
dent átható politikai felhangok. vagy egyszeruen
az, hogy ros~z kérdésre nehéz jó választ adni.

V. Bálint Eva kitűnően kérdez, s a megszólal
tatottak válaszai legtöbbször a kövek súlyát idé
zik, azzal a titokzatos többlettel, amelyet a kövek
némasága rejt. A mondanivalót kavicsok. a kér
dező lírai kommentárjai, önmagyarázatai egészí
tik ki. Elmondhatjuk azonban, hogy néha e futó
följegyzések súlyosabbak, inkább engednek be
pillantást az emberi lényegbe, mint a válaszolók
vallomásai. Talán azok a párbeszédek a legérde
kesebbek, amelyek során a kérdező is megnyilat
kozik, vagy sejthetjük, milyen érzések rejlenek
udvarias mondatai mögött. Ebben a kötetben az
egyik interjút Teller Edével készítette V. Bálint
Eva, s a szöveg váratlanul felizzik: az ironikus
tudóst ironikus kérdező vallatja.

Az interjú-sorozatban ott rejlik a mozgalmas
századvég: a Kádár-korszak végének lendülete
és tétovasága, a balkáni háború baljós fenyege
!ése, a Nyugat alkonyának szomorú sejtelme.
Irók, tudósok, művészek szólalnak meg, s a be
szélgetés során legtöbbször emberségük lényege
is feltárul. S közben egy furcsa ellentét is nyil
vánvalóvá válik: a tragikus korszak ellenhatása
ként vagy kiegészítőjekénta gondolkodásban és
a művészi kifejezésmódban megjelent a játékos
ság, talányosság, amelyet posztmodernnek is
szoktak nevezni, s amely lényege szerint kétke
dés, a szerves építkezés lehetőségének megkér
dőjelezése. Annál tanulságosabb olyanokkal
szembesülni, akik hisznek az értékek megőrizhe

tőségében, s annak az egységes Világképnek
utolsó mohikánjai, amely a múlt évszázad első

felében még erősen hatott, állandó küzdelmet
folytatva a technicizálódó világ lármájával. "Vi
lágunk afféle kapcsolótábla lett, fölerősített em
beri hangokkal - mondta Yehudi Menuhin-,
elárasztanak, megfojtanak bennünket, az urbani
zálódott ember egyre jobban elszakad a termé
szet hangjaitól." Nyitott szemmel és füllel
járt-kelt a világban - így jellemzi Kocsis Zoltán
FischerAnnie-t, Ezt a nyitottságot és készséget V.
Bálint Eva majd' mindegyik riportalanya említi. S
mert sikerül igazán jelentékeny, mélyen érző és
gondolkodó embereket megszólaltatnia, az olva
só is úgy érzi, ezt a tulajdonságát neki sem sza
bad elveszítenie. Még akkor sem, ha manapság
tényleg a jólét, az anyagiak állnak gondolkodá
sunk kőzéppontjában,mint Teller Ede fogalmaz.

De hisz épp azért fontosak és orientálóak e
beszélgetések, mert e meggyőződésnek ponto
san az ellenkezőjét sugallják! Bizonyos alapérté
keket szép lassan elveszítünk életünkből, vagy
kényelemből elhagyjuk őket. "A világ mindig
válságos" - figyelmeztet Németh G. Béla. A
válságokat azonban mindig túlélhetjük, ha lé-
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tünk legfontosabb adottságait nem hagyjuk
cserben. (Fi/um Kiadó, Budapest, 2000)

RÓNAY LÁSZLÓ

IVAN ILLICH: A SZÖVEG
SZŐLŐSKERTJÉBEN

Ivan Illich a Gutenberg-galaxis védelmében írta
meg "ábécétörténeti" munkáját, mely írásai kő

zül elsőként férhető hozzá magyar nyelven. A
szerző Bécsben szűletett, 1926-ban. A római
Gergely Egyetem is tanult, míg 1951-ben tudo
mányos fokozatot szerzett Salzburgban. Az öt
venes évek első felében lelkészként dolgozott
New York-ban, majd 1956 után Puerto Rico ka
tolikus egyetemének helyettes rektora lett. Az
évek során azonban egyre inkább eltávolodott
az egyháztól, és 1969-ben elhagyta papi hivatását.
Azóta több mint tíz, tematikusan igen sokféle ta
nulmánykötete jelent meg, melyek mindegyiké
ben korunk problémáinak "orvosságát" kutatja,

Jelen írása Szent Viktor-i Hugó Didascali
conját kommentálja, bemutatva egyfajta mo
nasztikus olvasási gyakorlat skolasztikus fordu
latát - és ezt párhuzamba állítja korunk poszt
modern átalakulásával. Szerinte a mai értelem
ben tudományosnak nevezhető gondolkodás a
12. század változásai nyomán született meg, és
nem is sejthetjük, mivé lesz majd a tudomány
az újabb krízis nyomán. Ezért a könyvbeli olva
sás védelmére buzdít: "a mára egész más fel
adatokat ellátó oktatási rendszeren kívül egy
szer még létrejön valami olvasóház-féle, olyas
mi, mint a zsidó súl, az iszlám medresze vagy a
kolostor, ahol az a néhány ember, akiben feltá
mad az olvasáson alapuló élet utáni vágy, meg
lelheti a szükséges útmutatást, a csöndet és a
szabályozott életet élő társak egyetértését".
Hugó a könyvet - a megtestesült Ige metaforá
jaként - ontológiai gyógyírnak tartotta: Illich
szerint ez lehet majdan egy megújult, az embe
riséget szolgáló tudomány vezéreszméje.

Illich kommentárja mindezek mellett átfogó
képet nyújt a lectio divina olvasási technikájáról.
Nagy értéke a magyar kiadásnak az is, hogy
lábjegyzeteiben bőven közöl szemelvényeket
Szent Viktor-i Hugó írásaiból. Ugyanakkor kis
sé ironikus, hogya "Gutenberg tér" című soro
zat ezen kötetének hangsúlyos állítása szerint a
Gutenberg-galaxis már háromszáz évvel Guten
berg előtt megszületett, és a könyvnyomtatás
elterjedése már nem jelentett döntő fordulatot a
mai értelemben vett "könyvbeliség" történeté
ben. (Gond-Cura Alapítvány - Palatinus Kiadó,
Budapest, 2001)
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