
kötött szövetség jegyében álló hit legbelső mag
járól (ha ugyan van ilyen): ez csak akkor lenne
lehetséges, ha azt feltételeznénk, hogya népek
körében az ész által felismert gondolattartalmak
és I kinyilatkoztatása az analógia minden formá
ját nélkülözve, merő paradoxonként szemben
állnak egymással, azaz ha a kinyilatkoztatás és
az ész viszonyát illetően olyan álláspontot kép
viselünk, amelyet a bibliai szövegek a legkevés
bé sem igazolnak, hanem egyértelműen hamis
nak lepleznek le, mondja a tanulmány szerzője.

Ha a keresztény etika nincs szabályrendszer
ként kidolgozva a bibliai textusban - nem pőre

parancs, hanem jelentésgazdag olvasmány -,
továbbá az emberi egzisztencia történeimisége
folytán a gyakorlati keresztény etika nem más,
mint - immár kétezer éves tapasztalat szomo
rúságával megfogalmazva - az egyébként sem
világos és egyértelmű szabályok alkalmazása
soha nem világos és a legkevésbé sem egyértel
mű szituációkra, akkor az etika mindkét irány
ban, azaz a bibliai szöveg és a tényleges élet
itt-és-mcst-jának irányában az értelmezés és a
megértés művészete: herméneutika. Következés
képpen minden keresztény élet: életmű. (Vigyá
zat! - élet, nem remek.)

Az ember eltöpreng, vajon mi haszna van a
kereszténység erkölcsi tanításáról tárgyaló
újabb tanulmánykötetnek? Talán ez: az olvasás
állapotában tartani az ember etikai létét. Mert
az olvasás állapota - színvonalas és bölcseleti
értékű szöveg esetén - a gondolkodás állapota.
A valódi gondolkodás pedig megszólításból fa
kad, megszólító kérdésre igyekszik választ
adni. Es mi más a kereszténység alapeszméje.
mint a megszólítás, melyre a válasz: a hitvalló
észben fogant emberi élet mint etikai olvasat!
tl.Harmattan, Budapest, 2002)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

JAROSLAV DURYCH: ISTEN
SZIVÁRVÁNYA

A 20. század történelmi tapasztalatai ihlették
ezt a kisregényt, amely mégsem históriai ese
ményeket rögzít, hanem az esendő ember lehe
tőségeire, bűnbánatára és vezeklésére irányítja
az olvasó figyeimét.

A múlt század a cseh történelem fordulatos és
viharos időszaka volt. A Monarchia széthullása,
a köztársaság létrejötte és a második világháború
kimenetele előtérbe helyezte a cseh és a német
nemzetiség egymás mellett élésének tragikus
kérdéseit, a gyűlölködés és a kölcsönös bosszúál
lás megannyi bűnét, amelyet a hatalom zsarnok-
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sága csak súlyosbított. Ezt a történelmi helyzetet
- Durych kisregényének tanúsága szerint 
csak a vezeklő emberi magatartás oldhatja fel:
csak a bűnbánatra való készség vezethet el a
megváltáshoz.

A regény története Csehország határvidékén
játszódik, ahatárzár megszűnéseután, amikor a
környéket újra betelepítik. Erre a puszta vidékre
érkezik az idősödő cseh férfi, akit elborzaszt az
ott talált temetetlen holtak és az oszlásnak indult
testek látványa. Valamilyen ifjúkori ábránd, a
boldogság sejtelme vezérelte ide, lényegében a
paradicsomot kereste itt, de őrködő kígyót és
pusztaságot, e/veszett paradicsomot talált. Ide,
erre a kopár vidékre érkezik a regény másik sze
replője, a szerencsétlen német nő is, akinek tragi
kus sorsa fokozatosan tárul fel az olvasó előtt.

Bűntudata hozta ide, ahol mélységesen megaláz
ták, megszégyenítették, és ahol anyja érte halt
meg. Azóta kihasználva, megnyomorítva élt, és
most gyermeke halála után a vezeklés vágya
hozta, hajdani szenvedései színterére. Lelkiisme
ret-furdalás gyötri, mert ő nem tudott meghalni,
nem tudta vállalni azt, amit anyja és egyik társ
nője, hanem hordania kellett gyalázatát.

A két vezekelni vágyó ember találkozásában
sejlik föl a kegyelem. A férfi fiatalkori ábránd
képét fedezi fel a nöben, egyre jobban vonzódik
hozzá, de a nő föltárja előtte pokoljárását, és mi
nél többet gyón meg korábbi életéből, a férfi an
nál kevésbé mer szerelemmel közeledni hozzá.
Mégis ő vezeti el a nőt a feloldódáshoz. gyónta
tóként ő a kegyelem hírnöke. Kettejük viszonya
végül a szeretetben és megértésben kapcsolódik
össze végérvényesen, lelkük egén ekkor rajzoló
dik ki az isteni szivárvány.

Jelképek köré épül ez a kisregény. A címadó
szivárvány, az elveszett paradicsom pusztasága,
a bűn kígyója, a templom szentelt földjében elte
metett halott mind a megváltás égboltját feszítik
ki a valóságos táj fölé, bennük a bűnbánat szük
ségszerűsége és az isteni kegyelem végtelensége
mutatkozik meg. (Kalligram, Pozsony, 2002)

MONA KRISZTINA

V. BÁLINT ÉVA: KÖVEK ÉS KAVICSOK

A beszélgetés a kérdező és a válaszoló egymás
nak történő megnyílása, kölcsönös szóértésre
való törekvése. Ennek a folyamatnak sajátos vál
faját teremtheti meg az interjú, feltéve, hogy a
válaszokat adó készen áll az őszinte megnyi
latkozásra. Napjainkban e kapcsolatot - sajnos
- számtalan mellékkörülmény zavarja meg: a
célzatos kérdésekre adott kibúvó feleletek, a min-


