
földi reménységnek az a perspektívája, amelyet
a marxizmus mutat. A marxizmus evilági bol
dogulást ígérő eszméi és a kereszténység túlvi
lágra orientáló szemlélete meróben ellentétesek,
de a világban élő keresztény ember köteles min
den tőle telhetőt megtenni a szegénység, az
egyenlőtlenség és az erőszak ellen. A marxisták
mégis úgy vélik, hogya túlvilági perspektíva
voltaképp áltatás, "a vallás a nép ópiuma" . Per
sze földi paradicsom sem létezik, s a keresz
ténység a lét egészen más dimenziójában mun
kálkodik, mint a marxizmus. "az egyház valódi
haladása az, amikor a fogoly lelkek a keresztség
által megszabadulnak. az Oltáriszentség pedig
kiterjeszti Isten dicsőségét (... ) ennek a történe
lemnek a szentek az igazi főszereplői."

Jean Daniélou művének alapvető mondani
valója szerint a megszentelt történelem kovásza
a reménység. Emelkedett végszavának tanulsá
ga napjainkban is időszerű: "A reménynek a vi
lág és az emberiség teljes sorsa a tárgya. Azt
mondhatjuk, hogya századok folyamán a
kereszténység olykor hajlamos volt kizárólagos
fontosságot tulajdonítani az egyedi lélek sorsá
nak. Az egyedi ítélet elhomályosította az ál
talános ítéletet. Akkor adhatjuk vissza a ke
reszténységnek a valódi mélységét, ha nem
korlátozzuk a személyes üdvösség miatti ag
godalomra, hanem hívásnak tekintjük arra,
hogya világ üdvözülésén munkálkodjunk, s
hogy önmagunkat elkötelezzük az üdvösség
történetben."

Párizs érsekét. Jean-Marie Lustiger bíborost,
akiről Békés Enikő írt monográfiát, bízvást ne
vezhetjűk reményt adó, bizakodást sugárzó sze
mélyiségnek. Az ő élettörténete voltaképp napja
ink egyháztörténetének fejezete, egyben annak
bizonyítéka, hogy hit és ráció szerenesés ember
ben egymás erősítői és kiteljesítői. A bíboros ki
vételes megbecsültségnek örvend világi körök
ben is, mert a francia társadalomnak nem lehet
fontos kérdése, melyben ne nyilatkozna meg.
Nyitott személyiség, párbeszédre való készsége
és hajlandósága legendás, ugyanakkor makacsul
ragaszkodik a keresztény hagyományok tiszte
letben tartásáért és érintetlenségéért. Világjelen
ség a terrorizmus, többször is elítélte; szemünk
láttára kerülnek válságba a családok, ő védel
mükre kelt, felemelte szavát a válás, a fogamzás
gátlás, a homoszexualitás és az abortusz ellen.
Tekintélyét, közéleti súlyát sosem használta ki a
napi politikában: nem kampányolt, a remény
embereként hitt abban, hogy Isten kegyelme,
amelyért újra meg újra fohászkodott, jótékony
irányba vezérli a még oly szenvedélyes küzdel
meket. Amikor a szélsőjobboldali Le Pen Máté
apostol szavait idézte, a bíboros kommünikében
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körvonalazta álláspontját: "A keresztények és
az egyház visszautasítják, hogy a választási vi
ták szolgálatában visszaéljenek vallásos érzel
meikkel, kiforgassák vallási jelképeik értelmét."

Megnyilatkozásai és szentbeszédei is az Is
tenbe vetett reménységünkről és a kegyelem
megszerzésének módjáról szólnak. Gyakran
mosolyogva, derűsen szól a Notre Dame-ot zsú
folásig megtöltő hívekhez, akiket szavai halla
tán bizakodás tölt el. Közmegbecsültségének az
is bizonyítéka, hogy tagjai közé választotta a
Francia Akadémia, s ő e gesztust úgy értelmez
te, hogy egyházának szólt.

Lustiger bíboros életregénye a francia katolikus
egyház öntudatra ébredésének lelki gazdagodá
sának regénye. Bizakodással, élvezettel olvas
hatjuk. egy nagy személyiséggel szembesülve.
("Hittem, ezért beszéltem." PaulPoupard btboroseal
beszélget Járai Judit; Jean Daniélou: A történelem
misztériuma; Békés Enikő: A biooros. Kairosz
Kiadó, Budapest, 2004, 2006, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

ARANY ÁBÉCÉ
Selyem Zsuzsa: 9 kiló. Történet a 119.
zsoltárra

Az irodalmárként már kétségtelen rangra szert
tett Selyem Zsuzsa regénye - amint az alcím is
jelzi - a 119. zsoltár szerkezeti-tematikus to
vábbírása, parafrázisa s talán provokációja (ez a
fülszöveg kifejezése).

Az ismeretlen szerzőségű ószövetségi textus
az isteni törvények dicséretét s az azokhoz iga
zodás vágyát szölaltatja meg. "B9ldogok, a kik
nek útjok feddhetetlen, a kik az Ur törvényében
járnak" - veszi kezdetét a zsoltár (119,1); a zár
lat pedig a bizakodó kétségbeesés hangján mond
hatja: "Tévelygek, mint valami elveszett juh: ke
resd meg a te szolgádat; mert a te parancsolatai
dat nem felejtettem el!" (119,176) A 9 kiló, ha jól
olvassuk, éppen arról ad számot: mi történik
akkor, ha a (szakrális és/vagy társadalmi
és/vagy lelkiismereti stb.) törvények érvénye
gyengül, ha a mérték szándékos vagy akaratlan
elvétése/elvetése határozza meg a saját sorsuk
ban is csak botladozók létét. Ha a "Van irgal
mas titok, és van irgalmatlan titok." (67.) belátá
sában osztozni talán igen, de e közösséget
tudatosan és felelősen megélni már képtelenek
a titkokat rejtők s titkokat fürkészők.

A regénybeli történet fő cselekményszála két
fiatal baráti-szerelmi viszonyának alakulása,
valamikor a kilencvenes években. (Természete
sen a mellékszálak sem mellékesek: a barátok és
családtagok sorstraumái. a kisebbségi lét dilem-



mái, Európa keleti és nyugati felének kommu
nikációs zavarai vagy az európai arab és zsidó
identitás kérdései a magánéleti válságsorozat
hatásos és hiteles társadalmi-történelmi közegét
adják.) A húsz éves, szatmári fiú, Dani és a
nála valamennyivel idősebb, kolozsvári Anja
kapcsolatának erkölcsi és önismereti kontrollt
nélkülöző formálódását a regényszöveg pró
zapoétikai megformáltsága hatásos esztétikai
módszerességgel közvetíti. Posztmodern gesz
tusokról beszélhetünk, melyek közül a legfon
tosabbaknak a következőket érezzük: 1. A re
gény egy kánoni szöveg radikális újraírását,
újraértését kísérli meg. 2. A művön szaggatott,
töredékes epikai beszédmód vonul végig (jel
lemzően zárójeles fejezetcímekkel). 3. Műfajok

és szövegtípusok (próza- és versszövegek, pár
beszédek/ monológok, elbeszélő/leíró szóla
mok) váltják egymást, olykor egyetlen fejezeten
belül is. 4. A textuális széttartást a stiláris
többneműség is erősíti (a beszélt nyelv vulgáris
regisztereitől az irodalmi kifejezésmódon át a
tudományos-filozófiai beszédmodorig), 5. A
szöveg aránylag sok jelölt (s vélhetőert több je
löletlen) vendégszöveget hoz játékba. 6. A
narrátorváltások s az azokkal járó nézőpont

módosulások ugyancsak a problémátlanul elbe
szélhető, követhető logikájú történet ábrándja
ellen hatnak. 7. A valós helyszínek (Kolozsvár,
Szatmár, Budapest, Frankfurt, Stuttgart, Tátra)
közti narrációs ugrások is jól illeszkednek e
rend ellen épülő rendbe. 8. Mindezekkel össze
függésben az időrend klasszikus biztonsága is
elvész - ha jól értjük például, a történet végé
ről a legelső fejezet számol be.

Szerelem és szentség egymásra olvashatósá
ga, ha csak a középkori misztikus hagyomá
nyokra gondolunk is, nem szorul különösebb
magyarázatra. (Simone Weil, a kérdést megfor
dítva/ egyenesen úgy fogalmazott: " ... tévedés a
misztikusok szemére vetni, hogya szerelmesek
nyelvezetét használják. Valójában egyedül ők a
szerelmes szavak legitim birtokosai. Mások
csak kölcsönveszik azokat.") A magasabb rend
felé elzárt/elzárkózó életek (elsősorban Anja és
Dani) egymásra találása s egymást elvesztése itt
mindenesetre azt eredményezi, hogy a zsoltár
parafrázis irodalmi fogásában kódolt szakrális
többlettől nemcsak a szereplők, de az olvasó is
elesik. Amihez két megjegyzés kívánkozik.
Egyrészt a szakrális mint a magasabb rend neve
sítése befogadói érzékenységtőlfüggően helyet
tesíthető más fogalmakkal (érzelmi, erkölcsi,
lelki, lelkiismereti stb.): másrészt a többlet hiá
nya - épp hiány voltával - mégiscsak a több
letre vall rá, s hiányként részesíthet a hiányzó
tapasztalatában...
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"Isten igéjének dicsősége. (Arany ábécének
is neveztetik, mível :a héberben versei nyol
czanként egyforma betűvel kezdődnek ábécé
rendben)" - áll a Káreli-féle fordításban a 119.
zsoltárról. Selyem Zsuzsa regénye olvasatunk
ban az arany (az értékteliség) elsötétüléséről s
az ábécé (a rend) összezavarodásáról beszél.
(Ezen hihetőleg a könyvet formálisan lezáró is
teni l?] megnyilatkozás sem módosít számotte
vően: "Vagyok, aki vagyok." [246.)) Jellemző

nek találhatjuk, hogya kilences szám, mely
lehetne szakrális jelölő, de a gyermekvárás ide
jének jelzeteként is jelképiesen lényegülhetne
át, a szöveg valóságában, a mű első oldalán
mindközönségesen a testi gyarapodás (s az élet
és szemléletmódváltás) jelzőszámául szolgál
("Szedtem magamra kilenc kilót." [5.)). Veszte
gelni a távlattalan létben; rosszul dönteni vagy
vétkesen elmulasztani a döntést; keresni és nem
találni, vagy a keresést sem kezdeni el; egyszer
re bűnösként s áldozatként válni kiszolgáltatot
tá - a saját sorsnak: a 9 kilóe magatartás követ
kezményeit gondolja végig, a következtetéseket
az olvasóra bízva. (Hangulati és világképi pél
daként utalunk csak két, ma még alig fölmérhe
tő jelentőségű alkotásra: Bartis Attila A nyuga
lom című regényére és Aiegauf Benedek
Rengeteg című filmjére.) Mindeközben - ki tud
ja/ kényszeredett vigaszként-e vagy bölcs bizta
tásként - a mű 169. lapján a kortárs magyar
irodalom egyik legfontosabb mondata viszi
színre magát: "Az emberek képesek a könyvek
ben is embereket keresni." (Koin6nia ["Eneklő

Borz"], Kolozsvár, 2006)

HALMAJ TAMÁS

HISZEM, HA NEM LÁTOM
Barnás Ferenc: A kilencedik

Aki a történetet elmondja, a kilencedik gyer
mek. Az ő szemszögéből látunk rá egy nyomor
ban élő sokgyermekes család mindennapjaira.
Barnás regénye a gondolatok, élmények össze
függéseinek eredeti ábrázolásával valóságos
élethelyzetet mutat be, anélkül, hogy érzelmes
sé tenné, vagy szikár tárgyilagossággal beszélné
el hősei életét.

A kisfiú nem mondja azt, hogy az ő helyze
tük milyen rossz és elviselhetetlen, de elmondja,
hogy az adott körülményeik közt is élnek vala
hogy/ s ezt hogyan teszik. Persze az apa sokszor
hangsúlyozza, hogy milyen fontos a munka,
hogy folyamatosan kell végezni, és panaszkodik,
hogy javarészt ő vállal, és néha igen agresszív,
de mindezek ellensúlyozásaképp a jövő majd
kárpótol. Az a jövő, ami már-már megérkezni


