalan képet adnak a
"nagybetűs", a "legeslegmélyebben tisz
telt" Rendezőről (ahogy Bodnár Erika le
velei szólí~ák 6t, mellesleg az általa ren
dezett, igen sikeres ÖZőrroíz elóH Nemzeti
Színház-i hányattatásair61 beszámolva),
Szellemes a mozaikos pályakép, gazdag a
romániai magyar színpadokon kívüli Ha
rag-munkásság feldolgozása. Színházszere
tó ember számára ez a portrékötet a félmúlt
romániai és magyarországi (valamint jugo
szláviai) teátrumi állapotair61 is sok lénye
geset elmond. Az aprölékosságíg teljes jegy
zetanyag, és a szokásosan rossz minőségű,

ám hangulatkeltó fotográfiák elevenné va
rázsolják az oly korán eltávozott Harag
György oeuvre-jét. (Pesti Sulon Kiad6)

Tarján Tamás

Pet6fi S.János - Benkes Zsuzsa:
Elkallódni megkerülni

A költészet föltehetően egyid6s az emberi
léttel.·Egzisztenciális jellegénél fogva .ezért
aligha tudunk bármi bizonyosat tulajdo~
képpeni lényegér61, s bár sokféle megko
zelítés ismeretes, arról is csak dadogha
tunk, hogy mit61 vers egy meghatározott
szöveg. Holott minden költészettel foglal
kozó elméleti vagy gyakorlati munkának
el6ször ezzel a kérdéssel kell szembenéz
nie. Hisz minden más állításnak csak ak
kor van értelme, ha éppen a megoldhatat
lan problémákon elmélkedünk a legkitar
tóbban, megoldasuk reménye nélkül vára
kozva.

Régi kérdéseinket tehát mindig újra
kell fogalmaznunk, mert a nemtudásnak
is vannak fokozatai. Petőfi S. János és Ben
ke Zsuzsa könyve erre tesz kísérletet, Ne
mes Nagy Ágnesnek a vers mértanáról
szóló esszéjét alapul véve, a költészet
nyelvi és nem nyelvi vonatkozásait ~gya
zon elmélet keretében vizsgálva. Am e
munka igazi célja, hogy a szemiotikai tex
tológia versről való ismeretei és minde
nekelőtt sajátos megközelítési módja iránt
azokban ébresszen bizalmat, akiknek hi
vatásuk, hogy a legfiatalabbakban föl~lt
sék az irodalmi érdek16dést. Mert az IrO

dalommal való foglalkozás iskoláinkban
ma sokszor vagy a művek által inspirált,
de azoktól nyomban el is szakadó érzel
mek és gondolatok áramlását jelenti, vagy
a társadalomismeretnek egy olyan lehet6
ségét, amit más diszciplínák nem n~jt

hatnak. Holott a költészetnek ezek csak Já
rulékos vonatkozásai. Ám az iskolai okta
tás sajnos csak kevéssé nevel a művekkel

való beszélgetésre, a kreatív értelmezésre
és újraalkotásra. Ennek legf6bb oka talán
az, hogya tanárok kezében nincsen olyan
gyakorlati módszer, amelynek segítségé
vel a gyerekek a vers minden jelszintjét, a
fizikai megjelenést6l a formai és sz~n
tikai felépítésen át a versben megjelenő

"világfragmenturnok" kifejezéséig, egyet
len egységes rendszerben és feladatsorban
vizsgálhatnák. Holott az összefüggések
csupán így ismerhet6k föl.

Persze e módszerek szövegenként vál
toznak. A szerzők éppen ezért nyolc kü-
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lönbözö jellegű, kortárs magyar versen
mutatják be a kreatív megközelítésű, szö
vegtani értelmezés lehetőségeit, feladat
som alakítva. Ezt az összegzést termé
szetesen hosszabb iskolai kísérletek előz

ték meg, ahol a nyolc közül négy vers ese
tében a játékos újraírással is megprobél
kozhattak a gyerekek.

Nyilván nem ez az első ilyen törekvés,
ám ennyire kimunkált, tudományosan és
pedagógiailag is megalapozott javaslattal
eddig aligha találkoztunk. Éppen ezért
kétkedve bár, mégis remélem, hogy e
szemléletnek lesz alkalma hozzájárulni
egy a mainál jobb irodalmi közízlés kiala
kításához. Ehhez azonban e könyvnek el
kellene jutnia a címzettekhez. (1992)

Schein Gábor

Láma Anágárika Govinda: A korai
buddhista filozófia lélektani attitűdje

Láma Anágárika Govinda (1898-1985) a
buddhizmus északi és déli iskolái által
egyaránt elismert - s e tekintetben egye
dülálló 19. századi mester, Tomo Gesé
Rimpocse személyes tanítványa, aki a te
vékeny, gyakorlati buddhizmus képvise
lőjeként vált ismertté szerte a világon. Éle
te során mindvégig különös jelentőséget

tulajdonított annak, hogy minél hatéko
nyabb - a nyugati ember pszichikai
adottságaival is számolni tudó - segítsé
get nyújtson a Tan iránt érdeklődő euró
paiaknak. Most megjelent könyve a budd
hizmus vallási, filozófiai, ismeretelméleti
és pszichológiai alapjait tartalmazó Ab-

hidhamma-hagyomány egyik legmé
lyebb, leghitelesebb - magyarul is olvas
ható - interpretációja.

A buddhista tanítás - s talán éppen
ennek köszönhető minden történelmi erő

szaktól mentes tisztasága - sohasem "aZ'
igazságról, hanem mindig csak a megva
lósításhoz vezető útról beszél. A fogalmi
tudás elsődlegessége helyett a szellemi
cselekvés fontosságát hangsúlyozza; a ta
nultság elérésére való törekvés mellett
sokkal inkább a tanulás képességének
megőrzésére épít; s a valójában megvála
szolhatatlan kérdések fölötti, többé-kevés
bé meddő filozófiai spekulációkkal szem
ben a meditációs gyakorlatokon és egye
temes részvéten alapuló, igaz és mindenki
számára hasznos életgyakorlatot részesíti
előnyben - egy olyan életformát, mely
ben nem a bírvágy és a gyűlölet, hanem
az adás és a felebaráti szeretet a meghatá
rozó erő. S bár a buddhizmus - végső

soron - semmilyen szempontból nem
hozható közös nevezőre a keresz
ténységgel, nincs okunk elzárkózni előle.

Hiszen amint lia kert fái is ugyanabból a
talajból nőnek, ugyanazon levegőt léleg
zik be és ugyanazon Nap felé nyújtják le
veleiket, éppúgy az összes vallás is a belső

valóság ugyanazon talajából sarjad" (23
24. o.). Ha tehát nyitott lélekkel és tiszta
szívvel közelítünk felé, azt tapasztaljuk
majd, hogy a másság befogadására való
képességünk gyarapodása mellett keresz
tény hitünk is tartalmasabbá, igazabbá
mélyül. (Orient Pres Kft, 1992.)

Rochlitz Kyra
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