
hang mögött ez a mély elszántság és tennivá
gyás is ott húzódik soraiban.

A kötet első ciklusa az Elveszett édent sirat
ja. Az összetört múlt szilánkjai, a feltörő em
lékek (az .elszeleli évek" fölvillanó gesztusai,
a "tűzveszélyes vágyak" szétfoszló álmok, sze
relmek és csalódások) tartják össze életét. Az
igazi, a nagy és szenvedélyes szerelem talán
már a múlté ("belőlünk csak én maradtam"
- írja), mégis ez a legszebb és legszentebb
érzés, ami két embert még az emlékekben is
összeköt: "e földön semmi sem örök, / mért
volna az a szerelem / az emlékek mint Pom
peit / a láva őrzik őt nekem".

A következő ciklusban Kharón utasaként
toppan elénk olyan emberként, akinek Ifa ha
lál udvarolt". Súlyos betegségét s az abból fa
kadó megpróbáltatásokat egy Istennel folyta
tott sakkjátszma sportszerűtlen epizódjaként
éli meg. "Ez övön aluli ütés volt / részedről

Uram" - emeli föl hangját tiltakozásként.
Ugyanakkor beismeri, hogy ezen egyetlen
esetet leszámítva a fair play jellemezte kette
jük küzdelmét, s bár nyerési esélye egy pilla
natig sem volt, "egy-egy ragyogó / lépés örö
me megadatott". De "egy ilyen lépés megkér
dőjelezi az egészet / még a nyitó lépést is"
- teszi hozzá figyelmeztetőleg.

A küzdelem, amit az életéért folytatott, fel
jogosítja arra, hogy gúnyos fintorral nevesse
ki a halált - hisz legyőzte. A testi-lelki kínok
szorításában élő költő hamar ráébredni kény
szerült az "alig virradt meg / már alkonyul"
tétel szigorú igazságára, s e tétel nyomja rá
bélyegét a két záró ciklus (az Osszefércelni ve
lem s a Bárcsak lennevalami nyom) alaptónusá
ra is. Még a biblikus témáknak szentelt köl
temények hangulatátis ez a fájdalmas boron
gás színezi sötétre. Eletét értékelő, összegző

kinyilatkoztatásnak is tekinthető az az öníro
nikus mondat, mellyel Miért van? című ver
sében legyint a világra s önmagára: "aki le
hettem volna nem leszek / aki meg lettem
elpusztul velem" - írja.

Örunarcangoló, vívódó költő Fecske Csa
ba, akit a hétköznapok kínjai, bizony
talanságai és betegségéből fakadó tragédiája
ejtettek fogságukba. Mégsem valami önsaj
náló (önsajnáltató) versek a most közölt írá
sok, sokkal inkább egy sajátos helyzetből

fakadó életfilozófia válaszai a világ egysze
ri és ismételhetetlen történéseire a hagyo
mányos líraeszmény jegyében. (Felsőma

gyarország Kiadó, 1998)

OLÁH ANORÁS
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WALTER NIGG: A MISZTIKA
HÁROM CSILLAGA
Eckhart-Seuse-Tauler
Domonkos misztikusok

Az egyházban a kezdetektől fogva jelentős

nek tekinthetőa "misztikus út" hagyománya,
azoknak a szent életű embereknek köszönhe
tően, akik az élet apró történéseiben is felfe
dezik a mindenhol jelenlevő Istent, és lelki
menyegzőre készülnek vele egész életükben.
Walter Nigg könyve is a középkor virágkorá
ban, illetve a hanyatlás első felében élt do
monkos rnisztikusokat - Eckhart mestert,
Tauler Jánost és Seuse Henriket - mutatja be.

A szerző a könyv nagy részét Eckhartnak
szenteli, joggal, hiszen a német mester híres
teológiai művei s főként prédikációi nagy ha
tással voltak a ,kötet másik felében taglalt két
tanítványára. Erdekes, hogy Eckhart mester
rel kapcsolatosan a mai kor katolikus teoló
gusai is óvatosan fogalmaznak, valahogy
még mindig rossz fényt vet rá, hogy annak
idején inkvizíciós eljárást indítottak ellene, s
néhány tételét eretneknek nyilvánították, tel
jesen igaztalanul. Elvárható lenne, hogy
Savonarola, Ward Mária és Jeanne d'Arc után
Eckhartot is rehabilitálja az egyház.

Eckhart prédikációi és a noviciátusokkal
asztal mellett folytatott beszélgetései már éle
tében híressé váltak, s híveit arra ösztönöz
ték, hogy beszédei alatt folyamatosan jegyze
teljenek, majd a celláikba visszavonulva ott
leírják azokat. Az "ember, aki elől Isten nem
rejtett el semmit sem", az emberek elől sem
rejtett el semmit sem. Gondolatai rákiáltottak,
s szinte fizikális fájdalmat okoztak, ha nem
állhatott ki velük a szószékre, hogy elmond
hassa a híveknek. Aki személyesen ismerte
Eckhartot, az tisztaéletű, az isteni parancsok
nak mindenkor engedelmeskedő,szelíd és jó
kedélyű, közvetlen embernek ismerte. Elete
hiteles volt a tanításai tükrében. Ö volt az a
nemes ember, akiről híres prédikációja szólt:
az Istennel közeli kapcsolatban álló keresz
tény, aki szellemi nemességének köszönheti,
hogy ez megadatik neki. A kötetből jól kitű

nik, hogy Eckhartnál a gondolkodás is isten
tisztelet volt, s nála az így gyakorolt gondol
kodás és az érzelmek együttesen jelentették a
misztikát. Az ő unio mysticája azt jelenti, hogy
a lelkünk eggyéválik Istennel, úgy, hogy köz
ben legbelül felismerjük: nem lehetünk soha
sem azonosak vele. Eckhart brilliánsan, mégis
sokak számára sajnos félreérthetően fogal
mazta meg paradoxonaiban a megvalósítás
útját, s mindig hangsúlyozta, hogy ez fInem



nehéz, inkább könnyű". Szelídséggel szólt és
értetett meg valami olyasmit, amiről igazából
nem lehet beszélni, sem írni. .

Akik egyedüliekként hűségesek maradtak
az idős mesterhez meghurcoltatása alatt
(Nigg a "passió" szót használja erre), azok te
hetséges tanítványai voltak: Tauler János és
Seuse Henrik. Rendtársai közül ők beszéltek
továbbra is tisztelettel Eckhartról, s olvasztot
ták bele életükbe, prédikációjukba tanításait,
de csak óvatosan, hogy az "ügy" sértetlenül
maradjon. Nigg könyvének egyik igazán
nagy pozítívuma, hogy róluk is részletesen ír,
ami annál is szerencsesebb, mert sem Tauler
től, sem Seuse-től nem jelent meg idehaza
semmilyen munka sem magyarul, igaz Eck
harttól is hiányzik még sok jelentős, fordítás
ra váró mű,

Tauler Jánosnál az ima fontosságáról és az
Eucharisztia jelentőségéről szóló fejtegetések
az igazán figyelemre méltóak, illetve az azzal
összefüggő "Isten belép az életünkbe, s ele
dellé válik" gondolat a fontos. Ezekre tá
maszkodva jelöli ki a kereszténység általa
fontosnak tartott oszlopait is.

Seuse Henrik már tizenhárom évesen do
minikánus szerzetesnek állt, s egész életében
rendkívül buzgó keresés jellemezte, amely
hez kapcsolódóan Istenhez intézte zúgó sza
vait: ,,0 jaj, szeretett égi Istenem, mi ez, s mi
lyen egyáltalán, ami olyan rejtetten ágasko
dik bennem?". A mélységből hívta Istent, s
ennek eredményei voltak szinte folyamatos
látomásai, amelyeknek köszönhetően Seuse
egész életében látnok maradt, és a misztikus
egyesülést Isten ajándékának tekintette.

A könyv végén Hankovszky Béla korrekt
utószava zárja a kötetet. Rahner híres gondo
latát idézi: "A XX. század kereszténye vagy
misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény".
(Paulus Hungarus - Kairosz Könyvkiadó, 1999)

PÁNCZÉL HEGEDCIs JÁNOS

KOVÁCS ISTVÁN: A GYERMEKKOR
TÜNDÖKLETE

Az emlékezés prizmája a regény, amelyen meg
törik a gyermekkor ragyogó fénye. A régies
tündöklet szó egyszerre pozitív és negatív je
lentésű: a gyönyörű ragyogás mellett a talmi
tünékenységre is utal.

Ez a kettős értékelési lehetőség megfelel a
regény kettős nézőpontjának, amely az egyes
szám első személyű emlékezésből fakad: az
elbeszélő jelenbeli felnőtt és a szereplő múlt
beli gyermek nézőpontjainakváltakozása, egy-

556

másba játszása adja a regény prózapoétikájá
nak jellegzetességét. Ugyanis ez a hagyomá
nyos módszer különlegesen valósul meg eb
ben a szövegben, mert a két nézőpontszétvá
lasztása remekül sikerül: a 9}'ermeki néző

pont által, a maga értetlensegével, mintegy
alulnézetből. a fonákjáról mutatja be a regény
az 50-es, 60-as évek Budapestjét. Például a
második világháborúban elveszett apa fény
képről ismert arca összemosódik a minden
hová kiaggatott Rákosi, Sztálin, Lenin képek
kel, akiket ráadásul az "atyánk, a mi jóte
vőnk" titulus illet. A Rákosi-rendszer abszur
ditása érzékszervekkel válik felfoghatóvá a
fiatal korosztályok számára is.

A mítoszteremtő történetek a gyermeki
gondolkodás sajátos működése miatt korni
kus kisszerűségbe fordulnak át. A szöveg
pontosan követi a meglévő ismeretek hálójá
ba az újat beilleszteni szánó igyekezetet, ami
sokszor félresiklatja a gondolkodást. Ezzel
ellenállhatatlanul humorossá, bájossá válik a
regény gyermeki síkja. Az óvodában a Neve
lőpajtás "egy ízben Leninről beszélt, aki jó
ember volt, de egy nő megölte. Egy fehér nő.

Azt, hogy fehér volt, hangsúlyozta. Emiatt
gondoltam egy pillanatra, hogy Lenin bizo
nyára néger. A nő pedig amerikai. De nem, a
nő finn volt. Finnekről pedig addig nem hal
lottam". A gyermeki nézőpontü részek szö
vegformálása a nyelvelsajátítás kezdeti stá
diumát mutatják: tőmondatokból álló, ismét
lő, önhelyesbítő, dadogása a művészi sűrítés

eszközévé válik, amely nemcsak szörakozta
tó, de hiteles is.

Más részekben viszont a visszatekintő fel
nőtt keserűsége érvényesül. Az ötvenhatos
eseményeket például emelkedetten tragikus
hangvétel idézi fel látomásszerű élményesz
szenciát adva. Homályosan Adámra, foganta
tásra, háborúra és számmisztikára utalnak a
felnőtt nézőpontú részek. Az életút felén szo
kásos érdektelen és hiteltelen nosztalgia beár
nyékolja a gyermeki szöveg friss és eleven
tündöklését, (Kortárs, 1998)

KORDA ESZTER

GRYLLUS DÁNIEL - WEÖRES sÁNDOR:
A TELJESSÉG FELÉ

Weöres Sándor halála előtt egy évvel, 1988
ban megjelent egy kis példányszámú, szinte
ismeretlen kiadvány (bakelit és kazetta for
mában), amely A teljesség felé című költői pró
zájának megzenésített részleteit gyűjtötte

összefüggő zenés kompozícióba. Ezt a kurió-


