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A Vigilia Kiadó Esszék című soroza tára jogos
büszkeséggel tekinthetün k. Maga az esszé a kí
sérletezés műfaja, bizonytalan vagy ingadozó
koro k sze llemi terméke, szerzője igyekszik biz
tonságos pontot találni , ahonnan nyugalm asan
tájékozódhat a lávázó eszmék között. A magyar
esszéírás legjobbjait is ez a törekvés jellemezte.
Babitstól Né meth Lászlón át Szerb Antalig és a
harmad ik nemzedék, majd az újhold asok kísér
leteiig kiválóbbn ál kiválóbb írók keresték és ta
lálták meg az egységes világnéze t magaslati
pontj ait, s hogy ez az önkifejezés i forma ma
sem veszített vonzásából, egyebek mellett ez a
soroza t is bizonyítja. Eddig három kötete jelent
meg, többnyire a Vigiliában közreadott írások
kaI. Balassa Péter és Máth é Andrea után Beney
Zsuzsa mintha búcsút intene olvasó inak, halála
napján, július l2-én küldte el utolsó napl ójegy
zetét a kön yv gondozójának, aki addig is tap in
tatosa n igye keze tt ötleteket adni az esszék
összerendezéséhez és ciklusba rend ezéséhez.

A három kötet a nagykorú kereszténység ki
alakításá ba n segít bennünket, rádöbbentve lé
tünk bizon ytalanságára, amel y részben abból
ered, hogy gya kran cselekszünk Isten ellen, a
bűnös állapo t kényeimének enged ve. Parad ox
állapot, nem véletlen, hogy mindhárom szerző

gyakra n él paradoxonokkal, a megoldatlansá
got és a megold ath atatlanságot éreztetve. Talá
lóan jellemzi e2;t az állapotot Máth é Andrea kö
tetének címe : Utvesztóbell. Valóban útvesztőben

tévelygünk, amelyet olykor-olykor villanássze
rűen jár át a kegyelem fénye, és azzal a re
ménnyel kecsegtet, hogy megtaláljuk azokat a
mondatoka t, amelyek alkalmasak Isten megszó
lításá ra . Egy szé p és mélyenszánt ó gondolatát
idézném a szerzőnek: "A kegyelem ingyenessé
ge és kezdeményező ereje már eleve annak
megmutatkozása, hogya felfelé figyelő ember
tekintetére nem egy le/felé néző, hanem egy
vele szembenéző, viszo nzó tekintet ad válasz t.
A dialógu st felkínáló kegyelem megszünteti a
hierarchiá t, és az embert egye nra ngú, au tonóm
cselekvővé képes v áltoztatui - akkor, ha öná t
adásá t az ember beleegyező tekintetével viszo
nozza." Szinte rímel ezek re a monda tokra
Balassa Pétern ek az a megfogalma zása, hogy az
Istenre, a kegyelemre történő ráhagyatkozás
gyermekien tiszta és hiteles szavait az imádság
ban foga lmaz ha tjuk meg. Egyébiránt Balassa
Péternek szinte egész életműve a szeretetből és
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szo lidaritásból megtermékenyült szava k kere
sésének makacs törekvése jegyében alakult,
ezért is mondhatjuk el róla, hogya gondo lko
dás kivételes mélységeibe hatolt, s a ráismerés
öröméve l osz tozott velünk, amikor e mélysé
gekben éreztetni tudta azokat az eszményeket,
amelyeknek többnyire csak hiányát érzékeljük.
6 maga is félelemm el, szorongva szemlélte ko
rát, mert ritkán érzékelte benne az alázatossá
got, amely nélkül pedig nem hallhatjuk meg Is
ten szavát. Némely gondolata óha tatlanul Pi
linszky rabruhában menetelő, a végsőkig ki
szolgáltatott, lemez telenített antihősét juttatja
eszü nkbe, ám ebben a kifosztott emberben
mégis h őst láthatunk, hiszen keresztútját járva
mégis egy fajta bizon yosság felé halad. Mintha
ezt az utat komm entálná Balassa Péter: "Az új
identitás lehetőségét éppen nem a 'nagy ban',
hanem a 'kicsiben' látom, mert ez az, ami
visszavezet a 'gyengékhez és irgalmasokhoz', s
végül... az imádsághoz, mely ebben az értelem
ben ráhagyatkozás, gyerme ki bizalom ."

Ha Balassa Péter igazodás i pontjait keressük,
a nagy szenvedők sora bukkan elő esszé iben.
Azok, akik szenvedéseikből kovácsolták ki alá
zatosság ukat, és így léptek az igazság felé veze
tő útra, amely a megtisztulás adománya révén
az egyszerűségben és az idézett gyermeki ráha
gya tkozásban nyeri el igazolását és értelmét. A
végpont : egy terített asz tal, amelyet ezzel a lel
külettel bízvást körűlülhet ünk. s részesülh e
tünk a házigazda áldó sza vaiból és erőt adó
ajándé kaiból.

Balassa Péter szá mára a II. Vatikán i zsinat
volt az igazodási pon t. A statikus egyház he
lyett a dinamikus, a folytonos megújulásra és a
korral való alkotó párbeszédre kész. Mélységes
egye tértéssel idéz te Pilinszkyt: "A keresztény
ség igazságának... végképp nem az idő a tere,
hanem a cselekedet. Ilyen értelemben bátran
nevezhetjük antiintellektuá lisnak. (. . .) Keresz
ténynek lenni annyi, mint gyökértelenné válni...
Eldobni minden biztosítékot és ellensúlyt. A
koncentrációs táborokból szabadultak első öle
lése: ez a menn yország."

Térbeli és időbeli "m egh atározatlanságunk
ról" ír Máthé Andrea is, aki ugyancsak figyel
meztet a túlbiztosítás vesz élye ire. amelyek kö
zü l a döntés szabadságának korlátozása a leg
veszede lmesebb. A szabadság jegyében nézhe
tü nk szembe önmagunkkal, abban a biztos tu
datban, hogy létünk hiányosságain ak betöltésé
re Isten alapvető ado mányával élhe tünk. Máthé



Andrea joggal idézi Simone Weil fegyzetfü
zetének idevágó gondolatát: "A szerencsétlen
nek, hogy merjen szembenézni szerencsétlensé
gével, természetfölötti kenyérre van szüksége."
E kenyér vétele arra is megtanít. hogy rákérdez
zünk a létre, mint az Erintetten című tanul
mányban idézett sorok szerzője, Rilke tette:
"Mily hangszerre von ták sziveinket? / S milyen
játékos tart kezébe minket?" Kosztolányi fordí
tása igazán szép, mégis joggal idézi Máthé
Andrea a kicsit puritánabb. az eredetihez azon
ban közelebb álló Nemes Nagy Agnes-tolmá
csolást. "Mily hangszerre vagyunk feszítve ket
ten? / Mily hang vagyunk, mily játékos kezek
ben?"

A kérdések, ha jók, a nagykorúság jelei. S ha
a válaszlehetőségek közül a hiteles mellett kö
tünk ki, a lényegig juthatunk el, amely ez eset
ben rendeltetésünk mikéntje és életünk értelme,
az az állapot, amelyet az evangéliumokban tisz
taszívűségnek nevezett Jézus. "A tisztaszívűség

olyan létmódot és létperspektívát adományoz
- írja találóan Máthé Andrea -, mely a meg
ígért békességbe helyezi amindennapokat."

Előbb azonban végig kell élni, esetleg szen
vedni ezeket a mindennapokat, s meg kell vív
nunk harcainkat akár az apró bizonyosságokért
is. Ez a szépítés és lekerekítések nélküli, leg
gyakrabban önmagunkkal vívott küzdelem he
víti át és teszi mélyen emberivé Beney Zsuzsa
esszéit, amelyeket igen gyakran a költő szernlé
letmódja tesz izgalmasan talányossá. Aligha
nem ő élte át leginkább a holokauszt borzalma
it, és tapasztalatai élete végéig nyitottá tették a
szenvedők iránt, s újra meg újra fölvetette azt a
kérdést, miért van a világban szenvedés, mi le
het Isten célja, hogy ismételten a kereszt hordo
zására késztet. Olyan paradoxon ez, amely a
legjelentősebb gondolkodókat is foglalkoztatja:
miképpen lehetséges, hogy a végtelen jóságot
súlyos megpróbáltatások ellenpontozzák. A
kérdésre Beney Zsuzsa sem tudott válaszolni,
ám esszéit e válasz állandó keresése teszi feszült
té. Paradox az a megfogalmazása is, amelyben
szenvedésre-termettségünkkel vetett számot:
"Az ember szenvedésre teremtettsége nyilván
valóan Isten számára is fájdalom, méghozzá az
emberinél magasabb szintű, isteni fájdalom, és
az emberi fájdalom fokozódása Istenben a szá
munkra elképzelhetetlen végtelenségig növek
szik. Azt hiszem, mind a testi, mind a lelki
szenvedés azért tűnik elviselhetetlennek, és el
viselhetetlensége azért nő túl a halál vagy a
meghalás agóniáján, mert önmagán felülemel
kedve ezzel az isteni vele szenvedéssel egye
sül."
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Ez és a hasonló mélységű, beleérző gondola
tok a költő sajátjai, aki többet lát a világból és az
ember esendő természetéből,mint mi, mégis ér
zékeli a fogalmak korlátjait, azt a megváltoztat
hatatlan tényt, hogy Istenről és az üdvösség tér
fogatáról csak emberi módon, sokszor megko
pott, inegszégyenített szavainkkal szólhatunk.
Nem véletlen, hogya múlt században, az avant
gárd apostolainak álmaiban az a vágy is szere
pelt, hogya régi szavakat újakra kell cserélni, s
ezzel a nyelvtant is meg kellene újítani. Ez oly
kor a szavakkal való radikális szakítást, a hall
gatást és a csendet eredményezte, amelyről

Máthé Andrea ír megszívlelendőket, s Pilinsz
kyt a teljes némaságra csábította, vagy a reklá
mok hazugságaival szembesülőt bizonytalaní
totta el, mint az Amerikában élt Márai Sándort.
Ezek az elképzelések csak mélyítették annak tu
datát, hogy ebben a térfogatban is korlátozottak
vagyunk, szabadságunk lehetővé teszi, hogy a
jó és a rossz között válasszunk, de a Végtelen
Jót nem érhetjük föl. Nem csoda, hogy Beney
Zszsua félt "Isten antropomorf megfogalmazá
sától", kereste a "szimbolikus forma jelentését,
magát a formát, a kimondás módját, annak ki
mondását, amire nem találunk szavakat. Amire
nincsenek szavak, hiszen Öt, aki sem az időbeli
ségen, sem a téren át nem megközelíthető, s
ezért a forma semmiféle bilincsét, sem az időbe

liséget, sem a tér zártságát nem tartalmazza,
nem zárhatjuk nyelvünk struktúrájába." Mégis
élünk a szavak adományával, amikor imádko
zunk, vagy csak annyit mondunk: "Legyen meg
a te akaratod", vagy alázatosan letelepedünk
ahhoz az asztalhoz, amelyről Balassa Péter írt, s
vendégül hívjuk Öt.

Kifejező, megközelítő szimbólumokkal pró
bálkozni, mint Beney Zsuzsa tette és Máthé
Andrea teszi? Vagy a legegyszerűbb magatar
tást választani, amint Balassa Péter, s beérni az
"igen" és a "nem" kimondásával? A kérdésekre
nem ismerjük a helyes választ, hiszen "töredé
kesen látunk". A hívő élete tulajdonképpen e
válaszlehetőségek adottsága mentén telik. Egy
ben azonban közös az utunk: térdre borulva
alázatos belátással mondhatjuk: "Én Uram, én
Istenem." De talán a keresztfa alatt elhangzott
mondat elismétlése is elegendő: "Ez valóban Is
ten Fia volt." S ez a vallomás már a hit gesztusa.
A hité, amelyet így és először Jézus mondott ki,
s amely felé az Oszövetség engedelmessége és
dicsérete vezet. (Balassa Péter: A~ egyszerűség

útjai, sötétben. - Máthé Andrea: Utvesztó'ben. 
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag. Vigilia/Esszék. So
rozatszerkesztő: Bende József. Budapest, 2006)
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