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ANDRÉ LOUF: GYENGESÉG
ÉS KEGYELEM

Térdeplő, apja térdeit átfogó fiú és a rajta nyu g
vó, megbocsá tó kezek - ez a részlet kerü lt Rem
brandt A tékozló fiú hazat ér éseámű képéről André
Louf könyvének bori tójára . A könyv rnostan i,
második kiad ása nemcsak külsejében változott
az első kiad áshoz képest. A nagyon szép magyar
szöveg tovább finomodott az apró javítások kal,
komolyab b változ tatás pedig egy fejezetben tör
tént: az "accompag nement spi ritue l"-t lelkiveze
tés helyett új, André Louf koncepci ój ához hűsé

gese bb, az t nyelvileg is tud atosító kifejezéssel,
"s piri tuá lis k ís érés"-sel adja vissza a ford ító.

A kön yv sze líd és mégis határozott hangja
arra hív bennünket, hogy Istent kereső ember
ként újragondoljuk megszokott , olykor eltorzult
jelentésükben haszn ált sza vainkat, megr ögzött
vélekedéseinke t és illúzióinkat életünk értékei
ről és veszélyeiről. A megtérésre pé ldá u l átme
neti esemé nyként gondo lunk, ame ly a m últban,
ese tleg a jövőben tört én ik. Holott arra kapjuk
Istentől az időt, hogy minden pillanatban
döntést hozzunk mellette vagy ellene: a megté
rés mind ig a jelené és mindi g csak kezdődik. A
bálván yimád ást nem vesszük magu nkra. Azt
tartjuk, hogy ez a bűn csak Izrael népére vona t
kozik, akiknek könnyebb volt a szo mszédos né
pekéhez hason ló konkrét isteneket imádni,
mint a Kiszámíthatatlan t. Ped ig a bálván yim á
dásra va ló hajlam ot, akár egy betegség kóroko
zóját, mi is magunkban hordozzuk. Az aszké
zisnek sem találjuk helyes mód ját: gö rcsösen
erőltetjük, vagy ellenkezőleg, túl könnyen le
mondunk róla, mondv án, ez csak értelme tlen
emberi erőfeszítés. A hitről sem tudunk
könnyen másodl agos jelent ések nélkül beszélni :
a hívő szót kategóriaként használjuk, mintha
foglalkozást jelölnénk vele. Sokszor kapott do
lognak tekintjük, a kereszt séggel egy ütt jár ó
ajándé kna k, és elfeledkezünk arról, hogy mind
ez csak kezd et. Az ajánd ékk al azután élnü nk is
kell, úgy, hogy seg ítségével egész valónka t
érintő döntést hozunk. A sze retetet a kön yv
szerint túl zottan aktívan és szemé lytelenül mű

veljük. sokszor kihagyjuk belőle a bará tság , az
érintet tség mozzan atát. A valódi szeretet akkor
kezdőd ik, amikor úgy kötöd ünk a másikh oz,
hogy az nélkülözh etetlenné lesz számunkra.

A szerző fino m nyelvi leleménnyel foga l
mazza meg sze rze tesi életének tapasztalata it. A
világban vagy a kolosto rban lsten keresésére in-
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dulót úg y írja le, mint aki lelki kalandra vállal
kozik , isme retlen, buktatók kal teli és kiszámít
hatatl an útra lép, aho l mind ig más és másként
törté nik , mint ahogy elképzeljük. A spirituális
kis ér ő olyan ember lehet, aki nek tapasztalata
van erről a kiszámí thatatlanságokról, és meg
tudja lepn i Isten t, "amint a görbe vonalakon
egyenesen ír" .

Különl eges kön yv ez . And ré Louf olyan tük
röt tart elénk, ame lyben nem csak magunk lát
szunk, hanem az egész mai egyház, mégped ig
nem mindig a legelőnyösebb szögből. Ugyan
ak kor seg ít abban, hogy ezzel a tükörképpel
mélyebb békére jussunk, s ehhez magától érte
tődően használja a mod em pszichológiát: "So
hasem lehet világosan elk ülöniteni, hogy az
egyik lelki jelenség a pszichol ógia felségterül e
tére tartozik, a másik viszo nt a Szentlélektől

jön. C..) Minden lelki jelenség először pszich oló
giai, ugyanakkor harmóniában vagy ellentétben
áll a Szentl élekkel." A tökéletességre, sike rre,
erőre va ló törekvés helyett a gyöngeség, a seb
zettség, a kudarc integrálására hív. A farize us
és a vámos péld ájából a vámost állítja elénk, aki
imád ságában csak ennyit mond: "Uram , könyö
rülj rajtam, bűnösön . " Egészen odá ig megy,
hogy gyöngeségünk megtap asztalása, bűnünk
megismerése és összeroskadásu nk " talán az
egyetlen feltétele is annak, hogy megér intsen
bennün ket a kegyelem, és eszerint alakítsuk
életü nket" . Jézu s tudatosan bűnös embereket és
nem feddhetetlen farizeusoka t vá laszt segít őt á r

suI. A bűnre épít. Péter azzal vá lik ké pessé az
egyház veze tésé re, hogy megt ap asztalja a bűnt,

és a feltámadt Jézusban szembesülni tud önnön
bűnös voltával. A sze mbes ülés pillanatában,
amikor gyengeség és kegyelem találkozik, va la
mi új fogan. A tékozló fiúval is ugyan ez történik:
abban a pillanatban , hogy képes atyja lábai elé
vetni magát, és lehajtott fejjel átfogni térd eit, ma
gán érzi a kezek et, amelyek elfogadják bocsánat
kérését, és felemelik a földről, hogy új életet
kezdjen . (Bellcés Kiadó, Pannonhalm a, 2006)

BRETZ ANNAMÁRIA

RÁBA GYÖRGY: FÖLD LAKÓ
Versek 2003-2006

Rába Györgyöt bízvást nevezh etjük a mai ma
gya r líra klasszikusának . Többször jellemeztem
úg y, mint napjain k nagy k ö l t őj é t. s e vélemé
nyü nket igazolja legú jabb kötete is. A cím v á-



lasztás is elárul egyet-mást költői törekvéseiről:

a véges lét keretei között kérlelhetetlen céltuda
tossággal és józansággal vet számot az idő múlá
sának testi-lelki következményeivel. "Mikor a fák
elhagyják árnyékukat / mikor az árnyék egyeduralko
dó / a minden szint befaló sö~étség / csaka szorongás
néma kutyái csaholnak..." (Arnyékbirodalom).

A lassacskán sötétre váltó félhomályban a
földlakó tudatában megnövekszik a pillanat sú
lya, és saját birodalmát teremti meg előhívott

ernlékeiből. amelyek egy régi, súlytalanabb vi
lág örömét adják számára: "magad vagy végeérhe
tetlen / jövó'be sandiiá szemed leragadi / szoborrá kö
vült benned az idő / nincs többé semmi lehető... rr

Vagy mégis? Mert az öregedés, a testi erő lassú
hanyatlása, amelyet belenyugvással és fegye
lemmel kell tudomásul vennünk, olyan biroda
lomba engedi bepillantani a költöt, amelyet ad
dig nem ismert, képzelete mozgósításával
azonban széppé, olykor otthonossá tudja tenni.
"...ódon karosszék húz ejtőzködőre / menedékhdz a
vándor pihenője / sportautó ez röpít el önfeledten /
délszaki virágvarázs házi kertben ...rr (Bélyegalbum)
Az ódon karosszékben üldögélve egy könyv
szemlélése közben világok tárulnak föl a költő

szeme előtt, talán menedéket is kínálva a kiáb
rándító valóság ellenében. Jó volna, ha a délsza
ki virágvarázs kelne életre, ám akarosszékéből

felemelkedőt, az utcára lépőt a csüggesztő, vi
rágtalan hétköznapok szürkesége fogadja. Nem
érdemes szépíteni a tényeket: Rába György 
sokakhoz hasonlóan - rosszul érzi magát eb
ben a világban, amely napról napra tagadja és
csúfolja meg ideáljait: "Fölösleges a barna szürke /
tekinteted hordozni körbe/ fölösleges a zöld a kék / úr
csak az óriáskerék / forog a Földnek imamalma /
mintha mindig hinni akarna/ a láb lépked de haszta
lan / hisz véges marsrutája van... " (A Föld imamal
ma). Rába György és nemzedékének sorsa való
ban az óriáskerék körforgására emlékeztet:
pusztító világégés után kezdték költői pályáju
kat az Ujhold körül, majd hosszú és kényszerű

elhallgattatás lett a sorsuk, aztán a lassú, de
éberen ellenőrzött ocsúdás esztendei következ
tek, s a "rendszerváltás" is csalódások sorát
eredményezte számukra. Érthető, hogy az öre
gedés kínja mellett a kifosztottság, megcsala
tottság tudata is egyik mozgatója lett érzésvilá
guknak. A védekezésnek számtalan módjára
nyílt lehetőségük,de szinte mindvégig a "pálya
szélére" (Mándy Iván felejthetetlen regényének
címe) szorultak, s közben az évek is visszahoz
hatatlanul elszaladtak mellettük: "Az évek / kilőtt

töltényhüvelyek / nem találnak többécélba / az évek /
elgurult céma-orsók / nincs mód megvarmi szakadt
mezeinkei / az évek / megrozsdásodott evőeszközök /
betevő falatunkat / velük fogyasztani gyomorrontás /
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az évek / kicsorbult poharak / emésztő szomjunkat ol
tani / folyamatos sebzés / elállíthatatlan vérzés / az
évek" (Az évek).

A "földlakó" egyik kivételesen szép, egész
kötete hangulatát összefoglaló költeménye az
öregségről szó: "Mikor az ember mentheteilenűl

öreg / olyan mint egy óceáni korallsziget / meszesedő
gesztusokból még épül egyre / de többémégsenőmár
földrészekkel össze / s bár önmaga párját ritkító fau
na flóra / csak belakatlan tengermoraj beszél róla"
(De seneciute). Rába Cyörgynek szükségtelen
más földrészekkel összenőnie. Onmagában is
teljes. (Liget Mú'llelyAlapítvány, Budapest, 2006)

R6NAY LÁSZL6

JULIO conrÁZAR: ITT És MOST

Julio Cortázarnak, az argentin irodalom husza
dik századi klasszikusának írásai eleddig megle
hetős esetlegességgel váltak hozzáférhetővé a
magyar(ul) olvasók számára. A L'Harrnattan Ki
adó kilenc kötetesre tervezett Cortázar-életmű

sorozata (melyet a Nagyvilág 2004. decemberi
száma vezetett be, példásan) ilyesformán kétség
telen irodalomtörténeti "jóvátételül;' szolgálhat.
A Rítusok (2004), a Játékok és az Atjárók (2005)
után Benyhe János és Imrei Andrea sorozatszer
kesztők újabb elbeszéléskötettel bővítették a sort.

Az Itt és most váratlanul karcsú kiadvány,
tartalma mindössze kilenc novella (Imrei And
rea, Cselik Ágnes, Latorre Ágnes és Pál Ágnes
fordításában). S nem csak a terjedelem tér el a
megelőző kötetekétől: a közölt művek temati
kus irányultsága is (s ez jelölődik már a kötet cí
mében) más, mint a korábban tapasztaltak. A
fülszöveg megfogalmazásában: ezek az írások
"valóságos történelmi-politikai eseményekből

merítik tárgyukat, nem is mindig egészen átté
telesen. A kortárs Latin-Amerika országainak
jelenkori helyzetéről, az ott élő embereket szo
rongató erőszakról. félelemről. nyomorról, kilá
tástalanságról szólnak ezek az írások, meg arról
az együttérzésről és aggodalmas szeretetről is,
amelyet a latin-amerikai értelmiségi érez a föld
rész vesztesei iránt." Amihez hozzá kell ten
nünk: az erőszak, a félelem, a nyomor, az
együttérzés és a szeretet, bár latin-amerikai kö
zegben válnak a történetek tárgyává. nyilván
valóan nem térségi kötöttségű minőségek. Iro
dalmi alkotásokról lévén szó, a tárgyválasztás
konkrétumai nem szűkíthetik be az értelmezhe
tőség köreit. Azaz a Kubában, Nicaraguában
vagy Argentínában kibontakozó eseménysorok
ról olvasva nem tekinthetünk el attól az éviden
ciától, hogy azok természetesen bárhol, bármikor
végbemehetnének (amint végbe is mennek),


