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Irodalomtörténész

tennivalónak, amit az utóbbi esztendőkben megismertem, ami
feladatként a vállamra (egyre öregebb vállamra) nehezült?

A "lélek nyugalmát", azt hiszem, akkor lehet megszerezni, ha
az embert magát is környezetének békéje veszi körül, vagy ha
függetleníteni tudja magát a külső világ békétlenségeitől. Egy
védelmező kis közösség, például a család vagy egy biztos baráti
kör, illetve a szerzetesi fegyelemben végzett műhelymunka, egy
irodalomtörténész számára például egy nagy, összefoglaló mo
nográfia elkészítése lehet a benső béke és boldogság záloga. Er
ről én valószínűleg lemondtam akkor, amidőn szerepet vállaltam
ebben a viharzó magyar közéletben, a kisebbségi magyar közös
ségek szolgálatában, ugyanakkor nem kívántam elhelyezkedni a
politika világában, és elhárítottam azt a személyes védettséget és
nyugalmat, amit a feltétlen elkötelezettség státusa és érzése, a
nyájon belül lévők biztonságtudata adni képes. Független köz
életi értelmiségi szerettem volna maradni, és ma talán ez a leg
nehezebb státus Magyarországon.

Ezért aztán vállalnom kellett a napi küzdelmeket, és igen, a
belső békétlenséget is. Október 23-án írom ezeket a személyes
jegyzeteket, és két hónappal vagyunk Karácsony előtt. Október
23-án nem tudom nem felidézni azokat a viszályokat, amelyeket
az ünnepen mindig is tapasztalnom kellett (és gondolom, most
is tapasztalni fogok), és Karácsony előtt nem tudom elfojtani
magamban a reményt: nemsokára ott fogunk állni a feldíszített
karácsonyfa gyertyái előtt, és talán kissé hamis dallammal, de
megszólal ajkunkon és mindenképpen tisztán megszólal ben
nünk a "Mennyből az angyal". Két kedves költőmet szeretném
idézni végezetül. József Attila írta: "A harcot, amelyet őseink vív
tak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre közös dolgainkat, /
ez a mi munkánk, és nem is kevés." És Radnóti: "Mert egyszer béke
lesz. / Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!"

Harc az édenért
A gyermekség a bűntelenség szinonimája is lehet. Tanúi voltunk
és vagyunk annak a fájdalmas folyamatnak, amint az ember saját
elhatározásából vagy a körülmények nyomása miatt elveszítette
bűntelenségét, abban a meggyőződésben, hogy saját erejével is
elérheti a csillagokat. Antoine de Saint-Exupéry Éjszakai repü
lésében a viharoktól dobált Fabien a felhők között megpillantja a
tiszta égboltot, csillagokkal kiverve. Tudja, ha arra kormányozza
gépét, az a végzete. Mégis elindul, s mi sejtjük, hogy beteljesedik
a végzete.

A gyerekek, a tisztaszívűek a földet, annak csodáit szemlélik.
Ezért látnak többet a felnőtteknél. Az ő perspektívájukból a "lent"
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érdekes, s csak az évek múlásával figyelnek "fölfelé", csábító, de
gyakran csalóka távlatokba.

A művészek mintha megérezték volna a racionalizmus korlá
tait. Ezt jelezte a szürrealizmus, de még inkább a gyermekség
feltámadó kultusza, amely a tisztaság, bűntelenség iránt táplált
vágyakozást bizonyította. A gyermekség birodalma csodás lehe
tőségeket ígért, nem véletlenül vágyott visszatalálni Alain-Four
nier hőse az ismeretlen birtokra, s az sem volt a véletlennek kö
szönhető, hogya húszas-harmincas években ez a regény egészen
kivételes vonzást gyakorolt a magyar irodalomra is, amelyben a
hétköznapokból a csodák felé tájékozódtak a művészek. (Szerb
Antalnak Hétköznapok és csodák címmel jelent meg kötete.)

A gyermeki tisztaság iránt táplált különleges vonzódásnak
engedve gyűjtötte maga köré a szeretethiányban szenvedő gye
rekeket Philemon Bigua, Supervielle A gyermekrabló című regé
nyének hőse. Vállalkozása végül sikertelen marad, ami azt bizo
nyítja, hogyagyermekidőt nem lehet visszaperelni a sorstól,
csak a lelkiségének megőrzésére van esélyünk. De csak azoknak
adatik meg e lehetőség, akik nyitottak a csodák befogadására. A
csodák olykor egészen apró dolgok, de teljesen átalakítják a lé
lek belvilágát. A legendás "kis herceg" oktatja erre a pénzem
bert, aki korunk egyfajta típusának jelképe. A csillagokról, az
égen látható milliónyi "kis apró izéről" beszélgetnek:

- Légy? - ez a kis herceg kérdése.
- Dehogy, kis fénylő valamik.
- Méhek?
- Dehogy. Apró, aranyos izék, amelyek álmodozásra késztetik a sem-

mittevó'ket. De én komoly ember vagyok! Nekem nincs időm álmodozni.
- Ó, csillagok!
- Az, az, csillagok.
- És mit csinálsz ötszázmillió csillaggal?
- Ötszázegymilliá-hatszázhuszonkétezer-hétszázharminceggyel. Én ko-

moly ember vagyok. Én pontos ember vagyok.
- És mit csinálsz ezekkel a csillagokkal?
- Mit csinálok velük?
- Igen.
- Semmit. Tulajdonomat alkotják.
- A csillagok a te tulajdonodat alkotják?
- Igen.
- De hát én találkoztam egy királlyal ...
- A királyoknak nem tulajdonai a csillagok. Ők uralkodnak rajtuk.

És ez egészen más.
- És mi hasznod van beló1e, hogya csillagok a te tulajdonodat al-

kotják?
- Az a hasznom, hogy gazdag vagyok.
- És mi hasznod, hogy gazdag vagy?
- Hogy további csillagokat vásárolhatok, ha valaki újabbakat talál.
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SZABÓ FERENC

Jezsuita szerzetes,
teológus

"A kis hercegnek meróven más elképzelései voltak a komoly dolgok
ról, mint a felnőtteknek." Ez a regény egyik ku1csmondata. Ha
nem leszünk olyanok, mint a gyermek, azaz nem emlékezünk
arra a jobb világra, ahonnan az erkö1cseinket kaptuk, nem
nyerhetjük el az üdvösséget. Ha csak arra törekszünk, hogy
újabb tulajdonokat szerezzünk, értelmetlenné és végső cél nélkü
livé válik életünk. A nagy Meaulnes, Az ismeretlen birtok végső

fejezetében sokáig kerengett a székesegyház körül. "Körös-körül
minden utca ide torkollott." Az életünk nagy kérdése végig me
gyünk-e hittel és gyermeki bizalommal ezeken az utcákon, vagy
a főútra, a pompázatosan megvilágított körutakra térve elkerül
jük-e a várakozó dómot. A regény utolsó mondata pedig ugyan
csak a helyesen felfogott élet jelképe: "És szinte láttam már,
amint éjnek évadján fogja a lányát, bebugyolálja a köpenyébe, és
vele' indul új és új kalandokra."

Az élet kalandjai felé haladva karunkon kell vinnünk a gyer
meket. Máskülönben eltévedünk.

A szív tiszta
~" "egyszerusege

Amikor "szívről" van szó, rögtön Szent Ágostonra, Pascaira és
Saint-Exupéryre gondolok. Ágoston a Vallomások elején ír a "nyug
talan szívről": Isten magának, magához (ad Te) teremtett bennünket,
és csak őbenne találjuk meg a békét, a boldogságot. Pascalnál a szív
(coeur), ellentétben az ésszel (raison), az isteni valóságot "megérző"
tehetségünk: Dieu sensible au coeur - a szívnek megvannak az érvei,
amelyekkel az okoskodó ész nem rendelkezik. És ismerjük
Saint-Exupéry szép gondolatát: "Jól csak a szívével lát az ember."

Franccis Varillon arról eszmélődve, hogy Istenben harmóniába
olvad a boldogság és a szenvedés, Bergson nyomán emlékeztet
arra, hogy az ész szétvagdalja a "szent valóságot": a sürgősség, a
hasznosság, a szokás, az osztályozás stb. szempontjai szerint ele
mez, de a viviszekció után nem illeszti össze az elemeket; az éle
tet "látó" intuíció hiányzik. (A bergsoni intuíció megfelel a pascali
szívnek.) "Ebben a hideg fényben hogyan lehetne »érezni« az el
lentétek harmóniáját, amely átszövi a világot, és hogyan lehetne
»megsejtení« Istenben a szenvedés és a boldogság összhangját?
Nietzsche mondotta: »Magunkban kell hordoznunk a káoszt, hogy
képesek legyünk megszülni egy táncoló csillagot«. A költők

megszabadítják a szellemet a hamis világosságtól, kiragadják a
logikát a leegyszerűsítésekből, amelyek a racionalitás egy bizo
nyos síkján szükségesek ugyan, de a Lét Lényegéhez viszonyítva
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