
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)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

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-



süllyed, helyén mocsár bűzölög, így roskad
össze a hagyományos líra is. Es akkor a kis
szamarán ügető Szent Ferenc hangot hall:
Építsd fel templomodat! Ferenc nekilát "az
alapokat újraásni / az alapokat újravetni /
ártatlan jóságot / pénzmegvető szegénységet
j. csonkabonkák gyógyítását / farkasoknak
fordultatását", új világot építeni.

Az alapok vetésének szenvedélyét jól mu
tatja Jánosy István költészete és prózája is.
Onmagát szerényen kismesternek nevezi, va
lójában azonban inkább azokra amesterekre
emlékeztet, akik szakmájuk rejtett titkait tö
kéletesen ismerték, s figyelmes, alapos tevé
kenységük eredményeként igazi műremeket al
kottak. Ezeket a divatos nagyipari termékek so
sem múlják fölül ... (Magyar [rószövetség és a Bel
városi Kiinyvkiadó - Lyukasóra-könyvek, 1999)

RÓNAY LÁSZLÓ

NICOLAUS CUSANUS: A TUDÓS
TUDATLANSÁG

Még ebben az évezredben sikerült a magyar
könyvkiadásnak egy nagy adósságát törlesz
tenie, amikor végre sorra került Nicolaus Cu
sanus egyik fő művének, a De docta ignoran
tiának, önálló kötetben, bővebb apparátussal
ellátott kiadása. Erdő Péter kiváló fordítása
már jó ideje közkézen forgott, elsősorban teo
lógus körökben. Mivel másik nem készült,
amely ennyire teljes lett volna, adta magát,
hogy ez képezze a mostani kiadás tárgyát is.

Nicolaus Cusanus (1401-1464) a katoli
cizmus egyik legérdekesebb és legértékesebb
alakja is egyben, sajnálatos, hogy idehaza
nem kapta meg a kellő figyelmet, akár szemé
lye, akár művei szerint. Könyveit elsősorban

Eckhart mester és a németalföldi misztikusok
művei, valamint Dionüsziosz Areopagita via
negativa-ja befolyásolta, de bíborosként sem
"átallott" például Hermész Triszmegisztoszra
és a Corpus Hermeticumra hivatkozni, akár
A tudós tudatlanságban is, ha ennek látta jogo
sultságát. Amikor ezt a művét megírja, akkor
túl van már teológiai és kánonjogi főművén.
a De concordantia catholica megírásán,
amellyel az komoly hímevet szerez magának.

A De docta ignorantia három fő részre osz
lik, s alapvetően Isten, a természet és önma
gunk megismeréséhez kíván hozzájárulni,
magasabb fokon. Cusanus már az első rész
ben leszögezi, hogy a pontos igazság megra
gadhatatlan, s hogy a tudós tudatlanságra
szükségünk van, ha az ellentéteken felül aka
runk kerekedni, az egység, az abszolút egy-
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ség - Isten - tanulmányozására. Püthago
rászra visszavezetve kimondja, hogy az egy
ség a hármassággal egybeeső egység, mely
imádásra méltó. Az abszolút egységen ke
resztül a Teljességet, rajta keresztül pedig a
teremtő Istent és Krisztust próbálja megra
gadni, a Szentlelket mintegy újra felfedezve
és kimondva, hogy az egység az Atya, az
egyenlőség a Fiú, a kapcsolat/szeretet a
Szentlélek. Ez a hármasság az egységben,
Cusanusnál mindent felülmúl, s ennek bizo
nyítására hívja segítségül a matematikát, geo
metriát és mesterét, a nagy Dionüszioszt is.

A következő könyvben a világmindenség
és az ember viszonyával foglakozik, annak
pontos elhelyezésével a kozmoszban. Ennek
megragadása az egyik legnehezebb feladat,
valószínűleg a szerző ezért hivatkozik a Bib
lia mellett Anaxagorászra, Platónra, Ariszto
telészre és a Corpus Hermeticumra is. Isten
és az ember viszonyára hozott példái (példá
ul "a görbe vonal léte a végtelen egyenestől

való"), és egyszerű, az ember értelmére és
szellemére egyaránt ható szavai egyaránt biz
tos támpontot jelentenek ebben a talán leg
összetettebb kérdésben. Cusanus legbonyo
lultabb eszmefuttatásánál is van személyesen
érezhető sorsközösség, amire támaszkodva
tovább tud menni az azt tanulmányozó,
hogyha az igazságra szomjazik. A már előző

művében is középpontba állított concordantiára
támaszkodva, az olvasónak komolyan kell
vennie, amikor Cusanus érveket hoz fel a val
lások alapvető egysége mellett, ami nála nem
csak egy terminus technicus. Bíborosként is
ezért fáradozott, elég ha csak híres bizánci
missziójára gondolunk, mint pápai legátus,
vagy az általa szorgalmazott pápai levélre,
melyben felajánlják a szultánnak a bizánci
császárok örökösödési jogát...

Akik e pár sor után, Cusanusban azonban
egy csapongó lelket vél nek felfedezni, rosszul
teszik. A harmadik könyv "az egyformán ab
szolút és korlátozott legnagyobbat, az örök
kön áldott Jézus Krisztust" vizsgálja, kimu
tatva a katolikus hitigazságok igazi értelmét
az Evangéliumra támaszkodva elsősorban.

Krisztust, mint Istenembert a keresztény val
lás központjába állítva, határozza meg hitünk
helyességét, a teremtett emberségét. Az em
ber személyét szétszedi és helyes sorrendbe
rakja e szerint: szellemi, értelmi, érzéki,
megint csak kimutatva, hogy csak a szellem
i által juthatunk közel Istenhez, mivel Isten a
szellemi által nyilatkoztatja meg magát. A ne
mes ember kereszténysége, Krisztusban
nyugvó hite (Eckhart mester szavaival élve)


