
KIS FILOKÁLIA. A SZÍVBÉLI
IMÁDSÁG KÖNYVE

Az imádság "módszertanának" ma már hosszú
évek óta újra nagy keletje van, nem szűnik az
éhség a spirituális utak, módszerek iránt. Ez
egy örök emberi vágy, amelyre a különböző ko
rok és vallások egyaránt megadták a maguk vá
laszát és útját. A keresztény aszketika és miszti
ka is megteremtette ezeket az iskolákat, elsősor-

. ban a keleti és a nyugati kolostorok imagyakor
latai és tapasztalatai által. Napjainkban, amikor
a New Age szellemi áramlatai lankadatlanul át
járhatják a szellemire és lelkire éhes emberek
érdeklődési köreit, szinte fel sem tűnik a nagy
kínálat közepette az olyan irodalom, amelyet
nem mai modem guruk és médiumok írtak, ha
nem náluk sokkal korábban élt keresztény szer
zetesek. Ilyen a KisFilokália is, amely nem említ
hető egy lapon korunk ezoterikus, szinkretista
tömegkönyveivel. Ha komoly imatapasztalat
ból és elmélyült lelki életből forrásozott tanítást
szeretnénk olvasni a keresztény belső imádság
útjáról, mindenképpen meg kell ismernünk a
műfaj e k1asszikusát! Ez idáig sajnos könyv for
mában még nem láthatott napvilágot, pedig
kéziratban, az 1978-as német kiadás alapján
Horváth Dori Tamás bencés atya fordításában
már ismert volt a könyv, elsősorban görög
katolikus testvéreink révén. Most a Filosz Ki
adó jóvoltából végre nyomtatásban is megjelen
hetett. és közkinccsé lehet mindenki számára,
legyen szerzetes vagy világi keresztény, aki az
ortodox szerzetesség e nagy hagyománygyűjte

ményét és örök tanításait mélyebben szeretné
megismerni. Mivel a bencés fordító neve eddig
nem volt ismert, ezért is szükséges itt megemlí
teni őt.

A személyes imádság témája a kereszténység
történetével együtt haladó aszketikus kérdésfel
tevés, keresvén a szüntelen imádság módját. A 4.
században született Evagriosz Pontikosz Prak
tikos című mondásgyűjteménye, majd pedig az
első századok sivatagi atyáinak tapasztalatait és
bölcsességét gyűjtötte egybe [oannes Cassianus
az 5. század elején. A későbbi nagy gyűjtemény,

az Apophiegmata Patrum, az Atyák mondásainak
gyűjteménye az 5. századtól gyűjtötte össze a ke
leti szerzetesség logionjait, a lelki életre vonatko
zó bölcs mondásait.

A Kis Filokália a keleti szerzetesatyák tanítá
sait tartalmazza az imádságról, különösen is a
belső imáról. A gyűjteményalapműnek számít

715

az ortodox lelki irodalomban, például A Zarán
dok elbeszélései is számos helyen utal rá, mely
nem régen jelent meg újra Korzenszky Richárd
OSB fordításában. A 18. század elején készült el
egy athoszi szerzetes, Nikodémosz révén. Az
addig összegyűlt keleti aszketikus irodalom
gyűjteménye, mely egyiptomi és görög atyák
tanításait fogja egybe. A cím: Filokalia, annyit je
lent, mint "a szépség szeretete", tudniillik a lel
ki szépségé. A művet görögül írták, de egyházi
szláv fordítása hamarosan elterjedt Oroszor
szágban. Mivel az orosz kereszténységre min
dig is jellemző volt az aszketikus és imádságos
szellem, ez a könyv az orosz lelkiség alapköny
ve lett. Elsősorban szerzeteseknek írták, de az
olvasni tudó hívők között is ismertté váltak
egyes részei, majd az egész mű. Sorra készültek
a másolatok, és Athosz kolostorállamának szer
zetesei révén elterjedt az egész Balkánon, s a 20.
század elejéig számos kiadást ért meg.

A könyv eredetileg 38 aszketikus író rnűvei

ből hoz idézeteket, akik szinte mind a görög
nyelvterülethez tartoztak. A Kis Filokália már cí
mében is jelzi, hogy válogatás az eredeti nagy
gyűjteményből:14 aszkéta szerzetes lelki tanítá
sainak válogatott könyve, például Egyiptomi
Szent Mak áriosz, Evagriosz Pontikosz, Remete
Márk, Ninivei Izsák, Lépcsős János, Uj Teoló
gus Simon, Sinai Szent Gergely és hasonló ne
ves szerzetesek szövegeit tartalmazza. Ez a ki
sebb gyűjtemény terjedt el jobban Nyugaton,
számos fordításban.

A könyvben megtaláljuk Nikodémosz szer
zetes tollából az írók rövid bemutatását is, majd
pedig lelki tanításukat, mondásaikat. Számos
helyen hivatkoznak a Szentírásnak az imádság
ról szóló szakaszaira, melyeket aztán bővebben

is kifejtenek az írók. Szinte mindegyikük a ben
ső imádság útjairól, a hészükhia, azaz az Isten
ben való elmerülés módjáról tanítanak, írásaik
útmutatóvá lettek a lelki tökéletesség megszer
zéséhez. Az olvasók a lelki életben való vezetés
hez haszn álták. sokáig szinte egyetlen útmuta
tóként.

Mégis, m íért van ma is aktualitása egy ilyen
aszketikus műnek? Ahogya maga megjelenésé
nek idején nagy lelki éhséget tudott csillapítani
a Filokália, úgy még ma is ezzel szolgál minket.
Nemcsak a keleti kereszténység egy régi
klasszikusát tarthatjuk a kezünkben: a sivatag
ban imádkozók századokat átívelő üzenete ez
számunkra. Mert az ember lényegében ugyanaz
a 21. században is, amikor rohanó életmódunk-



ból talán már csak a vágy marad meg az elcsen
desülésre és a mély lelkiség után. "Boldog az
értelem, amely zavartalanul imádkozik, s mind
jobban elragadja az Isten utáni izzó vágyako
zás" - tanítja a könyvben Evagriosz Pontikosz.
E könyv ékes bizonyítéka annak a lelki hagyo
mánynak, amelyet éppen ma kezdünk felfedez
ni, mint valami újat és rendkívülit. Orülhetünk
ennek a forrásnak, s annak, hogy ezt olvasva
nem kell másféle utakra tévednünk, hiszen a
kereszténységnek is megvannak a mélyen asz
ketikus és misztikus gyökerei, amint ez a mű is
bizonyítja. (Válogatta: Mathias Dietz SJ. Fordí
totta: Horváth Dori Tamás OSB. Aszöveget
gondozta Gyalog Viktória és Alder Mónika; Fi
losz Kiadó, Budapest, 2004)

MEDGYESSY L. EMMÁNUEL

PIERRE BLET SI: XII. PIUSZ ÉS A
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ A
VATIKÁN ARCHÍVUMAI ALAPJÁN

Amióta Rolf Hochhuth 1963-ban kiadta A hely
tartó című drámáját, újabb és újabb írások lát
nak napvilágot. melyek megpróbálják XII. Piusz
pápa második világháborús szerepét negatív
színben feltüntetni. Ilyen légből kapott vádak: a
pápa nuncius kora óta jó kapcsolatban és gya
kori levelezésben állt Hitlerrel, ezért - noha
mindenről tudott - nem volt hajlandó elítélni a
nácizmust, és így vétkes szemlélője volt hatmil
lió zsidó meggyilkolásának, sőt elrabolt zsidó
aranyért cserébe náci tiszteket menekített Dél
Amerikába. Elődje, az antiszemitizmus-ellenes
pápa körlevelet fogalmazott meg, melyet az új
Péter-utód eltüntetett a sűllyesztőben: mert el
sősorban a keresztényeket védelmezte, a zsidó
ság sorsa nem érdekelte.

E vádak megcáfolására készítette el VI. Pál
pápa megbízásából Pierre Blet jezsuita pro
fesszor és három társa 1965-82 között az Actes
et Documents du Sainte-Siege ralatifs ti la Seconde
Guerre mondiale című 12 kötetes dokumen
tumgyűjteményt,amelyben a Vatikáni Levéltár
második világháborúra vonatkozó dokumen
tumainak felhasználásával cáfolták meg a XII.
Piusz és a Vatikán ellen felhozott vádakat. Eb
ből a dokumentációs műből született meg
Pierre Blet atya könnyen érthető és olvasmá
nyos kötete.

.Pacellí pápát 1958. október 9-én bekövetke
zett halála másnapján csodáló és elismerő tisz
teletadások áradatával méltatták. Néhány évvel
később azonban egy sötét legenda hősévé vált,
mely szerint a háború alatt politikai számításból
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vagy kishitűségből érzéketlenül és csöndben
asszisztált az emberiség elleni bűntettekhez.

Ahhoz, hogyafikciótól visszatérjünk a valóság
hoz, a legendáktól a történelemhez, egyetlen
eszköz létezik: az eredeti okmányok tanulmá
nyozása" - írja a szerző könyve előszavában.

Ezt követően 12 fejezetben elevenedik meg előt

tünk a Szentszék diplomáciai tevékenysége
1939-1945 között.

Amikor 1939. március 2-án felhangzott a
Szent Péter bazilika erkélyéről az "Annuntio
vobis gaudium magnum: habemus papam!"
felkiáltás, a világban még béke volt. Két hét
múlva, a német csapatok prágai bevonulásával
azonban viharfelhőkgyülekeztek Európa felett,
annak ellenére, hogy az új egyházfő minden
tőle telhetőt megtett a béke megőrzése érdeké
ben. A felmerült vitás kérdések megoldására tá
mogatta egy konferencia összehívását az öt eu
rópai nagyhatalom (Francia-, Német-, Olasz- és
Lengyelország, valamint Anglia) között, terve
azonban az érintettek kedvezőtlen fogadtatása
miatt meghiúsult. A szentatya augusztus 24-én
este rádióbeszédében még egyszer felhívást in
tézett a nemzetekhez, egyrészt a tárgyalások
folytatására, másrészt a béke megőrzéseérdeké
ben, ám szavai most sem találtak meghallgatás
ra. Szeptember l-én Németország átlépte a len
gyel határt, s ezzel kezdetét vette a második
világháború. (XII. Piusz pápa Summi Pontifi
catus kezdetű enciklikája diszkrét, de egyértel
mű utalásokat tartalmazott a lengyelek sorsára
vonatkozóan. Későbbi beszédeiben is gyakran
kitért az ország helyzetére) A vatikáni diplomá
cia célja ebben a megváltozott politikai helyzet
ben is az volt, hogy elvezesse a népeket egy
mindenki számára tisztes béke megkötése felé,
továbbá, hogy enyhítse a háború okozta sebe
ket. Az 1941/42-es év során egyre hevesebbé
váltak a zsidókat ért atrocitások. Az európai és
amerikai izraelita közösségek vezetői segélyké
rést intéztek a Szentszékhez és annak képvise
lőihez a deportálással fenyegetett és ténylege
sen elhurcolt testvéreik érdekében. Az 1942-es
év karácsonyi üzenetében a pápa emlékeztette
az embereket azokra a százezrekre "akiket sem
milyen bűn nem terhel, és akiket csupán nem
zeti vagy faji hovatartozásuk miatt halálra vagy
fokozatos megsemmisítésre szántak" . A követ
kező év júniusában ismét azokról emlékezett
meg, akik "egyetlen bűn árnyéka nélkül kipusz
tulásra vannak kárhoztatva".

Azonban bármennyire is egyértelműek ezek
az utalások, sokaknak csalódást okoztak. Sze
rintük a pápának villámként kellett volna szór
nia az érintettek felé a nyilvános elítéléseket és
hangzatos nyilatkozatokat, melyek hatékony



eszközt jelentettek volna az erkölcsi rend meg
sértésével szemben. XII. Piusz - bár fontolgat
ta a nyilvános nyilatkozatok lehetőségét - vé
gül mégis a néma ténykedés mellett döntött.
Míg a nyilvánosság előtt látszólag hallgatott,
addig államtitkársága nunciusokkal és pápai
delegátusokkal voltak napi kapcsolatban, meg
parancsolván nekik, hogy járjanak közben az ál
lami vezetőknélés a püspöki karoknál segítség
nyújtási akció megszervezése érdekében. Ezek
hatékonyságát a zsidó szervezetek ismétlődő

köszönetnyilvánításai is elismerték a háború
alatt és után egyaránt. Például 1945-ben a Zsi
dó Világkongresszus tekintélyes pénzösszeg
gel fejezte ki elismerését a Vatikánnak, hiszen
erőfeszítéseinek eredményeként az Euró
pa-szerte megmentett zsidók száma a becslé
sek szerint hétszázezer körül mozgott. XII.
Piusz 1958-ban bekövetkezett halálakor Golda
Meir, Izrael állam külügyminisztere is megha
tó szavakkal búcsúzott tőle: "Korunk életét
gazdagította az a hang, amely a hétköznapi
konfliktusok zűrzavara fölött álló erkölcsi
igazságokat hirdette. Személyében a béke igaz
szolgáját gyászoljuk."

A pápa második világháborús szerepét köz
vetlen munkatársai és utódai is elismerő sza
vakkal értékelték. VI. Pál pápa 1975. március
2-án negyvenezer zarándok előtt a következő

ket mondta: "A Róma városát sújtó fájdalmas
helyzetekben XII. Piusz mindent megtett, ami
emberileg lehetséges volt, hogy megkímélje az
emberi életeket és könnyítsen a kimondhatatlan
gyötrelmeken, még akkor is, amikor az esemé
nyek olyan villámgyorsan követték egymást,
hogy nagylelkű kezdeményezéseit eleve meg
fosztották a siker bármiféle lehetőségétől."

Pierre Blet könyve jelentős mértékben hoz
zájárul ahhoz, hogy a sok vádaskodás ellenére
is tisztábban lássuk a Szentszék második világ
háborús tevékenységét. (Ford. Rezsőfi Judit; Uj
Ember, Budapest, 2003)

PETRÁS PÉTER

MARC MARTIN MÁRK: JÁRT UTAT
KÉTSZER JÁRJ!
Vallomások a magyartalanságomról

Kritikusi kutyaszorító írni erről a könyvről.

Legalábbis számomra. Mert érdekes, sőt kiváló
könyvről van szó, amely nem kisebb témával
foglalkozik, mint ami minden eszmélő embert
érdekel, amit mindenki átélt: hogyan legyünk
másmilyenek, mint a többiek, s hogyan, mi mó
don lehetünk/legyünk hitelesen önmagunk?
Nincs talán ember, tíz és huszonöt év kö!ött,
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akit ez a gondolat meg ne kísértett volna. Így
történt Martin Márkkal is, aki - francia lévén
- valójában Marc Martin. A névcsere magyará
zata, hogy bár franciának szűletett, s majd hu
szonegy éves koráig nem is igen tudott arról,
hogy magyar nyelv létezik, annyira beleszerel
mesedett ebbe a nyelvbe, hogy nem kisebbre
vállalkozott, minthogyanyanyelvet váltson. S
ezzel, ahogy kötete mottójában olvasható, való
ban fiatalos merészséggel pert indítson "a lehe
tetlen ellen". Aminek eredménye ez a szándé
kot mindenképpen fényesen igazoló magyarul
írt könyv. Ugyanakkor azonban, s ezért jelent
számomra kutyaszorítót Male Martin Márk
könyvéről írni, mert a magyar nyelv iránti sze
relem a másság másféle szerelmi megnyilvánu
lásával fonódik össze, amit a szerző a kötetét
bevezető, a hímméh és az őt megtévesztő orchi
dea kűlőnős nászáról szóló biológiai példázat
tól kezdve mindvégig "meleg"-en tart. Ezt nem
tudván kellő szinten és empátiával kezelni,
egyetlen megoldás kínálkozott: nem venni róla
tudomást, akkor sem, amikor, bár áttételesen, a
szerző a magyar nyelv iránti szerelméről, önfe
ledt egyesülési vágyáról ír áradó lelkesedéssel.
Ugyanakkor pedig amikor nyelvünk hangzás
világáról, magánhangzóink páratlanul gazdag
skálájáról ír, a "szeretlek" vagy a "világgá me
gyek" szót/szókapcsolatot elemzi, értelmezi
olyan nyelvi!filozófiai! érzelmi dimenziókat fel
mutató esszét produkál, amit mindenhol, ahol
magyaroknak vagy idegeneknek a magyar
nyelvről előadnak. mindenképpen fel kell (ene)
olvasni.

Miután megtudjuk. hogy különös döntését
követően, miszerint, hogy választott anyanyel
ve a magyar lesz, s hogy a könyv írásakor már
"több mint tíz terhességnyi idő óta" - hát nem
csodálatos így mérni az időt! - tanul magya
rul, néhány ilyenkor óhatatlanul felmerülő kér
désre próbál választ adni. Nevezetesen arra,
hogy "Miért pont a magyar a választott nyelv,
hogy számára milyen is (.. .) a magyar nyelv,
eleinte hogy ment a tanulás és hogy mi a ked
venc magyar szava?"

A válaszok: mert magyar szót kiejteni és hal
lani "szájizomkéjt és fülmámort okoz" is, s mert
felfedezte, hogy "ebben a Bábel-toronyban léte
zik egy igazán nekem való vadidegen nyelv,
ami csak rám vár, és mint tüzes nyíl, célba vette
nádtetejű szívemet". Mert "Telis-tele, hullámzó,
mélységes, Bő, tág, egyszerre rám és szűkre

szabott. Es nyílt, öblös, felsötétlő. Lázongó, jég
hideg, csüggeteg és nyers, anyaszült meztelen,
heves, veszélyes, szeszélyes. szenvedélyes, re
ménytelen, bizonytalan... sr Mert a számára leg
szebb szó, a "szeretlek", bár csak egyetlen szó,



"benne van minden. Szép sorban: ige, tárgy,
alany C,.) gyönyörűen, plasztikusan, ingerlően,

mégis szigorúan tagolva. Négy C,.) testrészből

áll, az igébó1 (pontosabban annak tövéböl), a
tárgyból (a te-ből l lesz), az alanyból (az én-ből

k lesz) és a negyedik, talán legszebb alkotó
elemből, a kötőhangból, amely harmonikusan
összeköti a te-t meg az én-t az igével, azaz a tet
tel és az érzéssel." Egy szó, amely nemcsak
hogya szerelemről szól, de kiejtése, a benne
levő hangok megformálása maga a szerelem,
amint ezt a szerző hangról hangra haladva
részletesen leírja.

Ehhez hasonló, nemcsak érzelmi, hanem lét
filozófiai elemzés az, amit a "világgá megyek"
szókapcsolatról mutat be: "Világba megyek, az
lenne a logikus, a kézenfekvő. De nem. Világgá.
Miért? Azzal, hogy elmegyek hazulról és buj
dosnom kell, mindjárt össze is vegyülnék a vi
lággal, és azzá válnék? Világba mentem, messze
úgynevezett hazámtól, saját magamtól, vagyis
pontosabban saját gyökereimtől, tehát világgá
lettem. Persze, egyfajta beavató útról, átvál
tozásról van itt szó. Azzal, hogy világgá leszek,
ha világgá megyek, mert el kell tünnöm a csalá
dom és honfitársaim szeme elől, egyúttal meg
szűnök annak lenni, amivé csak a születésem
önkényes véletlenje folytán váltam." Marc
Martin úgy ment világgá, hogy (anyalnyelvet
váltott: Martin Márk lett. (Alexandra Kiadó,
Pécs, 2004)

GEROLD LÁSZLÓ

KJELL ASKILDSEN:
A THESSZALONIKI KUTYÁK

Kjell Askildsen nevével a magyar olvasó az idei
könyvfesztiválra megjelent A thesszaloniki ku
tyák című novelláskötet révén ismerkedhetett
meg. A hazájában a "minimálpróza mesteré
nek" tekintett norvég szerző 1992-ben a legran
gosabb skandináv irodalmi elismerésben része
sült: megkapta az Északi Irodalmi Díjat.

A Thomas F. utolsó feljegyzései a nagyközönség
számára című novellafüzér alkotja a kötet első

nagy egységét; a későbbi novellák - tematiká
jukat és hangnemüket illetően - akár annak
folytatásának is tekinthetők. Askildsen "hősei"

magukra maradt vagy megfáradt párkapcsolat
ban, páros magányban tébláboló idős emberek.
Az öregség és a magány - e két kulcsszó köré
szerveződnek a történetek.

Kitágult, néma, eseménytelen jelen e novellák
ideje, amelyben minden, ami mégis eseménynek
számít, a múlttal való kapcsolatában válik jelen
tőssé. "Van elég időm, az idő az egyetlen, ami-
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ben tobzódom" - mondja Thomas E, aki fele
sége halála után leltárszerűen számba veszi
még megmaradt kapcsolatait. A számvetés so
rán egy fáradt, türelmetlen, ám az emberek
megértő közelségére vágyó öregember képe
rajzolódik ki. "A lét törvényszerűségeire" hi
vatkozva kiüríti a lakást: "rengete~ hely lett,
több, mint amire szükségem volt. Es ami üres,
a~ üres." Aztán mintegy szükségszerűségként:

"Ugyhogy széthasogattam néhány szekrényt."
Fia, Carl felháborodik; apja szenvtelen hangjá
ban, a múlt tárgyaitól való szabadulni vágyá
sában nem észleli a fájdalmat, érzéketlenség
ként értelmezi azt. "Csak az örök dolgok
maradandók" - magyarázza az apa, de Carl
nem érti, összetéveszti az érzelmeket az érzel
gősséggel, számára az emlék csak tárgyakban
élhet tovább (Carl). Az egymás iránti meg nem
értés kölcsönös, nem szándék függvénye, min
denki tehetetlenül szenved magáníylzárkájá
ban, a kitörési kísérletek rendre kudarcba ful
lad nak. A rokoni, a szülá-gyermek-testvér
kapcsolatok kiürültek, az egy családhoz való
tartozáson kívül semmi nem köti össze őket,

legkevésbé a közös gondolatok. Fájdalmas pél
dázata mindennek a Maria című novella törté
nete is: itt is értetlenül áll egymással szemben
két ember, apa és lánya, s már nem elég a vala
mikori szeretet emléke. Maria vállalt magánya
sem bátor elhatározás eredménye, hanem sér
tődöttség a világgal szemben: az (egyébként
egyáltalán nem) tolakodó férfiakat elriasztan
dó jegygyűrűt hord. Bebiztosítja magát társ el
len. Az élet ellen. Hiszen életvezetési reformja
éppen a lényeget kerüli el, s így sekélyesedik
felületes és groteszk tüneti kezeléssé.

A végső (és lényeges) kérdésekrőlcsak eufe
misztikusan képes a ma embere szólni. A beteg
öregember a képmutatók ellen fakad ki, s eb
ben sorstársai némelyike - például M. asz
szony - igencsak egyetért: ,,»Szóval nem akar
aggmenházba menni. Pedig nagyon jól tudja,
hogy már nem aggmenháznak hívják, hanem
öregek otthonának.« Ezen mindketten jót ne
vettünk, majdhogynem emelkedett volt a han
gulat, nagy öröm elmés emberrel találkozni."
(M. asszony)

Krapp az emlékeit Beckett Az utolsó tekercs
című drámájában magnószalagon őrzi, a jelent
a múlt előhívhatóságaigazolja, az tölti ki: való
jában csak a jelenben megjelenített múlt létezik.
Askildsen írásaiban hasonlóképpen folytonos
időutazás történik: a nevek hívószavával egy
egy történet villan fel, találkozások, amelyek
csődöt mondanak a közhelyessé vált kommuni
káció miatt, vagy amelyek éppen a' szótlanság
vagy szófukarság révén válhatnak valódivá



(Atyavilág!). "Minden újabb találkozás csak nö
veli a magányom" - mondja Storm professzor,
s az elszigeteltség e megfogalmazása és a sors
közösség felismerése valóban eseménnyé avatja
a futó találkozást.

A megjelenített alakok hitelességét biztosítja,
hogy az idős ember türelmetlenségét, intoleran
ciáját, dühös megvetését az őt körülvevőkkel

szemben nem leplezi az író (nincs elfogultság a
megértettség reményében): önmagát éppoly
szigorúan vizsgálja, mint környezetét. Éleslátá
sa könyörtelen. "Hát ez aztán nem neked való"
- gondolja magában gonoszul a kispolgár öcs
olvasnivalójának (Broch: Esch avagy az anarchia)
láttán. Mégis igaza van: Daniel a viharban nem
látja meg aszépséget, pragmatizmusa csak a
károkozó időjárási jelenséget képes észlelni.
(Elisabeth)

A magány elviselhetetlenségét tekintve a
párkapcsolatban élők sorsa sem biztatóbb 
páros magányukat csak súlyosbítja, hogy az
összetartozást már csupán kényszerű egymás
rautaltságnak érzik. A kapcsolatok csendjének
meghittségét a közőny és az unalom csendje
váltja fel. A címadó elbeszélés, A thesszaloniki
kutyák házaspárja szenved kapcsolatuk elseké
lyesedésétől, mindketten kétségbeesetten pró
bálnak jelezni egymásnak, de bujkálós játékuk
önnön érzelmeik elől való rejtőzködéssé válik, s
az egymáshoz vezető utat már nem lelik meg:
hogy végképp vagy sem, nyitott kérdés marad:
a bizakodáson ("Rosszban vagyunk? - Nem.")
ismét a kétely kerekedik felül, s ez adja meg az
elbeszélés végkicsengését is: "Igen, mondta,
hinnem kell." A múltat nem a közösen megélt
élmények (szerelmük), hanem valami rajtuk kí
vül álló történés (a párosodó kutyák látványa)
felidézése eleveníti fel, amely természetessége
és ösztönössége mellett mindig groteszk is,
mintegy karikírozva a (testi) szerelmet, vagy
legalábbis azt, ami mindabból a két ember em
lékezetében megmaradt.

Askildsen szófukar, szemérmes író. Ténysze
rűen, szinte dühösen fogalmazza meg, amiről

körmönfontan és tapintatosan illik beszélni.
Egyes szám első személyben szól a novellák
többségében: közösséget vállal alakjai sorsával.
Mondatai rövidek, olykor töredezettek. Kerüli a
jelzők használatát: nem azt írja le a dolgokról,
hogy milyenek, hanem hogy vannak. Nem
pesszimista és nem optimista: (ön)iróniája és fa
nyar humora hitelessé teszi derűs és bölcs élet
szemléletét. (Vál. és ford. Pap Vera-Agnes;
Noran, Budapest, 2004)
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A TŰZ JEGYÉBEN
Molnár László festményei a Galéria
'13-ban

Mi a festmény: anyag vagy szellem, netán a ket
tő együttesen? Egy érzelemvilág kivetülése,
melyben a szín és forma által megjelenített alak
zatok a lélek b6lyái is egyben? Ha a művész a
dolgok belső igazságát fejezi ki, mint személy,
mint Isten által mozgatott médium. eljuthat-e
ezzel a cselekedettel ama vágyott körön belüli
terrénumra, amelyen már csak - akár Rubljov
lélektisztító ikonjain - a fény sugárzik? A kép
zelet, mert etikus művész mozgatja, "növéster
vében" túlmutathat-e a valóságon? S ha igen,
mert szolgája a kéz, miként rögzül eme szellemi
kaland a műtárgyon?

Nem tudom, hogy ezeket a kérdéseket Mol
nár László sűrűn föltette-e magában? Ama
klasszikus előéletét ismerve - amelyben filozó
fia, művészet, humánum volt a szentháromság
-, minden bizonnyal. Hiszen ő is gyakorta
megfordult a legendás Zuglói Körben; sőt

Hamvas Bélát is hallgatta. Ez az alapozó idő

szak, bármilyen szakaszosan történt is az önépf
tés, mindmáig érezteti a hatását. Jóllehet búvó
patakszerűen, de ott munkál az életműben.

Lehet, hogy Molnár Lászlónak az évtizedek
alatt voltak jól jellemezhető, karakteres korsza
kai - hogyne lettek volna, hiszen a művész egy
kevésbé látványos, de annál intenzívebb érési
folyamat eredményeképp jutott el a figura
litástól az alakrajzot (is) őrző absztrakcióig -,
ám a mostani korszaka különleges jelentőséggel

bír. Mítoszokon kívüli - talán csak a vallással
érintkező - "mitológiája" talált magának egy
szent "tárgyat", a tüzet, s a művész a képíró
bölcseimével ezt a szakralizálódó nyugtalan
ság-jelképet vitte föl vásznaira. Abban a hitben,
hogy a Hérakleitosz szerinti kozmosz - amely
be ő, a festőművész a nyugtalan éjszakák lefoj
tott izzását: örök kétkedését lopta bele - min
denkinek ugyanazt fogja jelenteni: "nem alkotta
sem isten, sem ember, hanem volt mindig és
van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mér
tékre és kialszik mértékre".

Ám a festmény - Molnár esetében a tárggyá
vált szellem, amelyben az én szakralizálódott 
sosem folyamat (noha a "senkiföldjén" való la
kozás stációi föltűnnek rajta), hanem rögzített
pillanat. Egy, észérvekkel nehezen megmagya
rázható révület teljessége. Azonban ez sem
ilyen egyszerű. Látszólag valamiféle ősztőnsze

rű robbanás irányítja az ecsetet, a személyesség
nek külön is hangsúlyt adva, valójában a min
dent átható expresszív indulat bizonyos
határok közé szorul. A térsűrítés problémája -



ezeken a festményeken nincsen levegő - festői

módon van megoldva, s ezáltal szinte kazetta
gyanánt viselkednek az egymással szomszédos
absztrakt vagy a figurát egészen az alaknélküli
ségig elnyújtó formák. (Az ilyesfajta lehatárolt
ság nem akadálya annak, hogy mögéjük érzés
tömegeket képzeljünk.) Molnár Lászlót az
különbözteti meg az újexpresszionistáktól 
bár az expresszív szín- és forma kezelés révén
többé-kevésbé rokonok -, hogy számtalan fest
ményén a gesztusértékű tűznyelv-foltokat kö
rülzárja. Különös zárvány - pontosabban: zár
ványsor - képződik így, melyben az aktív
foltok (szérúrajzos kontúrja az egész kép szer
kezetére kihat.

A Galéria '13 falain körbepillantva jól látni
(mindegyik kép az utóbbi három-négy év ter
méke), hogy a cím szerinti tematika, vagyis A
tűz jegyében áthangolt világ az önkifejezés gyö
nyörén túl micsoda szenvedést takar. Ez nem
csupán a modern festő világfájdalma, hanem az
úton levés - az alkotás - gyötrelme. Végeérhe
tetlen küzdelem zajlik itt a megfesthetetlen meg
festésért: a szüntelen átváltozások képezte idő

és téralakzatok - akár egy barokk oltárkép
test-angyal allúziójával, akár Dubuffet földké
reg (szikkadt táj) képének igézetében - úgy ha
tározzák meg a struktúrát, hogy a jól fölismer
hető ábrázolat és a nonfigurativitásában is
alakokat rejtő-bújtató természeti látkép egyide
jűleg szakralizálódik. Az angyali szférák leve
gőtlen hűvösében megcsillanó, szűrkéskék-fe

hérjeiben ugyancsak fénylő vásznakat szemlél
ve az is kivételes élményt kaphat, aki a tölcsé
rek, pászmák, "tektonikus" ruharedőkkompo
zíciős rendjén belül csak a látvány kellemére
koncentrál.

Ám aki előtt fölfeslik a kárpit - talán juta
lomként, mert volt türelme a szemmel való ka
landozáshoz -, az különleges élmény részese
lehet. Nem a káprázat révén, hanem a kápráza
tos rejtezés által - paradox - egyre jobban ki
bomló, a földpántok szoritásét maga mögött ha
gyó test útját követve. Utját a föltámadáshoz?
Mert az oltárképnek is elmenő vagy szerkezeté
ben ólomüvegablakot sugalló Triptichon - fehér
(2000) középkorias aurája, test·, fej-, fény- és
textilzuhataga bibliai történetet bújtat: Krisztus
keresztről való levételét, anyja, Mária jelenlété
ben. A megcsavart corpus (Molnár más képein is
él ezzel a szerkezetet feszítő, s a centripetális
erő révén feszültséget keltő fogással) az egyik
tábla síkjából átlósan átlóg a másikba, s ezzel a
hosszan kanyargó jelenléttel szervezi a teret. Az
alakrajz mozgalmasságát látva, azt is mondhat
nám: a nyüzsgő létet, melyet a bámuló fejek sű-
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rusege tesz még érdekesebbé. A kiforgatott
testrész meg drámaivá (jobb oldali tábla).

A rendezésnek köszönhetően ezzel a nagy
hatású olaj-vászonnal egy szintén jelentős fest
mény került szembe: Triptichon - Jákob harca az
angyallal (2003). Hogy Molnár László az egy
másra torlódó sötét fények villódzásának meg
jelenítésében szintén mester, azt az 1998-as,
Szinyei Szalon-beli kiállításán szereplő ké
kes-szürke, acélhideg Grisaille (1995) című ké
pével meggyőzően tudatosította. Itteni új műve
ehhez újabb adalékkal szolgál: ha a két szélső

rész jobbára nonfiguratív (vagy afelé hajló)
alakrajzot mutató sötétjébe, kékes fekete színvi
lágába a középső tábla fehéres szürkéje bevilá
gít, egyúttal Jákob mint élő fénykard küzdelmé
nek drámaisága is hangot kap.

A triptichonok, noha a tűz jegyét csak rejtve
hordozzák, meghatározzák az egész tárlat arcu
latát. Különösen a Jákob-történetre nyílik érzé
keny rálátás, hiszen az olajkép előtti ajtókivágat
jobb és baloldalán - növelve a hátsó sík drá
mai cselekménye és az azt "keretező" lángolás
mint barnás-vöröses színorgia kontrasztját - a
Tűz - Fény Il. (2002) és a Tűz - Fény III. (2002)
foglal helyet. Molnár szenzitív "tűz-élménye"

mindkét képen kilép a síkból: a meggyűrt, kép
re applikált vászon, illetve a dróthálóra ragasz
tott papír plasztikája, mert mélységben is elto
lódik a színvilág, csak növeli a gesztusok
elevenségét. A Tűz - Fény Il. motívumainak rej
tezettségét tekintve is remekmű. Egyszerre kelti
a megfeszítettség és a kereszthalál döbbenetét
- egymásba tűnő alakzatai éppúgy revelálhat
ják egy anatómiai test sokszínűségét, mint vala
mely más (felhő-, fatörzs-, táj- vagy természeti
tünemény) fantom jelenlétét -, ugyanakkor az
absztrakciós torzítás folytán is kivehető mitoló
giai fej, úgyis mint a világegészt felügyelő szel
lem fontosságára figyelmeztet. Szépségben hoz
záfoghatót talán csak a Tűz fehérben (2003)
applikációs formarendszere és - megintcsak
egy friss remeklés - a nagy méretű Kékben
(2003) ezer rétegű, csaknem érzéki színvilága ad.

A keretet is átütő formalelemények, amorf
alakzataikkal, érdekesek - az Inferno (2000)
tűzszirmot formázó testparadicsoma egyenesen
barokk oltárkép hatását kelti -, de sokkal fi
gyelemre méltóbbak a kísérletező azon áthaladá
sai,amelyek nem a fizikai valóságot (formát) tö
rik szét, hanem valaminő benső igényt
elégítenek ki. A lepel (2002) síkján a főmotívum

tól elkülönülő nagy fehér (géz)foltok egy újfajta
képszerkezet kialakítására is ösztönözhetnek.
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