
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-
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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-



zumnak számító anyagot jelentette meg most
újra CD-n egy kiadó. A teljesség felé a II. Vi
lágháború utolsó éveiben íródott, Hamvas
Béla hatására, gondolatai líraibb formában
vissza is köszönnek egyes fejezetekben.
Weöres megfogalmazásában írása "több mint
világnézet és kevesebb mint vallás", aki befo
gadja azt, az a világban lévő dolgokat közös
gyökerüknél tapinthalja meg, s komoly segít
séget kap, hogy igazi lényére eszmélhessen.
A mű maga jól ismert a magyar olvasóközön
ség előtt, nemrég önálló kötetként többször is
kiadták.

A zenei megvalósítás talán felvethet ne
hézségeket, de Gryllus Dániel és társai leküz
dötték ezeket, szem előtt tartva az eredeti mű
üzenetét is. Alapvetően nem versek, A teljes
ségfelé szövegei, ezért Gryllus éneke is inkább
narrátorra emlékeztet, aki tizennégy lépcsőfo

kon át vezeti a hallgatót egyre feljebb és fel
jebb az utolsó állomást jelentő "Tíz erkélyíg",
A könyv ötös felbontását (Forrás - Kard 
Fészek - Szárny - Kristály), amennyire
csak lehetséges, követi a hangzóanyag. Nem
önkényesek az egyes "vágások" sem. A meg
zenésítésre szánt szövegek így is hordozzák
magvát a teljes tartalomnak. A szövegeket
kísérő zenét alapvetően visszafogottság és
alázat jellemzi, s ugyanakkor sokszínűség

is. Folytonos csengésével, búgásával, finom
sodrásával állandóságot jelképez, mint egy
tisztavizű folyó, amelynek a hullámaiban
gyönyörködhetünk és szépségét magunkba
szívhatjuk.

Nincsen kritika, megismerésnek, eszmélés
nek van itt az ideje és a helye. "A teljes zen
gés: hang-nélküli." (Gryllus Limited - Biomu
sic, 1999)
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JÁNOSY, IS~YÁN VÁLOGA10TT ,
VERSEI ES BOLesELET! ELMELKEDESEI
(Az elsüllyedt katedrális - Hallottad a szót?)

Jánosy István nemzedékének, az "újholda
soknak" egyik legmélyebben gondolkodó lí
rikusa. Nem szoktuk idézni, pedig költésze
tében sokszor olyan életelveket és magatar
tásmintákat fogalmaz meg, amelyek a lírai
azonosulás kivételes remekei. Sokan írtak
maradandó vallomásokat a magyar nyelvről,

bármelyikük versével vetekszik azonban az ő

6dája, amelynek már a hangütése is a nagy
romantikusokéra emlékeztet: "Istennőm, vég
zetem, mindenem, magyar nyelv! / Néked szánom
oda kérész életemet. / Míg más bódult világgal,
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szerelemmel, / fóliállsokba bújva láthattál enge
met: / Zrínyi, Balassi, Pázmány, Apor Péter / volt
számomra fájá vizsgatétel. "

Nem véletlenül idézem a romantikusokat.
[ánosy István líráját folytonos belső izzás él
teti, emeli. Ennek részben az a magyarázata,
hogy kora szemléletmódjával dacolva hisz az
erkölcsi törvények érvényességében: "Meg
győződésem, hogy az erkölcsi törvény épp
oly örök és föltétlen, mint az anyagi termé
szet törvényei, még ha tételei fokozatosan fo
galmazódtak is meg a történelem folyamán."
- írja Erkölcsi törvény című tanulmányában.
Fiatalsága óta foglalkoztatja Jézus alakja. Azé
a Jézusé, akihez Szent Ferenc vitte legköze
lebb, talán azért, mert a szakmunkák szemlé
letmódja távolabb áll az életszerűségnek attól
az ideáljától, amely áthatja a költő gondolko
dásmódját. Szent Ferenc breviáriuma című

versciklusa árulja el vonzódásának alapvető

magyarázatát: a tisztasággal, a küldetés vál
lalásával való azonosulás kivételes költői be
leérzéssel, megrendítő átéléssel fogalmazódik
meg az Isméta Pápánál befejező soraiban: "Ar
ca túlvilági kristályfényben sugárzott. / Gyön
géd vonásain a Jézus arca átlátszott. / Tenyeréből,

lábából vérfolyt az oldalából. " A történelmi ese
mények átélésével párosuló indulat, azonosu
lás, a léleknek a teljességben való feloldódása
(Tannhduser), a nagy, világító példák szomjas
keresése, a versszervező ihleten átütő irónia
és önirónia olyan színekkel, ellentétekkel te
líti Jánosy István líráját, amelyek, meglehető
sen ritkák mai költészetünkben. Agneshez írt
költeményében írja: "Magányod elől menekültél
/ a dolgok pontos rendszerébe", de mondhatta
volna magáról is, csakhogy a renden folyvást
átüt az ihlet forrósága, amely egyszerre telíti
a verseket pontossággal és indulattal. Láto
más és indulat. Füst Milán kulcsszavai vol
tak. Jánosy Istvánra is illenek. Miközben újra
meg újra hatalmába keríti a végesség érzése,
a "táj varázsa" visszahívja, megjelenítésre
készteti, s közben benépesítőit is megidézve
növekszik lelkében egyfajta azonosság-tudat,
s szívében "érik az Isten".

A költészetben egyre inkább erősödik a hi
ány tudata, a versek az embertelenség rútsá
gát ábrázolják. Jánosy István makacs elköte
lezettséggel, szenvedélyesen szegődik a szép
ség szolgálatába. "Minden mulandá, / csak a
szépség örök" - írja egyik legszebb versében,
a Mozart vallomása'ban. Az "ártatlanság szép
sége" ez a megismerés gyönyörűsége, a kín
lódásokból, szenvedésekből formálódó öröm,
a dolgokra és összefüggésekre való rácsodál
kozás teremtő képessége. A katedrális el-


