
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-


